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1. Introdução 

As contradições geradas no bojo do processo de concentração de capitais faz surgir 

alternativamente o cooperativismo, para preservar uma parcela da renda dos agricultores, 

diminuindo em parte, os intermediários entre esses e os consumidores finais. 

Contextualizando, que o pacto econômico sofria profundas alterações, com a ascendência 

do bloco urbano-industrial, o Estado brasileiro passa a incentivar o cooperativismo, como 

viabilizador dos novos padrões de consumo na agricultura. Nesse bojo é fundada a 

Cooperativa Agropecuária de Rolândia – COROL, sediada no município de Rolândia, região 

Norte do Estado do Paraná. Essa cooperativa surge do esforço dos cafeicultores, atividade 

comercial predominante regional, naquele momento, controlando a comercialização, e 

demais atividades. As adversidades do mercado e conseqüente decadência da cultura 

cafeeira, transformou o espaço agrário do Norte do Paraná em lavouras mecanizadas, de 

soja e trigo, a cooperativa redimensiona seu papel. Esse redimensionamento é o objeto 

dessa pesquisa, a análise da influência da COROL na dinâmica da produção, 

comercialização e beneficiamento dos produtos agrícolas na região. Busca-se, então, 

compreender a expansão da diversificação das atividades da cooperativa e seus reflexos 

nos níveis de renda dos cooperados, assim permite mapear a atuação da COROL nos 

municípios do entorno, e a sua influência para o desenvolvimento regional. 

                                                           
1 aluna especial do Curso de Mestrado em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento/UEL– e-mail: 
fabigeminiana@ibest.com.br 
2 mestranda do Curso de Mestrado em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento/UEL – email: 
liz_outstanding@yahoo.com.br 
3 mestranda do Curso de Mestrado em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento/UEL – e-mail: 
vivianeprogeo@bol.com.br 
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1.1 - A cooperativa Agrícola COROL - Histórico 

A COROL foi fundada em 30 de outubro de 1963 por um grupo de 25 pessoas 

com a denominação de Cooperativa Agrícola dos Cafeicultores de Rolândia Ltda (COROL), 

sua finalidade era a de beneficiar, rebeneficiar, padronizar, vender e exportar a produção 

dos seus associados. 

A COROL foi aos poucos, expandindo suas atividades, tendo como principal 

ramo o café, de modo que a cidade de Rolândia durante muito tempo ficou conhecida como 

“A Rainha do Café”. 

Nesta mesma época, a cooperativa adquire uma unidade para o beneficiamento 

do café, denominada máquina São Paulo. Outro projeto da cooperativa foi o de criar um 

grupo de cooperados denominado “algodão”, para adquirir uma máquina que atenderia ao 

beneficiamento e industrialização da produção algodoeira de seus cooperados. Com a crise, 

do café a cooperativa surge como estímulo para o cultivo do algodão. 

De acordo com Gonçalves (1995), para dar maior força a cooperativa, em 1969 

ela se filia à Cooperativa Agrária dos cafeicultores do Paraná Ltda – COCENTRAL e em 

1970, para contratar um técnico agronômico e um veterinário afim de dar assistência aos 

seus 183 cooperados, faz um convênio com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário 

– INDA. Como a cooperativa já tinha um número considerável de associados surge a 

necessidade de construir um armazém com silos graneleiros para a soja, o milho, o trigo, o 

algodão e o amendoim produzidos em sua área de abrangência. 

Nesta mesma época, a cooperativa constrói um viveiro de café e uma nova casa 

de medidas, patrocinando também a fundação do Sindicato Rural de Rolândia. 

Em 1972, um grande incêndio destrói toda a produção de algodão, fato que, 

segundo Gonçalves (1995), determina a diversificação de produtos. Sendo assim, a cultura 

da soja passa a substituir a plantação de café e algodão. 

Em 1974, constrói-se um novo graneleiro com capacidade para 600.000 sacas e 

dá-se a mudança da razão social da entidade para Cooperativa Agropecuária de Rolândia 

Ltda (COROL), na época com 496 associados. Foi estabelecida a área de ação para efeito 

de admissão dos associados, sendo composta pelos municípios de Rolândia, Arapongas, 

Cambé, Sabaudia, Guaraci, Mirasselva, Jaguapitã, Londrina com entrepostos em Rolândia, 

Cambé, Arapongas, Sabaudia, Jaguapitã e Pitangueiras. 

Conforme Gonçalves (1995), a geada de 1975 que arrasou cafezais, confirmou 

que a diversificação de culturas tinha sido positiva, nesse caso até necessária, mostrando 

que os dirigentes da COROL estavam no caminho certo. 
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A COROL começava a crescer e se modernizar. Em 10 de dezembro de 1977 foi 

criado o primeiro comitê Educativo, propondo integrar todos os associados na vida da 

cooperativa. Desde então, a COROL passou a buscar a agroindustrialização, com a 

implantação de destilaria de álcool, fábrica de rações e suplementos minerais, unidade de 

beneficiamento de algodão e arroz, torrefadora de café, fecularia de mandioca e citricultura. 

Em 1979, segundo Gonçalves (1995), é implantada uma destilaria autônoma de 

álcool anidro-carburante em Rolândia, que foi enquadrada junto ao Conselho Nacional de 

Álcool no PROÁLCOOL4. Em 1980 a COROL recebe um terreno da prefeitura de Rolândia 

para a implantação da destilaria no distrito de São Martinho. 

Em 1983, para atender aos associados que desenvolveram as atividades de 

criação de aves de corte e poedeiras, suínos e bovinos, implanta-se a fábrica de rações 

COROL. Já em 1983, além da fundação de uma Cooperativa de Crédito, visando a 

comodidade dos cooperados, aprovou-se a aquisição dos laticínios de Apucarana e Santa 

Fé, compondo uma central com as cooperativas singulares COROL, CANORTA, COCAFÉ E 

COFERCATU, formando em 1985, a Central Norte. 

Em 1987, foi implantado um plano piloto para o confinamento de gado anexo a 

destilaria, sendo também ampliada a fábrica de ração. No ano seguinte foi reestruturada a 

unidade de torrefação, moagem e empacotamento de café na cidade de Arapongas. Em 

1989, foi concluído o projeto da indústria de sucos. Mas foi a implantação da Usina de 

Açúcar da COROL, já nos anos 90, que realizou um dos sonhos dos pioneiros, que 

começou em meados dos anos 1960, que foi aberta uma concorrência para a instalação de 

50 novas usinas de açúcar no Brasil. Assim abre-se a oportunidade de investimento que, 

diante das necessidades que surgiam na época, o compensaria. Um grupo de 60 pessoas 

que haviam criado uma associação: Associação Rural de Rolândia ganhou uma concessão 

e se preparava para fundar uma dessas usinas que se chamaria Usina Terra Roxa, a razão 

e o começo de tudo. 

A partir de 1997, a COROL expande-se territorialmente assumindo, arrendando 

e fazendo contratos de cessão de uso com cooperativas da região, atingindo vários 

municípios. Visando aumentar a produtividade e rentabilidade dos cooperados, cria-se em 

2002 o Centro de Difusão de Tecnologia em Rolândia, onde são feitos experimentos para 

constatar a viabilidade de novas tecnologias. 

Em 2004, foi alterada sua razão social, passando a denominar-se Corol 

Cooperativa Agroindustrial. 

                                                           
4 Programa criado em 1975 pelo governo de Geisel, como incentivo ao plantio de cana-de-açúcar para 
produção de combustível, devido à crise do petróleo nos anos 70, minimizando as importações. 
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2. O cooperativismo: breve histórico 

O cooperativismo surge no início do século XIX, como alternativa para superar 

as crises vividas pelo sistema capitalista. O pioneirismo do cooperativismo se deve a Robert 

Owen no vilarejo de Rochdale, que manteve três experiências acerca de cooperativas. 

Essas cooperativas não obtiveram sucesso, porque seus concorrentes acabaram 

boicotando-nas. 

A primeira experiência de Owen foi o cooperativismo do tipo de participação nos 

lucros entre os operários; também propiciava escola aos filhos destes. Esta foi de caráter 

embrionário. Depois da experiência sem sucesso, Robert Owen mudou-se para a América 

do Norte, onde criou uma colônia com o nome de “New Harmony”. 

Segundo Noronha (1976), sob o regime coletivista, pretendia harmonizar, a 

agricultura e a indústria, de modo a acabar com a pobreza e o assalariamento. Porém, essa 

experiência igualmente fracassou e Owen retornou para a Inglaterra, retomando sua 

experiência cooperativista com um grupo de artesãos. Nessa época vivia-se a crise da 

Revolução Industrial, em que a tecnologia de novas máquinas de fiação substituíam a mão 

de obra e os campos eram transformados em pastagens para criação de ovelhas, haja vista 

a necessidade de aumentar a produção de lã. Isso significava desemprego no meio rural e 

deslocamento dessa massa de trabalhadores para as cidades. 

Como alternativa, Owen e o grupo de artesãos formaram a cooperativa de 

Tecelões. Preocupados em consolidar o movimento no campo econômico e social, 

instituiram alguns princípios norteadores do cooperativismo, firmando-os como doutrina. 

Neste sentido, a cooperativa: “Rochdale Pioners Society Limited” foi pioneira, de 

acordo com Noronha (1976), porém, foi registrada como sociedade de socorro, 

consolidando-se a partir da criação de uma legislação específica sobre o cooperativismo. 

O cooperativismo de consumo criado por Robert Owen, desdobrou-se em vários 

tipos de cooperativas: industriais, agrícolas, de trabalho, de crédito até as atuais 

cooperativas. 

2.1- O cooperativismo: seus fundamentos 

 De acordo com Noronha (1976), o sistema cooperativista é um processo 

associativo, em que homens unem sua força de produção, capacidade de consumo, suas 

motrizes financeiras, com vistas ao desenvolvimento econômico e social. Isso visando a 

elevar seu padrão de vida, sendo que os benefícios são para toda a sociedade, dado o 

barateamento dos produtos, aumento de consumo e fácil acesso ao crédito. 
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 De acordo com Melo (1997) apud Brene (2000), a partir disso, o cooperativismo 

representa um movimento de aspiração do homem independente da submissão de ordens 

de outrem, que o cooperativismo luta por uma sociedade de justiça social. 

 De acordo com Brene (2000), é neste sentido que as cooperativas, apresentam-

se num modelo “sui generis” de estrutura, de solidariedade econômica e social que teve 

início na Europa no século XIX, devido a competição capitalista. 

 A cooperativa de Rochdale foi a marca principal e originou os primeiros 

Fundamentos Doutrinários de Cooperativismo, que segundo Brene (2000, p.9) são: 

 Livre adesão e demissão dos sócios; 

 Direito de voto por associado (um homem _ um voto); 

 Juros limitados ao capital; 

 Distribuição das sobras (lucros) proporcional à operação; 

 Fundo de reserva para aumento do capital; 

 Fundo de reserva para desenvolvimento da educação. 

Por esses fundamentos pode-se perceber a importância da cooperativa como 

proposta de liberdade para os cooperados, uma vez que essa agrega força de capital social, 

há o direito de voto, investimento com juros menores que os de bancos, a proporcionalidade 

na divisão das sobras (lucros) e os fundos de reserva. Daí a suposição de que o 

desenvolvimento do cooperado enquanto movimento social e político se engendra de forma 

substancial. 

2.2 - O Brasil: cooperativismo tardio 

 No Brasil, no final do século XIX ainda havia o sistema monocultor exportador, 

portanto, o consumo interno, segundo Fleury (1983) era secundário. Assim os produtos de 

consumo interno eram da produção de pequenos produtores ou de empresas agro-

mercantis. 

 A partir da plantação monocultora do café, a expansão para áreas agrícolas 

diversificadas resultou na expulsão dos produtores (posseiros e sitiantes). Dessa forma, a 

cultura do café tomou conta das lavouras e, por outro lado, os centros urbanos ficam 

debilitados quanto ao abastecimento de alimentos. 

 De acordo com Fleury (1983), para solucionar o problema, foram se espalhando 

tentativas de colônias para agricultura, porém, sem grandes sucessos. Nas áreas urbanas 
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do Brasil, o problema de abastecimento era agravado pois havia uma rede de intermediários 

entre produtores e consumidores. Para solucionar esta questão, na década de 1890 já 

aparecem cinco cooperativas com característica de consumo, já as cooperativas de cunho 

agrícola aparecem a partir do ano de 1906. 

Para Noronha (1976), o cooperativismo surgiu no Brasil em 1902, em Nova 

Petrópolis por criação de um Pe. Suiço T. Amsted, que fundou a primeira Caixa Rural 

Raiffaiser, sendo então de caráter de Crédito Agrícola. Uma cooperativa importante fundada 

no final dos anos 1920 foi a Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Limitada dos 

Produtores de Batatas de Cotia, antiga Cooperativa Agrícola de Cotia, que visava a 

comercialização dos produtos sem intermediários, os quais acabavam com a pequena 

margem de lucro que os produtores tinham. A partir de então as cooperativas surgem e se 

concentram no Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. Posteriormente se difundiram 

para Minas Gerais, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro, com menor evolução no Piauí, 

Amazonas, Goiás, Mato Grosso e Maranhão, onde atualmente predominam cooperativas 

comunitárias. 

Após a década de 1930 o cooperativismo se apresenta sob um novo enfoque, 

pois o país encontrava-se inflamado por reivindicações de demandas salariais e a questão 

do abastecimento de alimentos. 

Segundo Fleury (1983), com o fim da hegemonia do café, o Estado inaugura 

uma solução ideal para a época, já que havia cooperativas que estavam funcionando desde 

a década anterior: incentiva o cooperativismo. 

Em 1932, de acordo com Fleury (1983), um decreto define as sociedades 

cooperativas, tomando por base fundamentos de Rochdale. Ainda definia 16 tipos de 

cooperativas entre elas: de produção agrícola, de consumo, de crédito etc. 

Como a pretensão do Estado era facilitar as relações mercantis, cria um 

Departamento de Assistência ao Cooperativismo em São Paulo no ano de 1933. No entanto, 

nas décadas que se seguiram, observou-se que as cooperativas não tiveram o êxito 

esperado, e as razões para a não satisfação era variável conforme o tipo de cooperativa. 

Segundo Fleury (1983, p.49), “apresentavam um denominador comum: não correspondiam 

às necessidades reais daquele grupo de produtores”. 

Entretanto, o cooperativismo baseado na produção de abastecimento de batata, 

ovos, tomates, legumes e hortaliças atendia as necessidades de um grupo de produtores, 

conforme Fleury (1983), pois o abastecimento dos grandes centros urbanos era de vital 

importância. 
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De acordo com Fleury (1983), no período de 1966-1971, o sistema cooperativo 

sofre algumas intervenções quanto aos tributos, entre outras medidas. Em 1971 elaborou-se 

um novo projeto de lei que deu maior abertura às ações das cooperativas, isentando-as de 

vários tributos, dando-lhes maior liberdade de ação. 

No entanto, no Brasil o desenvolvimento cooperativista não se consolidou 

homogeneamente, mas de acordo com as especificidades de cada região. No caso do 

Paraná, o cooperativismo surgiu com um grupo de ferroviários, afim de assegurar crédito 

com uma caixa de socorro mútuo. Nas décadas de 1910 a 1930, com as correntes 

migratórias, o cooperativismo ganhou dinamismo, principalmente entre os ucranianos, sob a 

responsabilidade de Valentin P. Cuts, que fundou várias delas em todo o Estado. 

Já as cooperativas agrícolas no Paraná tiveram impulso na década de 1940 com 

os produtores de mate e, mais tarde, com os produtores de café. 

Para melhorar as relações do sistema cooperativista brasileiro, criou-se uma 

entidade representativa, com a atribuição de regulamentar e amparar as cooperativas, sob o 

nome de Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Com isso algumas decisões 

tomadas como a criação de fundos de educação e desenvolvimento, a representação nas 

centrais ou federações, a retenção do ICM para aplicação interna com vistas ao 

desenvolvimento da entidade e a consolidação na legislação cooperativista do Ato 

cooperativo. 

Nos seus objetivos, visa a harmonia entre homem e meio socioeconômico, 

regido sob três aspectos: o doutrinário, o jurídico, e o econômico. O primeiro visa manter 

forte os “principios de Rochdale”, o segundo, que o Estado deve dar proteção legal em todos 

os sentidos do termo cooperativista e, por último, que seja empregado o “justo preço”, 

atuando de forma organizada. 

3. As cooperativas como alternativa – utopia – reflexão 

 Segundo Fleury (1983), o movimento cooperativista é uma alternativa para a 

implantação do socialismo utópico, os quais elaboravam projetos para as instituições 

capitalistas, fim de mudar a sociedade. 

 No final do século XIX, autores de orientação marxista fazem reflexões a esse 

respeito, como Rosa Luxemburgo, cuja compreensão é de que as cooperativas são 

instituições de natureza híbrida, pois têm produção socializada mínima e uma troca 

capitalista. 

 Assim, nas trocas capitalistas, a concorrência domina a produção; para que a 

cooperativa possa se desenvolver, a força de trabalho terá de ser explorada de acordo com 
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os interesses capitalistas. Neste sentido, para uma cooperativa de produção onde a 

necessidade é que faz a produção, os fundamentos se contradizem e os operários 

governariam autoritariamente a si próprios, assim se tornariam empresários capitalistas. 

 É por isso que Rosa Luxemburgo reflete sobre as cooperativas híbridas do 

sistema capitalista. Também para Novaes (1981, p.44): “ [..] se a cooperativa aparece em 

determinado momento para conciliar interesses e preservar padrões de acumulação, é 

preciso se perguntar sobre suas repercussões entre os trabalhadores diretos.” 

 Essa questão remete à condição destes trabalhadores diretos, pois, na 

cooperativa de produção há necessidade da terra para produzir. As condições dos 

trabalhadores nem sempre são as ideais, pois, quando há a parceria, segundo Novaes 

(1981), normalmente e com grandes proprietários de terra, estes dificilmente serão 

cooperados , uma vez que a produção deve ser entregue ao dono da terra. 

Quanto ao pequeno produtor, que detém posse da terra, terá condições de ser 

cooperado, porém, quais as mudanças diretas para si depois de cooperado? Não será ele 

subalterno em comum de sua própria classe? Essas são algumas indagações de Rosa 

Luxemburgo. 

 Em um mesmo viés, Kautsky analisa a questão agrária e descarta a 

possibilidade do cooperativismo ser um trampolim para o socialismo. Para Kautsky uma vez 

constituída uma cooperativa de produção em uma sociedade capitalista, chegará a um 

ponto que os membros começarão a contratar mão-de-obra assalariada, sendo 

expropriados pelos cooperados. 

Diante disso, uma cooperativa que prospera e se expande tende a se tornar uma 

empresa capitalista. Para esse autor o lucro dos agricultores consiste no transporte e 

comercialização, portanto, esse é o caminho para o capitalismo e não para o socialismo. 

Com o modo capitalista de produção consolidado, segundo Fleury (1983), nas 

sociedades o cooperativismo lançou bases de empresa, haja vista a grande competitividade. 

Isso indica que o cooperativismo perde aos poucos seus fundamentos. 

Percebe-se amplamente que o cooperativismo reproduz o capitalismo e até 

reforça-o por meio da exclusão de certas categorias de produtores e trabalhadores rurais 

(até mesmo os mini-proprietários). 

3.1 - A cooperativa e os cooperados 

 Desde sempre o cooperativismo é encarado como um sistema harmonizador 

pois, segundo Fleury (1983, p.21): “ A cooperativa é uma associação de pessoas regida por 
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três princípios básicos: propriedade cooperativa, gestão cooperativa, e repartição 

cooperativa.” 

 Significa, dessa forma, que os cooperados são seus proprietários, tomam as 

decisões e, ainda, a repartição nos lucros é realizada proporcionalmente as suas operações 

dos cooperados. 

 Analisando, assim, o sistema cooperativista, observa-se que este é fundamental 

aos agricultores, pois valoriza a produção e melhora as condições de vida familiar. “O 

cooperativismo constitui-se na técnica econômica capaz de permitir ao produtor rural ampliar 

a retenção de sua parcela no preço final do produto ou, ao menos, atenuar a 

descapitalização a nível do estabelecimento rural”. (FLEURY 1995, p.25 cita MARTINS 

1972) 

 Por outro lado, Loureiro (1981) analisa o cooperativismo para os agricultores 

como empresa exploratória que subordina o produtor rural sem destruí-lo. Considerando que 

a maior parte dos sócios das cooperativas são pequenos e médios proprietários de terras, 

em sua maioria com menos de 10 hectares, ou até 100 hectares, e ter o meio de produção é 

pré-requisito para associar-se em uma cooperativa agrícola, de acordo com Scheneider 

(1981), a cooperativa não atende as necessidades de todas as categorias de trabalhadores 

rurais: assalariados, meeiros, parceiros e muitas vezes os mini-proprietários de terra, que 

não têm benefício direto com a associação das cooperativas. 

 Assim, demonstra que o sistema cooperativista seleciona a parcela social que 

atenderá, haja vista que se caracteriza pela subordinação ao modelo de acumulação 

dependente centrado na indústria, segundo Scheneider (1981), contemplando a 

desigualdade profunda da sociedade brasileira. 

 Ao parceiro e ao meeiro resta a subjugação perante ao proprietário de terra, aos 

agricultores que trabalham em terra própria, mesmo com a liberdade de vender sua 

produção de acordo com suas conveniências, vivem sob a situação de exploração ante as 

empresas compradoras. Quando entregam a produção à cooperativa, muitas delas cobram 

taxas sobre a produção, com o fim de formar fundos de reserva para a elevação do capital. 

Essas taxas, conforme Loureiro (1981), têm composição variável em função do 

tipo de produto comercializado, atividade, seja transporte, vendas, crédito, o local de ação 

do produtor, entre outras. É por meio dessas taxas que se formam as chamadas “sobras 

líquidas” da cooperativa, cuja distribuição depende da cooperativa e seus critérios para com 

os cooperados. 
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Outra questão a ser destacada é o fato do agricultor precisar de insumos e 

sementes, contraindo dívidas perante a cooperativa. Havendo intempéries ou outros fatores, 

não consegue saldá-las. 

Se por um lado a cooperativa permite ao produtor reter a parcela de preço final 

do produto, porque afasta os comerciantes intermediários, que podem intensificar a 

expropriação, por outro “ela não só vende os produtos dos cooperados ao mesmo preço 

vigente no mercado [...] mas inclusive extrai pesadas taxas dos cooperados” (LOUREIRO 

1981, p.147). E são estas taxas as responsáveis pelo crescimento vertiginoso das 

cooperativas como empresas capitalistas e empobrecimento dos agricultores. 

Por isso, o agricultor é um elo frágil no sistema capitalista, estando sempre à 

mercê das condições de empresas. Em sua pesquisa, Loureiro (1981) constata que a 

cooperativa tornou-se uma empresa expropriadora e que quando um cooperado consegue 

se sobressair, este tem grande extensão de terra e não ficará mais sob o sistema restrito da 

cooperativa. Já os pequenos produtores, sobretudo que contraíram dívidas com a 

cooperativa, perdem suas propriedades agrícolas e outros bens. 

Neste sentido, o produtor rural é expoliado, porém, não perde suas 

características de produtor, ele provavelmente se tornará assalariado rural, quando não 

migrar para os centros urbanos. 

Portanto, o cooperativismo, enquanto sistema, foi corrompido pela dinâmica de 

acumulação, tornando-se um elemento para fomentar e alavancar as economias 

capitalistas. 

4. Estudo de caso: COROL 

Com o intuito de relacionar a fundamentação teórica exposta e a ação praticada 

por uma cooperativa, tornou-se oportuno o estudo de caso da Cooperativa Agropecuária 

Rolândia Ltda – COROL. 

Visando desmistificar o cooperativismo e sua influência na dinâmica produtiva, 

tornaram-se objetivos do nosso trabalho a análise da organização da cooperativa, buscando 

compreender a expansão da diversificação de atividades e seus reflexos para os 

cooperados, bem como averiguar os níveis de renda e os benefícios para as diferentes 

classes de área. 

Dessa forma, fez-se necessário a pesquisa empírica com um representante do 

setor administrativo designado pela COROL para a entrevista e uma série de entrevistas 

com cooperados, escolhidos aleatoriamente, para apreciação das informações. 
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Foram elaborados dois questionários distintos: um para o representante da 

cooperativa e outro para os cooperados, sendo que o primeiro privilegiou informações de 

ordem organizacional, econômica e política desempenhadas pela cooperativa com relação 

aos associados; o segundo ocupou-se de informações que permitiram identificar as relações 

de produção e trabalho que dizem respeito ao cooperado e a cooperativa. A partir dos dados 

obtidos, foi possível sistematizar tais informações. 

Atualmente a COROL apresenta um quadro de 7.130 cooperados. Encontra-se 

organizada conforme o organograma: 
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Organograma do Sistema COROL 

 

Fonte: COROL, outubro de 2004. 
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Todos os membros do nível estratégico são cooperados. Já os membros do nível 

operacional são profissionais. 
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Neste sentido, a gestão administrativa é de 3 anos, realizando-se assembléias 

anuais, colocando-se em votação os principais planos da cooperativa, sendo que cada 

cooperado tem direito a um voto. 

Para associar-se à cooperativa, faz-se necessário a propriedade privada da terra 

e a contribuição de um valor simbólico denominado “luva”, avaliado em R$ 50,00, que 

compõe o chamado “Capital Social”. Dessa forma, não se leva em consideração para tal 

ingresso a composição fundiária. 

Na COROL, cerca de 75% dos associados são pequenos produtores, diante da 

receita bruta anual que a cooperativa adota para efeito de divisão do porte do cooperado, 

modelo este do Manual de Crédito Rural – MCR – do governo federal, que assim se 

constitui: 

- Até R$ 7.500,00 de receita bruta anual é considerado mini; 

- De R$ 7.500,00 até R$ 22.000,00 de receita bruta anual é considerado 

médio; 

- Acima de R$ 22.000,00 de receita bruta anual é considerado grande. 

As atividades da cooperativa são: 

 recebimento de grãos – soja, milho, café, trigo e ainda, laranja, uva e cana; 

 comercialização; 

 industrialização – suco de laranja, usina de álcool e açúcar, fábrica de ração, 

café. 

 assistência técnica – assessoria de agrônomos, consultores para 

comercialização. 

Na visão da cooperativa, a diversificação de atividades é importante para 

agregar maior valor ao produto. 

Para todas atividades são estipuladas taxas que também vão compor o “Capital 

Social”. Sobre a comercialização é cobrado 1% sobre o valor, independente do tipo de 

produto. No balanço anual, divide-se as sobras (capital social) proporcionais às operações 

efetivadas pelo cooperado. Tal lucro não fica disponível para saque, podendo ser retirado 

somente se o cooperado se desliga da cooperativa. 

No entendimento da administração da COROL, o cooperativismo é viável por 

trazer benefícios, principalmente para os pequenos produtores, que dependem da 
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assistência técnica os não associados não teriam como arcar com essa despesa. Outro 

benefício apontado é um maior valor agregado ao produto, por não ter intermediários. 

A maior dificuldade entre cooperativa e cooperados é a concorrência de 

cerealistas que agem de forma oportunista, pagando maior valor pelo produto, porém, não 

oferecendo nenhuma assistência técnica ao produtor. No entanto, alguns produtores não se 

associam à cooperativa, pois levam em consideração apenas o valor imediato agregado ao 

produto. 

Na opinião do representante da COROL, o cooperativismo se adaptou ao 

sistema capitalista; é o melhor exemplo de democracia no qual o cooperado tem direito ao 

voto igualitário; representa uma mescla do socialismo dentro do sistema capitalista; é 

fundamental pois favorece o cooperado. 

Além das atividades expostas, a cooperativa ainda realiza um trabalho social 

junto aos cooperados, na forma de Comitês Consultivos divididos por sexo. Participam dos 

comitês masculinos os cooperados e filhos; dos comitês femininos, as esposas e filhas. 

Nesses comitês se desenvolvem cursos, palestras, visitas técnicas, etc. É tido ainda como 

elo entre cooperado e cooperativa nas reivindicações e também como formador de líderes. 

Passemos às informações obtidas junto aos cooperados. Realizamos as 

entrevistas na sede da COROL, no município de Rolândia, e apenas um entrevistado não 

era deste município. Em virtude do curto espaço de tempo conversamos com 10 agricultores 

cooperados, em sua totalidade do sexo masculino, estando 5 deles na faixa etária de 38 a 

52 anos e os outros 5 entre 60 e 78 anos. Quanto a escolaridade, apenas 1 cooperado 

cursou o ensino médio, os demais tem o ensino fundamental ou apenas as 4 séries iniciais. 

Na maioria, são casados, com uma média de 2,5 filhos. 

Sobre as relações do agricultor com a cooperativa, realizamos a investigação 

acerca de: atividade desenvolvida; composição fundiária; nível de renda; utilização de 

crédito rural; opinião quanto a ser cooperado, identificando sua satisfação, ou não. 

Com relação às atividades que são desenvolvidas pelos cooperados, destaca-se 

o cultivo de grãos como trigo, soja, milho e, ainda, de café, cana-de-açúcar e suinocultura, 

atividades que aparecem como complementares. 

A composição fundiária foi por nós classificada em 5 categorias conforme o 

quadro a seguir, onde verifica-se uma heterogeneidade entre os entrevistados. Não obstante 

entre estes constata-se intensa mecanização. 

Tabela 1 
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Descrição -10 ha 11 a 50 ha 51-100 ha 101 a 200 ha +200 ha Total 

n.º 

estabelecimentos 

2 3 1 2 2 10 

Fonte: dados coletados em campo, outubro de 2004. 

Para o nível de renda, temos representado uma classificação de rendimento 

mensal, distribuída conforme o gráfico a seguir. 

Gráfico 01 
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Não
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Fonte: dados coletados em campo, outubro de 2004. 

Portanto, analisando a divisão do porte do cooperado adotado pela COROL, 

observamos que os entrevistados são de médio a grande porte, pois somam os rendimentos 

brutos maiores que R$ 7.500,00/ano, independente do tamanho da propriedade e da 

atividade praticada. 

Para subsidiar a produção, 90% utilizam crédito rural através do Banco do Brasil, 

sendo 40% via CREDICOROL – (Cooperativa de Crédito Credicorol). 

Todos os cooperados já atuavam nas atividades descritas, ficando claro que as 

razões que os levaram a associar-se à cooperativa foram a necessidade de Ter onde 

estocar os grãos, a facilidade de crédito, segurança da comercialização e assistência 

técnica garantida. Um dos cooperados é associado há 6 anos, um há 15 anos, um há 17 

anos, 2 há 23 anos, 1 há 24 anos e 4 há 30 anos. 

Quanto à condição econômica vinculada ao ingresso na cooperativa, 7 dos 

entrevistados atestam que melhoraram financeiramente e 3 alegam que não, sendo que um 

desses manteve a situação econômica anterior e um melhorou sua situação, mas não 

devido a cooperativa. No sentido da satisfação quanto aos serviços prestados pela 

cooperativa, apenas 2 não estão satisfeitos. 
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Com relação a opinião quanto ao cooperativismo, achamos por bem transcrever 

alguns dos relatos, representando a idéia global do universo pesquisado. 

1. “A cooperativa tem que ser mais atuante. Os preços não pagam nem o custo de 

produção. Falta união entre os cooperados e cooperativa e o governo dar mais atenção à 

agricultura”. 

2. “A cooperativa deveria brigar mais por preços, principalmente safra de inverno, e 

não aceitar os preços que querem pagar. Ela não impõe preço”. 

3. “O cooperativismo é excelente, todos devem participar pois oferece assistência 

técnica, segurança, estocagem, negociação flexível para pagamentos”. 

4. Estou satisfeito – vendo o produto quando quero na cooperativa por melhores 

preços”. 

5. “Não é alternativa para sair da crise. Existe um número muito grande de taxas 

cobradas, o que reduz a renda do produtor”. 

6. “Se funcionar como cooperativa é bom, mas só favorece a entidade cooperativa”. 

7. “A cooperativa é uma grande maioria desunida (cooperados) contra uma minoria 

unida (dirigentes/funcionários) que sempre ganham”. 

8. “O cooperativismo não é bom para sair da crise. A estratégia da cooperativa – 

planos para próxima safra – que obrigam a compra antecipada de insumos, por exemplo. 

Agora os preços estão mais baixos e foi pago mais alto”. 

Perante os relatos percebemos claramente a insatisfação quanto ao valor pago 

pela produção e quanto às taxas cobradas pelas operações realizadas na cooperativa, que, 

segundo os cooperados são muito altas, reduzindo consideravelmente o lucro. Estes 

manifestam também certa indignação quanto à taxa de 1% que é cobrada sobre a 

comercialização, a qual não pode ser sacada, ficando em uma poupança sem os devidos 

rendimentos. 

Sobre a diversificação das atividades da cooperativa, os cooperados têm 

opiniões diversas. Enquanto para alguns ela é interessante devido a necessidade de se 

diversificar a produção, para outros ela é um problema, haja vista o rateio das despesas 

entre todos os cooperados, inclusive para aqueles que não se beneficiam dela. 

Neste sentido, percebemos que o cooperativismo parece ter perdido seus 

fundamentos originais, pois visava a união dos homens em sua capacidade de produção e 

consumo, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico. Mudanças nítidas, no que diz 

respeito a estes fundamentos, ocorreram. Estas são percebidas na cooperativa 

 4360



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Agropecuária COROL, objeto desta pesquisa, pois o seu histórico marcado pela expansão e 

diversificação das atividades, obrigaram-na se adaptar ao ordenamento vigente, 

transformando-a em uma equivalente de empresa capitalista. 

Dessa maneira, a cooperativa deixa os cooperados à margem do lucro. Contudo 

há benefícios que justificam a sua permanência nos quadros da cooperativa. 

5. Considerações finais 

 Diante do estudo de caso da Cooperativa Agroindustrial COROL, podemos 

considerar que houveram significativas mudanças em relação a teoria original do 

cooperativismo. 

 Contemplando-se as experiências de Owen, percebe-se que existem muitas 

dificuldades no trabalho cooperativista, o homem enquanto ser, agente transformador, tem 

dificuldades de trabalhar comunitariamente, principalmente quando se trata de produção. Na 

comercialização, dada a valorização do produto, ocorrem desentendimentos, pois sempre se 

quer valorizar o produto. Ainda que se leve em consideração os fundamentos do 

cooperativismo, é complexa a relação do sistema cooperativo atrelado ao capitalista. 

 Para Rosa Luxemburgo e Kautsky, o cooperativismo pode ser um instrumento de 

exploração, principalmente aos pequenos proprietários de terra, sendo que seleciona seus 

beneficiados, pois, meeiros e parceiros, são excluídos deste sistema, salvo as cooperativas 

de trabalho, iniciativa atual. 

 Com relação a Cooperativa Agroindustrial COROL, observa-se que foi um 

empreendimento gerado em época de crise vivida no Brasil, especificamente no norte do 

Paraná. Ao longo dos anos passou por grandes transformações, diversificou suas 

atividades; a exclusividade cafeeira, hoje tem várias atividades industriais. Quanto à 

classificação dos cooperados, não faz restrições, apenas faz as cobranças de taxas 

proporcionais às operações realizadas. 

 Para os cooperados, divergentes em suas opiniões, a cooperativa, ainda é viável 

com relação aos serviços prestados, pois o agricultor não teria condições de contratar um 

agrônomo ou consultor de comercialização. Porém, as taxas cobradas são consideradas 

altas, tirando-lhes a margem de lucro. Sob um olhar abrangente, a cooperativa necessita 

cobrar as taxas para sua manutenção. 

Esse trabalho tem como principal destaque o fato de articular uma sistematização 

bibliográfica com dados inéditos, levantados “in loco”. 
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