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RESUMO 

 
 
 

Esta dissertação apresenta um estudo interdisciplinar para o fenômeno da cooperação 
no trabalho, procurando entender e posicionar as experiências de autogestão sob uma ótica de 
valorização da democracia participativa e da qualificação pessoal nos empreendimentos 
coletivos. Reconhece o cooperativismo como um setor econômico distinto e plural, realizando 
um breve resgate de sua tradição européia de mutualismo econômico, por um lado, e 
dialogando com as novas possibilidades que se manifestam em alguns casos inovadores, ainda 
raros, mas que tendem a despontar como referências no posicionamento mercadológico, na 
estruturação interna e no modo operante experimentado. Como ponto de partida para o estudo 
são levantados diferentes conceitos relacionados à cooperação social, abrangendo as lentes 
evolucionária, comunicacional, da teoria dos jogos, sistêmica e cultural. Em seguida, são 
apresentadas concepções na esfera dos estudos organizacionais, incluindo a abordagem 
sociotécnica, a organização qualificante, a teoria do principal-agente, o modelo básico de uma 
sociedade cooperativa segundo a legislação brasileira, e ainda, uma possível interface entre a 
autogestão, a co-gestão, o setor cooperativista e a economia social-solidária. O estudo conta 
com a descrição de algumas experiências autogestionárias, como os casos internacionais de 
Mondragón, La Siembra, Suma e Evergreen, e também brasileiros, em áreas como a cadeia 
produtiva têxtil, o desenvolvimento de software livre, a prestação de serviços e a produção 
cultural. A metodologia se constitui da revisão de literatura e análise crítica de conceitos, 
práticas e modelos organizacionais. Finalmente, como resultado deste estudo, tem-se um 
conjunto de teorias e recomendações orientadas para a promoção da cooperação e o 
desenvolvimento da autogestão.  
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ABSTRACT 

 
 

This dissertation presents an interdisciplinary study about the phenomenon of 
cooperation at work, trying to understand the self-management experiences from a 
participatory democracy and also personal qualification enhancement point of view within 
the collectives. It recognizes the cooperativism as a plural and distinct economic sector, 
showing a brief review about its european tradition of economic mutualism, for one side, 
and dialoguing with the new possibilities that emerge from some innovative cases, still rare, 
but that could establish themselves as references on the market position, the internal 
structure and the modus operandi experimented. As a start point for the study, different 
concepts related to the social cooperation were prospected, describing the evolutionary, the 
communicational, the games theory, the systemic and the cultural lenses. Following that 
section, several conceptions were presented on the organizational studies field, including the 
sociotechnical approach, the qualifying organization notion, the principal-agent theory, the 
basic model of a cooperative based on the brazilian legislation, and plus, a possible interface 
between the self-management, the co-management, the cooperative sector and the so called 
social-solidarity economy. The study counts with the description of some self-management 
experiences, like the international cases of Mondragón, La Siembra, Suma and Evergreen, 
and the brazilian ones, on the textile productive chain, the free software development, the 
services provision and the cultural production fields. The methodology is constituted of 
literacy revision and critical analysis of concepts, practices and organizational models. 
Finally, as a result of this study, it shows a group of theories and recommendations oriented 
for the promotion of the cooperation and the self-management development.  
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1 PROBLEMA 

 
 
 
1.1 INTRODUÇÃO  

 
 

Os empreendimentos autogestionários apresentam-se como uma estrutura 

organizacional e também como um modo de desenvolver o trabalho coletivo que interessa 

àqueles que analisam as questões de democracia participativa, conflitos proprietários-agentes 

e desemprego estrutural. A cooperativa e as demais formas de autogestão não são panacéias 

socioeconômicas, vide o caso das experiências que enfrentaram inúmeras dificuldades de 

posicionamento mercadológico e continuidade do negócio. Todavia, são modelos que abrigam 

grandes potencialidades quanto às questões mencionadas, podendo favorecer ainda o espaço 

para a manifestação da cooperação qualificante (uma co-operação que implique em ganhos 

individuais e coletivos de qualificação) em situações de trabalho e aprendizado, evitando os 

limites de uma abordagem organizacional estritamente instrumental e produtivista. 

 
 
1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 
 

A questão principal para esta dissertação é a seguinte: existem perspectivas para o 

estabelecimento de estruturas, modelos de negócios, diretrizes e práticas organizacionais que 

favoreçam a cooperação qualificante e ajudem a promover a democracia participativa no 

âmbito de empreendimentos autogestionários? 

 
 
1.3 OBJETIVOS E PRINCIPAIS QUESTÕES 

 
 

Objetivos gerais da dissertação:  
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• Contribuir para a formação de uma base teórica interdisciplinar com múltiplas 

dimensões da cooperação, de modo a enfatizar sua importância para a ação 

coletiva nos mais diversos ambientes organizacionais, experimentando ainda uma 

pequena divulgação, no âmbito da Engenharia de Produção, de concepções pouco 

estudadas de autogestão, antiutilitarismo e democracia participativa. 

 

• Investigar e analisar princípios, práticas e modelos organizacionais que apontem 

para novas possibilidades de trabalho autogestionário, e que possam embasar a 

promoção de ambientes democráticos, cooperativos e qualificantes, comparando 

abordagens teóricas e descrevendo experiências atuais, no Brasil e no Mundo.   

 

Principais questões da dissertação: 

 

� Quais são os argumentos e teorias que difundem e favorecem o princípio da 

cooperação, em um ambiente socioeconômico atual de notável polarização social, 

exclusão e hiper-competição por desempenho e posições? 

 

� Quais são as possibilidades de valorização, qualificação e desenvolvimento da 

pessoa/trabalhador que o setor sócio-cooperativista apresenta frente a um mercado 

capitalista globalizado, concentrado e quase hegemônico? 

 

� Quais são os distintos modelos, nichos de mercado e práticas inovadoras de 

organização do trabalho que apresenta o conjunto de casos pesquisados, coerentes 

com os princípios gerais adotados como desejáveis? 

 

� Como influenciar uma cooperatividade sistêmica, em rede, para o ambiente 

externo, incluindo os fornecedores, os clientes e a sociedade em geral? 

 
 
1.4 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 
 

Esta dissertação se alinha com uma abordagem crítica acerca dos estudos 

organizacionais, tomando como base o estudo preliminar do fenômeno social da cooperação e 

o posterior entendimento de sua aplicação em atividades de trabalho autogestionário. A 
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própria Engenharia de Produção, que possui característica multidisciplinar, fornece o quadro 

de análise para explorar o tema segundo diversas abordagens. O estudo também pode ser 

classificado dentro da área conhecida como Organização do Trabalho, mas não se coaduna a 

uma visão de “negócios como de costume” (business-as-usual), como dito em alguns 

ambientes empresariais, por tentar buscar uma visão ampliada de democracia e cooperação, 

em lugar do esquema autocrático e piramidal, de comando e controle, que usualmente rege as 

grandes organizações. A cooperativa, por ser originalmente um empreendimento de sócios, 

apresenta-se como uma estrutura propícia para o desenvolvimento interno da democracia 

participativa, e ainda, para uma efetiva distribuição econômica dos ganhos do negócio, 

mesmo que já se tenha uma noção das atuais limitações culturais, práticas e jurídicas que este 

modelo enfrenta, vide a sua situação no Brasil.  

Ainda que seja desenvolvida uma contextualização do setor cooperativista e da 

economia social-solidária, o foco da pesquisa não está na identificação dos modelos 

predominantes de organizações estabelecidas no mercado, como nos estudos governamentais 

ou acadêmicos voltados para o mapeamento da economia solidária, por exemplo, mas, 

sobretudo, nas possibilidades abertas por experimentos inovadores, sejam pontuais, 

comunitários ou em rede. O estudo procura entender as estruturas, instâncias e práticas de 

uma cooperativa singular, incluindo uma breve descrição da legislação brasileira para o setor, 

mas volta as atenções para as teorias que possam apresentar um impacto positivo de mudança 

na cultura e na dinâmica do trabalho coletivo, independente até do formato jurídico envolvido. 

Uma escola organizacional européia, a abordagem sociotécnica, que teve certa influência nas 

décadas anteriores, provê subsídios teóricos ainda úteis para a análise crítica das experiências, 

assim como para compor possíveis diretrizes e propostas projetuais.  

O modo operante de interesse é a autogestão, a gestão compartilhada por associados, 

em contraste com a gestão praticada por um agente em nome de um proprietário ou de um 

grupo de acionistas. Para ilustrar direções desejáveis, tais como nichos de atuação, foi 

adicionado um capítulo para a exposição de algumas experiências internacionais e brasileiras, 

o que talvez possa encorajar o interesse do leitor pela teoria abordada, indicar fontes de 

pesquisa, e ainda, revelar focos para futuras visitas técnicas ou estudos de casos mais 

aprofundados. As estruturas analisadas são majoritariamente cooperativas, havendo possíveis 

especificidades e variações legais. Os principais ramos abordados são os de produção e de 

serviços. Os empreendimentos localizam-se em diversos estados do Brasil, com os exemplos 

da Justa Trama, das cooperativas de software livre e de produção cultural, e também no 

exterior, com a inclusão de dois casos europeus e dois norte-americanos. 
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Quanto ao conjunto de valores e princípios adotados como desejáveis, têm-se a 

democracia, a autodeterminação, a diversidade cultural, o senso igualitário nas relações 

profissionais e a valorização do trabalhador frente ao capital. Procura-se enfatizar o 

imperativo do respeito à segurança e à saúde, as oportunidades de auto-aprendizado e a 

responsabilidade socioambiental. Também são consideradas as diretrizes da ONU para o setor 

cooperativista, como a “Recomendação 193” da OIT, lançada em 2001. O estudo possui 

interfaces com o tema da economia solidária, que no Brasil se apresenta numa perspectiva 

crítica face às acentuadas/persistentes desigualdades sociais, e tendo em vista o cenário 

plausível de encolhimento dos postos de trabalho formais e assalariados para parte 

considerável da população.  

 
 
1.5 METODOLOGIA ADOTADA 

 
 

Arte da pesquisa e noção de complexidade 

 
 

“A ambição da complexidade é reatar articulações que são destruídas pelos cortes 
entre disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento. De fato, 
a aspiração à complexidade tende para o conhecimento multidimensional.” 

 MORIN, 1994 
 
 
A metodologia utilizada na investigação foi a revisão de literatura e a análise crítica de 

teorias, práticas e modelos organizacionais. Uma referência metodológica importante para o 

planejamento da dissertação foi o livro “A arte da pesquisa”1, de Wayne Booth, aonde são 

apresentados alguns procedimentos para a escolha da questão que o projeto tenta desenvolver. 

O objetivo seria a transformação de um interesse geral em um tópico específico, com a 

posterior formulação de uma pergunta de pesquisa. Para os autores, “se você está livre para 

estudar qualquer tópico dentro do razoável, só existe um clichê que podemos lhe oferecer: 

comece pelo que o interessa mais profundamente.” (BOOTH, 2005). Tentando seguir as 

recomendações do livro, resumem-se no quadro a seguir as etapas do processo de 

identificação do tema geral de pesquisa, de refinamento dos interesses iniciais para um tópico 

específico, de questionamento deste tópico por múltiplos pontos de vista, incluindo teorias 

antigas, novas, contrárias ou alinhadas às idéias do pesquisador, e, por fim, a definição de um 

                                                           
1 Livro adotado e discutido durante a disciplina de “Metodologia Científica”, do Mestrado em Engenharia de 

Produção da UFF, no primeiro semestre do curso, em 2007. 
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fundamento lógico para o tópico escolhido e para todo o projeto subseqüente, orientando e 

sustentando a estrutura da dissertação. 

 

 

 

Figura 1: Metodologia da “Arte da Pesquisa” 
Fonte: Adaptado de Booth (2005). 

 

Outra referência metodológica foi a teoria da complexidade divulgada pelo sociólogo 

Edgar Morin, que identifica uma inadequação contemporânea entre os “saberes 

compartimentados entre disciplinas” e as realidades e problemas, que são “cada vez mais 

polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais” (MORIN, 2004). Um 

fenômeno notável seria a cisão entre a cultura científica, que fragmenta os pensamentos, 

estimula a formação de especialistas e alarga o escopo de aplicações técnicas, mas não reflete 

sobre a condição humana, a ética e o destino do próprio conhecimento, e, do outro lado, a 

cultura das humanidades, que tende a ignorar as inúmeras “conquistas das ciências” e novas 

perspectivas tecnológicas, ao mesmo tempo que favorece a inteligência geral, a reflexão, a 

contextualização e a integração dos diversos saberes. Lianza (2006)2 alerta para a ideologia 

implícita nos projetos e modelos técnicos adotados pela Engenharia, que, ao mesmo tempo, 

aparentam um objetivismo científico e pragmático. Um exemplo significativo seriam os 

“Princípios da Administração Científica” de Frederick Taylor, que estariam impregnados de 

“pressupostos políticos e ideológicos para o desenvolvimento econômico e social”. 

No ambiente acadêmico, a princípio um espaço de maior liberdade intelectual, o 

filósofo Paul Feyerabend identificou uma tradição conservadora de se inibirem certas 

“intuições que possam levar a que fronteiras se tornem indistintas” (FEYERABEND, 1975). 

                                                           
2 Sidney Lianza, Coordenador do núcleo SOLTEC/UFRJ. 
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Para contornar estas limitações epistemológicas, que marcam a atual tecnociência, enquadrada 

cada vez mais nas especialidades, Morin (2004) recomenda o estudo de “7 saberes” (presença 

do erro e ilusão, conhecimento pertinente, condição humana, identidade local-global, 

compreensão, incertezas e antropoética), que seriam capazes de favorecer o entendimento:  

 

a) dos conjuntos complexos; 

b) das interações e retroações entre as partes e o todo;  

c) das entidades multidimensionais;  

d) dos problemas essenciais.  

  

 

Figura 2: Teorias aplicadas a um ponto de estudo 
Fonte: Adaptado de YIN (2005). 

 
 

Uma organização como a empresa está situada num mercado. Produz objetos ou 
serviços - coisas que saem dela e entram no universo do consumo. Mas limitar-se a 
uma visão heteroprodutiva da empresa seria insuficiente, pois ao produzir coisas e 
serviços ela ao mesmo tempo se autoproduz. Isso significa que produz todos os 
elementos necessários à sua sobrevivência e organização. Ao organizar a produção 
de objetos e serviços, a empresa se auto-organiza, se automantém, se auto-repara se 
necessário, e, se as coisas não vão bem, autodesenvolve-se enquanto desenvolve sua 
produção. (MORIN, 1986). 
 
 

Quadros teóricos, lentes e influências  

 

Influenciado por esta concepção de Morin, e ainda, pela identificação de um cenário 

pouco claro quanto às reais possibilidades de (auto) organização coletiva democrática, esta 

dissertação materializa uma tentativa de ampliação desta visão, mesmo arriscando perder o 

foco que um estudo de caso pontual, nos moldes dos cânones acadêmicos, poderia render a 

este trabalho. Morin (2004) adverte que “os problemas particulares só podem ser posicionados 

e pensados corretamente em seus contextos”, considerados (entretanto) cada vez mais, no 
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contexto planetário. Este estudo certamente não consegue sair fácil de labirintos como as 

noções da democracia participativa, da co-operação ou da autogestão, sobretudo quando 

confrontado com uma realidade quase hostil a tais idéias, mas tenta resgatar teorias 

subestimadas, fazer correlações entre situações ocorridas em diferentes contextos, identificar 

padrões de pesquisas recentes e se valer de experiências próprias para analisar criticamente 

uma abordagem ou teoria levantada. Uma diretriz importante, apenas parcialmente seguida, 

seria considerar autores de diferentes países, escolas e abordagens, indo além das concepções 

tradicionais dos grandes centros acadêmicos. O antropólogo Hermano Vianna, por exemplo3, 

chama a atenção para as bibliografias acadêmicas cada vez mais concentradas “pra dentro de 

um certo cânone ocidental” que ignora toda a diversidade global, técnica e cultural, o que em 

áreas gerenciais, como a Engenharia de Produção, torna-se ainda mais evidente.  

 

 

Figura 3: Quadro geral para o projeto de pesquisa da dissertação 
  

Um autor influente para o estudo é o britânico Bertrand Russell, com alguns de seus 

ensaios sociológicos sendo citados ao longo da dissertação, transmitindo uma posição 

ponderada entre a necessidade de coesão social e a postura privada independente, o que 

parece se configurar em um dilema perene para a dinâmica da cooperação. A concepção de 

Jean Piaget sobre a interação cooperativa também é decisiva por ressaltar a condição prévia 

de senso igualitário e democrático entre os agentes envolvidos. Quanto às atuais 

                                                           
3 Artigo de Vianna, “Filosofia do Dub”, publicado no caderno Mais! (09/11/2003), disponível em: 

<http://www.overmundo.com.br/download_banco/filosofia-do-dub>.  
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possibilidades organizacionais, são relevantes as teorias do sociólogo e consultor italiano 

Domenico De Masi, sobretudo com a sua proposta de valorização da aprendizagem, do lúdico 

e do ócio criativo, indo além da centralidade utilitarista do labor na sociedade moderna. Na 

esfera do anarquismo, o próprio Russell recomendava a obra do russo Peter Kropotkin, um 

notável cientista que procurou enraizar as suas teorias socioeconômicas em bases naturalistas, 

resgatando o darwinismo da posição justificadora de um vale-tudo da competição social, e 

enfatizando a importância das redes de cooperação e apoio mútuo, tanto para a sobrevivência 

quanto para o desenvolvimento da capacidade de autogestão de empreendimentos, 

independentes de poderes piramidais ou coercitivos.  

Dentre as referências acadêmicas, figura o pesquisador Howard Rheingold, do IFTF4, 

que divulgou relatórios e palestras na Internet, além de ter fomentado, em 2005, um curso 

sobre a temática da cooperação social na Universidade de Stanford. Outro aprendizado chave 

foi o programa da disciplina “Organização e Cooperação”, no Mestrado em Engenharia de 

Produção da COPPE, em 20085. A bibliografia indicada pelo Prof. Michel Thiollent tornou-se 

um guia para o estudo de diversas abordagens da cooperação aplicada à Administração. Um 

fator determinante para a escolha do tema foi a minha participação no curso “Economia 

Solidária: formando formadores”, realizado pela Incubadora IEES/UFF, em 3 meses de 2006. 

O curso foi coordenado pela socióloga Bárbara França e proporcionou o contato inicial com o 

tema da autogestão cooperativista. Um espaço de diálogo valioso no período foram as 

reuniões do Grão (Grupo Reflexão à Ação), equipe de trabalho voluntário que se formou 

originalmente na década de 1990, a partir de atividades em projetos sociais do PET (Programa 

de Educação Tutorial), na UFF. A participação de 4 integrantes do Grão no curso da 

IEES/UFF6 direcionou as atividades do coletivo para a pesquisa-ação e o debate sobre a 

economia social, a partir de 2007, e para o “Fórum Niteroiense de Economia Solidária”, a 

partir de 2009. Já na esfera das concepções macroeconômicas, dois livros influentes foram o 

abrangente “Dicionário Internacional da Outra Economia”7, lançado em 2009, e o ensaio 

“Democracia Econômica: Um passeio pelas teorias”, de Ladislau Dowbor, lançado em 2007. 

 

                                                           
4 Documentos do “Cooperation Project”, desenvolvido pela ONG Institute for the Future (IFTF), disponíveis 

em: <http://www.rheingold.com/cooperation/CooperationProject_3_30_05.pdf>. 
5 Em 2008, participei como aluno ouvinte da disciplina optativa “Organização e Cooperação”, durante três 

meses, e apresentei, em grupo, os seguintes seminários na COPPE/UFRJ (Ilha do Fundão): <Visão crítica da 
pesquisa organizacional> e <Abordagem evolucionária da cooperação>. 

6 Eu, Luiz Arthur, Newton e Paulo, graduados pela UFF e integrantes da ONG Grão. 
7 Organizado pelos autores Antonio Cattani, Jean-Louis Laville, Luiz Inácio Gaiger e Pedro Hespanha. 
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Figura 4: Constructo para a pesquisa da dissertação 

 

Dentre as fontes de contatos e notícias no período do estudo, destacam-se o FBES 

(Fórum Brasileiro de Economia Solidária), as listas de discussão por e-mail sobre 

cooperativismo do Google Groups, os eventos “ENEDS” (Encontro Nacional de Engenharia e 

Desenvolvimento Social), em 2007, e “Festival de Tecnologias Sociais e Economia 

Solidária”, em 2009, ambos organizado pelo SOLTEC/UFRJ na Ilha do Fundão, a 

enciclopédia livre Wikipedia e o site Twitter, com os contatos dos seguintes autores citados na 

dissertação: Pierre Lévy, Michel Bauwens, Augusto de Franco, Sarah van Gelder, Howard 

Rheingold, Bob Cannell e Don Tapscott.   

 

Empreendimentos, no Brasil e no Mundo, escolhidos para estudos 

 

 Na tabela a seguir é apresentado um breve panorama com o conjunto de 

empreendimentos autogestionários incluídos no capítulo 4. O filtro para as escolhas 

considerou a disponibilidade de sites, livros, artigos e vídeos (sem visitas técnicas), o contato 

por e-mail com alguns associados (em 3 casos), a identificação de práticas inovadoras e a 

oportunidade de ilustrar teorias abordadas nos outros capítulos.  



21 
 

 

 

 

Figura 5: Estudo de experiências de autogestão: empreendimentos escolhidos 
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1.6 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO  

 
 

Esta dissertação se divide em cinco capítulos: o primeiro compreende a “Introdução”, 

com a formulação da situação-problema, os objetivos e as principais questões que o trabalho 

tenta desenvolver. Contêm ainda as delimitações do estudo, a metodologia adotada, os 

princípios desejáveis, as diversas referências e quadros teóricos, e ainda, as influências 

pessoais para a escolha do tema.

O capítulo 2 abrange a área interdisciplinar de “Estudos sobre Cooperação”, incluindo: 

a abordagem evolucionária, com uma descrição dos fatores <competição> e <mutualismo> na 

visão de algumas teorias influentes, e uma revisão de conceitos sobre democracia 

participativa, antevisão e dilemas sociais. Apresenta também a dimensão comunicacional, 

evidenciando a relevância da reciprocidade e do diálogo, a ótica da teoria dos jogos, com um 

estudo objetivo da cooperação mútua e o entendimento de estratégias para a sua promoção, as 

abordagens sistêmicas e culturais, e, por fim, a cooperação baseada em tecnologias da 

informação. 

No capítulo 3 situam-se os “Estudos Organizacionais”, com a identificação de diversas 

perspectivas da cooperação no trabalho, o resgate da abordagem sociotécnica européia e o 

esboço de um panorama global da autogestão, da co-gestão, do cooperativismo e da economia 

social-solidária. São destacados os limites e potenciais da autogestão e da livre cooperação, 

considerando a marcante estratificação social existente na América Latina e no Brasil, a 

possível solidariedade na economia e a formação de redes, acordos e arranjos produtivos. 

Descreve ainda o modelo organizacional de uma cooperativa, incluindo os órgãos 

obrigatórios, as instâncias e fundos de reserva, as alternativas projetuais para sistemas 

cooperativo-participativos, a coordenação de equipes autogeridas, a concepção da adequação 

sociotécnica (AST), a teoria da motivação intrínseca e as possibilidades dinâmicas da 

“adhocracia”. Outros itens analisam a lógica da sociedade cooperativa sob a lente da teoria do 

principal-agente e sob a noção de organização qualificante. 

No capítulo 4, são levantadas experiências de autogestão no Brasil e no exterior, 

incluindo os casos de Mondragón, na Espanha, da La Siembra, no Canadá, da Suma, na 

Inglaterra, e da Evergreen, nos EUA. No Brasil, são descritos alguns negócios inovadores, 

como a rede “Justa Trama”, o conjunto de cooperativas de software livre e de serviços em 

TICs, e os núcleos de produção cultural. Por fim, no capítulo 5, tem-se a “Conclusão” e as 

recomendações para trabalhos futuros. 



 

 

 

 

 

 

2 ESTUDOS SOBRE COOPERAÇÃO 

 
 
 

“Em contexto de hiper-competição, como redescobrir a cooperação, em vários de 
seus aspectos e conceituações?” 

THIOLLENT, 2008 
 
 
 

Neste capítulo são consideradas seis abordagens multidisciplinares para o estudo e 

análise da cooperação, tal como enumeradas a seguir. O traço condutor entre os temas talvez 

se torne mais claro com um quadro geral do estudo.  

 

 

Figura 6: Estudos sobre cooperação e teóricos abordados 
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Não são dimensões isoladas, já que a abordagem evolucionária, por exemplo, contém 

explicações para os dilemas sociais e interseções com a teoria dos jogos, que por sua vez 

evidencia a importância chave da reciprocidade e da comunicação para a manutenção da 

cooperação entre os agentes. Do mesmo modo, as abordagens sistêmica e cultural podem 

dispor nas novas tecnologias da informática de um meio para a aplicação de seus preceitos na 

ação social e nos empreendimentos coletivos. 

 
 
2.1 ABORDAGEM EVOLUCIONÁRIA: COMPETIÇÃO E AJUDA MÚTUA 

 
 

Em outubro de 1838, isto é, quinze meses depois que eu iniciei minha pesquisa 
sistemática, comecei a ler, por entretenimento, Malthus, no que concerne à 
população e estando bem preparado para apreciar a luta pela existência, que ocorre 
em todas as partes, por uma longa observação contínua dos hábitos dos animais e 
plantas, iluminou-me o fato de que sob estas circunstâncias variações favoráveis 
tenderiam a ser preservadas e variações desfavoráveis tenderiam a ser destruídas.8 

 
 

Kropotkin e a tese da mutualidade 

 

No instigante ensaio “Mutual Aid: A factor of evolution”9, o cientista Peter Kropotkin 

relatou as observações oriundas de suas expedições geográficas como jovem funcionário do 

governo às frias e vastas regiões da Sibéria e da Manchúria. Sobretudo dois aspectos da vida 

animal chamaram a atenção do autor russo:  

 

� A extrema severidade da luta pela existência que a maioria das espécies e 

indivíduos trava contra uma natureza inclemente, com adversidades de várias 

origens e uma enorme destruição periódica de vidas. 

� Não encontrou disputa amarga pelos meios de subsistência entre animais da 

mesma espécie, considerada pela teoria darwinista a característica dominante da 

“luta pela vida” e o principal fator evolutivo da “seleção natural”. Ao mesmo 

tempo, notou o esforço para a multiplicação e a raridade da vida em regiões de 

clima extremo, com o convívio e o suporte mútuo presente nos grupos. 

 

                                                           
8 Charles Darwin, em “Darwin: Autobiografia 1809 - 1882”.  
9 O texto integral de Kropotkin, “Mutual Aid: A Factor of Evolution” (1902), foi acessado na página: 

<http://www.gutenberg.org/etext/4341>. 
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Dentre as influências registradas por Kropotkin (1902), estão os estudos do zoologista 

Karl Kessler, da Universidade de São Petersburgo, que em 1880 proferiu uma palestra 

intitulada “Sobre a Lei da Ajuda Mútua”, expondo que a mutualidade existente nos núcleos 

familiares seria um fator mais importante para a evolução dos indivíduos do que a 

combatividade na disputa pelos recursos. Kropotkin admitiu o impacto que tal idéia teve sobre 

as suas investigações, mas fez ressalvas quanto ao alcance social de tal cooperação, porque 

ficaria restrita a certos vínculos. Por outro lado, citou as especulações de Goethe, autor de 

“Fausto” e também cientista, sobre a possibilidade de se inferir uma espécie de moral natural 

mais abrangente. Já o sociólogo Alfred Espinas, principalmente com o livro “Des sociétés 

animales”, de 1877, interessava a Kropotkin devido à análise que fazia da peculiar 

organização do trabalho nas sociedades de formigas e abelhas. “Mutual Aid” procurou 

resgatar casos de mutualidade animal e fatos históricos sobre o fenômeno da ajuda mútua nos 

vários estágios do desenvolvimento social humano. Sua tese de valorização da cooperação na 

natureza, como um fator evolucionário, foi uma resposta direta aos desdobramentos das 

teorias formuladas por Charles Darwin e Alfred Wallace. Kropotkin reconhecia a importância 

e o sentido biológico unificador contido em “A Origem das Espécies”, de 1859, mas não 

concordava com as induções feitas com o conceito de “seleção natural” para a arena 

socioeconômica, geralmente exaltando a competição e a rivalidade em detrimento do viés 

adaptativo (KROPOTKIN, 1902). 

 
 

Era necessário demonstrar que os costumes de apoio mútuo dão aos animais melhor 
proteção contra seus inimigos, que fazem menos difícil obter alimentos, que 
aumentam o prolongamento da vida e devido a isto facilitam o desenvolvimento das 
faculdades intelectuais; que deram aos homens, aparte das vantagens citadas, 
comuns com as dos animais, a possibilidade de formar aquelas instituições que 
ajudaram à humanidade a sobreviver na luta dura com a natureza e a aperfeiçoar-se, 
apesar de todas as vicissitudes da história. (KROPOTKIN, 1902). 

 
 
O chamado “darwinismo social” passou a ser uma justificativa de peso para o 

colonialismo europeu, o racismo, a existência de classes sociais, o militarismo e a implacável 

disputa econômica. Darwin mesmo evitava polêmicas e era mais cauteloso com as 

implicações de suas teorias do que os seus seguidores. Dentre os que legitimavam a 

competição social, implícita no paradigma da evolução, estavam o sociólogo Herbert Spencer, 

autor da expressão “sobrevivência do mais apto”, o antropólogo Francis Galton, proponente 

do conceito de eugenia, e Thomas Huxley, o “bulldog de Darwin”, com o artigo-manifesto de 

1888: “Struggle for Existence and its Bearing upon Man”. A teoria da evolução revolucionou 
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o pensamento científico e teve relativo impacto sociopolítico10. Enfraqueceu dogmas 

religiosos ao mesmo tempo que reforçou a ideologia do liberalismo mercadológico. 

Influenciou também pensadores como Karl Marx e seus seguidores, que pretendiam conservar 

as idéias científicas da seleção natural para um nível “pré-humano” animal, enquanto no 

campo político-econômico concebiam teorias de evolução histórica e dialética rumo a um 

comunismo planejado. Para Kropotkin (1902), a cooperação seria um fator evolutivo tão forte 

quanto à competição e a forma de refutar o darwinismo social seria não recorrer a uma moral 

de solidariedade metafísica ou comunista de nível “pós-animal”, mas buscar nos próprios 

fenômenos naturais a sua justificativa. O texto sobre a ajuda mútua tornou-se um marco 

teórico, mas não conquistou a mesma projeção das interpretações neodarwinistas destacando 

o fator competição.  

 

Posicionamentos da teoria da evolução 
 

O cientista Stephen Jay Gold contribuiu para a teoria da evolução ao formular, junto 

com o paleontólogo Niles Eldredge, a concepção do “equilíbrio pontuado”, aonde propõem 

que a maioria das populações animais experimenta longa estabilidade no curso do tempo 

geológico, e que as mudanças evolutivas impactando o fenótipo não costumam ocorrer de 

forma gradual, de acordo com a teoria darwinista, mas de forma rara e brusca, associada com 

eventos rápidos de especialização, como em casos de isolamento acidental de uma parte da 

população. Em “Kropotkin was no crackpot”, Gold (1997) reconheceu o valor da tese do 

cientista russo, que estaria baseada em observações de regiões hostis em relação ao meio 

ambiente, mas com baixa densidade demográfica. A teoria de Darwin, por outro lado, se 

valeria das expedições às regiões tropicais, com alta diversidade de espécies, e paralelamente, 

também expressaria a própria turbulência do ambiente urbano da Inglaterra vitoriana, com 

características de superpopulação e competição social por recursos. O pesquisador Daniel 

Todes, da Universidade Johns Hopkins, entende que Darwin fez parte de certa linhagem do 

pensamento inglês que passaria por Hobbes, Adam Smith e, sobretudo, Malthus. No livro 

“Darwin without Malthus”, Todes (1989) atesta ainda que a tese de Kropotkin não seria um 

simples manifesto isolado, mas o fruto de uma corrente da academia russa, crítica em relação 

ao crescente darwinismo social e à economia industrial inglesa. Como anarquista, interessaria 

                                                           
10 O escritor Luis F. Veríssimo identifica, em “O Mundo é Bárbaro” (2008), posições ideológicas que defendem 

algo próximo do darwinismo social, como o abandono de políticas públicas de welfare state e a exaltação da 
competitividade excludente do mercado, e que, paralelamente, ostentam dogmas conservadores e até proíbem o 
ensino da teoria da evolução nas escolas.  
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a Kropotkin refutar tanto a exploração laboral capitalista quanto a ação centralizadora do 

estado, conjunção que o teria levado a estudar os casos históricos de pequenos 

empreendimentos mutualistas e independentes do poder oficial. 

Ao lado da abordagem da seleção natural, a teoria da evolução11 passou a enfocar o 

papel da propagação dos genes, principalmente a partir dos estudos do monge austríaco 

Gregor Mendel, hoje considerado um pioneiro da Genética, e com divulgadores mais recentes, 

como o biólogo britânico Maynard Smith e o zoólogo queniano Richard Dawkins. Em seu 

influente livro de 1976, “O Gene Egoísta”, Dawkins eleva os genes a unidade fundamental da 

evolução, tentando destronar a posição absoluta atribuída aos indivíduos e espécies, que para 

ele seriam “máquinas de sobrevivência”, programadas sobretudo para a reprodução natural 

dos genes, e culturalmente, dos “memes”, neologismo designando a difusão de signos e idéias. 

Desenvolvimentos mais recentes da teoria se deram em disciplinas distintas, como na 

sociobiologia, com o estudo do comportamento animal, na teoria dos jogos, com o confronto 

de múltiplas estratégias e as simulações matemáticas, e na psicologia evolucionista, com o uso 

de conhecimentos biológicos para o estudo da mente.  

Um dos divulgadores desta última abordagem é Steven Pinker, pesquisador de 

Harvard, que no livro “Tabula Rasa: a negação contemporânea da natureza humana” defende 

que a linguagem e o comportamento são seletivamente moldados por adaptações 

psicológicas12, argumentando contra três teses bem difundidas na filosofia ocidental: a da 

“tabula rasa”, a do “bom selvagem” e a do “fantasma na máquina” (PINKER, 2003). Em 

relação à primeira, acredita-se que os indivíduos nasçam com mentes sem conhecimentos ou 

qualidades intrínsecas, que seriam adquiridas somente com as experiências e os costumes da 

sociedade. Associada com o behaviorismo na psicologia e com o empirismo na filosofia, a 

partir de autores como John Locke, com o seu “Ensaio acerca do Entendimento Humano” de 

1690, e David Hume, com o impressionante “Tratado da Natureza Humana” de 1740. Já a 

tese do bom selvagem considera as qualidades naturais dos indivíduos em estado isolado, 

antes de serem corrompidos pelo jogo de poder da civilização. Associada principalmente as 

idéias do filósofo Jean-Jacques Rousseau, autor do clássico “Do contrato social”, de 1762. 

Anteriormente, presente nos “Ensaios” do filósofo francês Michel de Montaigne, de 1580, na 

última peça de Shakespeare, “A tempestade”, de 1623, e também no imaginário europeu a 

partir da Renascença, com a intensificação do contato com as populações nativas das 

                                                           
11 Referências sobre a teoria da evolução consultadas no “Portal da Evolução”, organizado pela enciclopédia 

livre Wikipédia, disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Evolução>. 
12 Página acadêmica de Steven Pinker acessada em: <http://pinker.wjh.harvard.edu/articles>.   
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Américas e ilhas do Pacífico. Cabe destacar que esta noção poderia abarcar desde uma visão 

ingênua e idealizada a respeito de segmentos alheios ao observador em questão, como 

estrangeiros, indígenas, primitivos, bárbaros ou pobres, até os conceitos antropológicos mais 

refinados de “relativismo cultural” e “etnocentrismo”. Finalmente, a terceira tese seria a que 

classifica a alma como responsável e dotada de livre arbítrio, independente da realidade 

biológica e social. Associada aos dogmas metafísicos, religiosos e com o dualismo corpo-

mente, presente originalmente na filosofia de Platão e Aristóteles, e, bem posteriormente, com 

o francês René Descartes, em seu “Discurso sobre o Método”, de 1637. De acordo com Pinker 

(2003), atualmente a maioria dos estudiosos rejeita tanto a doutrina que prega o determinismo 

biológico, quanto o outro extremo, que considera a mente uma tabula rasa, pronta a ser 

moldada pela sociedade/educação. Uma posição que combine ambos os fatores (nature-

nurture) é considerada a abordagem padrão nas linhas de pesquisa. O autor canadense afirma, 

no entanto, que a hipótese da influência natural (genética) passou a ser muitas vezes evitada, 

mesmo em casos aonde há evidências, devido ao receio de se levantar polêmicas e inferências 

de diferenciação social13, e argumenta que as idéias igualitárias, no campo da educação e da 

justiça, podem conviver com a inevitável riqueza de padrões biológicos e culturais humanos.   

 

O resgate do fator cooperação  

 

Indo além da tese de Kropotkin (1902), outras teorias ressaltaram o papel da 

cooperação. No campo da sociobiologia, a noção do “altruísmo recíproco”, proposta por 

Robert Trivers14, justificou a cooperação entre indivíduos não aparentados, ilustrando o caso 

da divisão da caça entre certos tipos de animais, cujos indivíduos aguardam reconhecimento e 

retribuição pela ação feita no presente, algo compreensível em termos de comportamento e 

ligeiramente diferente da definição clássica do altruísmo desinteressado (TRIVERS, 1971). 

Uma década antes, a teoria da “seleção de parentesco” havia sido proposta pelo biólogo 

egípcio William Hamilton, relacionando o grau de cooperação entre os indivíduos com o grau 

de material genético compartilhado. Para Trivers, o senso de justiça, o risco de ostracismo e a 

visão dos benefícios compartilhados explicariam a extensão da cooperação para além dos 

laços genéticos. O australiano Peter Singer, professor de Bioética, desenvolve atualmente esta 

noção com o conceito do “círculo expansível”. Com outro foco, a teoria da endossimbiose, 

                                                           
13 Receio justificado pelas experiências do nazismo, das políticas de eugenia, das ações de planos privados de 

saúde, da vulgarização dos “testes de RH” e da potencial classificação social decorrente. 
14 Página acadêmica de Robert Trivers acessada em: <http://anthro.rutgers.edu>.   
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divulgada em 1981 pela norte-americana Lynn Margulis15, desafiou o paradigma biológico 

propondo que as células dos seres, incluindo as do corpo humano, são o resultado de uma 

ancestral simbiose entre bactérias e microorganismos. A “endossimbiose seqüencial” seria 

uma espécie de motor da evolução, responsável pela introdução de novas funções e estruturas, 

com as características adquiridas sendo transmitidas geneticamente por uma posterior seleção 

natural, o que finalmente oferece elementos de convergência com o darwinismo. Contrapondo 

a luta entre indivíduos e espécies, a natureza dos “dentes e garras”, Margulis (2002) divulga o 

“ponto cego” da teoria evolucionista e propõe a visão da vida como uma arena complexa de 

interação simbiótica, presente tanto nas colônias celulares microscópicas quanto na 

estabilidade maior do ecossistema. 

Uma corrente teórica influente, que se desenvolve em paralelo ao paradigma 

neodarwinista, é a chamada “Biologia do Conhecimento”, agregando os conceitos de 

“autopoiese”, que designa a capacidade dos seres vivos de produzirem a si próprios, e de 

“matriz biológico-cultural da existência”, resultantes dos estudos, a partir da década de 1960, 

dos cientistas chilenos Humberto Maturana, Francisco Varela e Ximena Dávila. Maturana 

(2001) segue uma linha diferente da de Kropotkin ao justificar a “ajuda mútua”. Para ele, a 

cooperação não seria uma característica marcante da vida selvagem, pré-humana, mas sim o 

próprio fator que disparou o salto evolutivo que deu origem ao humano, junto à necessidade e 

à capacidade de uma comunicação mais sofisticada. O chileno cita os estudos do especialista 

em primatas, o holandês Franz de Waal e seu conceituado livro “Chimpazee Politics”, que 

descreve as relações entre indivíduos desta espécie como sendo baseadas em políticas de 

dominação, manipulação e desconfiança mútua (DE WAAL, 1989). 

 
 

Pensamos que conosco – os seres humanos – é diferente e que a emoção 
fundamental ou o fundamento emotivo em que ocorre a vida da comunidade humana 
é a cooperação, a saber, a confiança mútua e o respeito mútuo nas relações 
interpessoais. Os seres humanos ficam enfermos num ambiente de desconfiança, 
manipulação e instrumentalização das relações. (MATURANA; REZEPKA, 2000) 

 
 
O contraste que Maturana faz entre o comportamento dos chimpanzés e a relativa 

cooperação desenvolvida pelos humanos, também pode ser encontrado nas pesquisas de 

Waal16. O autor adiciona elemento novo na teoria evolutiva ao analisar os bonobos, espécie de 

                                                           
15 Consulta ao livro de Lynn Margulis: “Planeta simbiótico - Un nuevo punto de vista sobre la evolución” 

(2002). A teoria da endossimbiose passou a ser adotada por livros escolares didáticos. 
16 Artigo da revista Scientific American Brasil: “Como os animais fazem negócio”, de Franz de Waal, 2005, em 

<http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/como_os_animais_fazem_negocios.html>. 
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primata próxima à humana, e o seu comportamento gregário e pouco agressivo. A 

mutualidade e o senso de justiça encontrados nas sociedades destes primatas seriam fortes 

indícios contra o que ele chama de “teoria do verniz”, que considera a moral humana uma 

recente e frágil construção cultural, encobrindo uma natureza essencialmente conflituosa e 

egoísta. Diferente das sociedades dos chimpanzés, que exibem um acentuado grau de 

hierarquismo dentro do bando e de violência mortal entre bandos vizinhos, os bonobos 

possuem uma cultura matriarcal e integradora. Para Waal, o fato de o humano estar 

eqüidistante geneticamente dos chimpanzés e dos bonobos faz com que seja possível que 

tenhamos características comportamentais de ambas as espécies (bipolaridade). Partindo para 

uma visão filosófica da teoria evolutiva, o autor Maurício Abdalla, professor da UFES, reflete 

sobre os sintomas de degeneração da racionalidade dominante, com os crescentes problemas 

sociais e ecológicos trazidos pelo atual modelo econômico de produção, comércio e consumo. 

Em “O Princípio da Cooperação”, Adbadalla (2004) identifica a competição excludente como 

o atual “eixo fundamental” sobre o qual se estruturam as relações sociais e propõe a 

cooperação como fundamento para uma “nova racionalidade”, acionando a própria 

sobrevivência e adaptação evolutiva da espécie como justificativas. O brasileiro alerta para o 

risco de se tirar conclusões morais baseadas exclusivamente em padrões de comportamento 

observados na natureza. 

 
O paleontólogo Stephen Jay Gold, em seu livro “A galinha e seus dentes”, nos 
chama atenção sobre a “amoralidade” da natureza, listando uma série de 
“crueldades”, sob um ponto de vista antropocêntrico, de que diversas espécies são 
capazes, tanto com outras espécies como entre elas mesmas, e questiona, negando, 
se é possível extrair da natureza regras de conduta aceitáveis para o ser humano.  
(ABDALLA, 2004) 

 
 

Eu sou especialmente cauteloso com os argumentos que acham bondade, 
mutualidade, sinergismo e harmonia – os caros elementos que batalhamos 
arduamente, e usualmente sem sucesso, para colocar em nossas próprias vidas – 
intrinsecamente na natureza. Eu não vejo nenhuma evidência para a noosfera de 
Teilhard, nem para o holismo estilo Califórnia de Capra, nem para a ressonância 
mórfica de Sheldrake. Gaia apresenta-se para mim como uma metáfora, não como 
um mecanismo (...) As respostas para os dilemas morais não estão jogadas por aí, 
residem em nós” (GOLD, 1997) 

 
 
Outra visão que vale a pena retomar é a de Edgar Morin, que desenvolve sua 

investigação considerando as múltiplas dimensões que integram a questão da evolução 

humana, evitando a cegueira das disciplinas tradicionais fechadas em suas referências. Este 

autor defende uma suspensão de julgamentos quanto a questões morais deduzidas 

exclusivamente do mundo natural, e propõe que o ser humano deva ser investigado na 
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realidade biológica e física, mas estando em um contexto distinto e até emergindo dela pela 

cultura, pelo pensamento e pela consciência. Para Morin (1999)17, formas mais sofisticadas de 

cooperação e democracia deveriam ser estimuladas e debatidas pelo meio educacional, 

cultural e organizacional, tal como Abdalla (2004) recomenda na sua busca por uma nova 

racionalidade.   

 
 

Saímos de uma visão que pensava o processo como sendo eminentemente de seleção 
natural e gradual, para um processo que incorporou várias outras forças evolutivas e 
que permite que certas mudanças maiores ocorram também em um intervalo de 
tempo curto. (...) A dissonância de opiniões indica que não temos dogmas 
firmados.18 

 
 
Finalizando este item, que revisa algumas linhas sobre a teoria da evolução, é 

importante revisitar o conceito de paradigma. O físico norte-americano Thomas Kuhn 

analisou a ciência sob o ponto de vista de sua construção histórica e constatou que o 

desenvolvimento dela não ocorre de modo linear ou cumulativo, mas na forma de mudanças 

paradigmáticas. O conjunto de modelos teóricos compartilhado em um dado momento pela 

maior parte da comunidade científica estaria sempre em tensão com idéias divergentes, 

antigas ou atuais. Da mesma maneira, o autor revela a notável dimensão social da 

investigação, com os grupos de pesquisa disputando influência e estando permeados de 

interesses pessoais, políticos e econômicos, fomentados por bolsas, posições e financiamentos 

(KUHN, 2000). A partir da leitura de Morin, sobre a complexidade dos pontos de vista, e de 

Kuhn, sobre a natureza paradigmática da ciência, pode-se chegar a uma postura cética de 

cautela em relação às idéias bem estabelecidas e também frente às novas áreas de estudos para 

problemas sociais e científicos perenes, justamente devido a não-neutralidade das pesquisas, 

dos autores e das instituições diante dos interesses citados. 

 
 

2.2 DILEMAS SOCIAIS, ANTEVISÃO E DEMOCRACIA   
 
 

Neste item são apresentados alguns dilemas relevantes com impacto no fenômeno da 

cooperação. Questões envolvendo a interação social e a gestão de empreendimentos coletivos 

trazem à tona os múltiplos conflitos de objetivos e interesses envolvidos. Valores como a 

                                                           
17 Palestra “Grandes Debates da Atualidade” com Edgar Morin, assistida no RJ, em Julho/2008.  
18 Reinaldo Alves de Brito, do Departamento de Genética e Evolução da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), na reportagem “Os caminhos atuais do evolucionismo”, acessada em: 
<http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=45&id=540>.  
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liberdade privada e a coesão social jamais serão fáceis de serem combinados. O conceito de 

antevisão, por exemplo, explicita os dilemas temporais entre as ações presentes e os impactos 

futuros para os indivíduos e para a sociedade. Já os paradoxos da votação são importantes 

para o entendimento do processo democrático e de suas reais limitações. Analisados através 

de modelos e exemplos, tais dilemas estão presentes em grande parte dos atuais problemas de 

planejamento urbano e administração de empreendimentos.  

 

 

Figura 7: Exemplos de dilemas sociais 
 

 
De acordo com a definição de Peter Kollock, pesquisador na Universidade da 

Califórnia, dilemas sociais são situações nas quais a “racionalidade individual leva a uma 

irracionalidade coletiva” (KOLLOCK, 1998). Alguns apresentariam um ponto de equilíbrio 

deficiente, aonde a situação apresenta-se desfavorável para todos, mas não haveria incentivos 

para mudanças individuais substantivas. Os mais difíceis de serem revertidos são os 

problemas que envolvem estratégias ditas dominantes, que pagam o melhor prêmio 

individual, independente do comportamento alheio, mas que acabam inviabilizando 

estratégias coletivas de prazos mais longos. Para facilitar a compreensão das situações, os 

dilemas costumam ser modelados em termos matemáticos, com alguns dos indicadores 

encontrados podendo servir de diretrizes para possíveis planos de ação. Dentre os mais 

estudados atualmente na academia estão: o dilema do prisioneiro, a tragédia dos comuns e a 

dos anti-comuns, o dilema dos bens públicos, o jogo do monte de neve e os diversos 

paradoxos das eleições. 
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Figura 8: Esquema sobre a tragédia dos comuns 
 

 

Comuns, anti-comuns e bens públicos 

 

O conceito de “tragédia dos comuns” pode ser entendido como um dilema envolvendo 

o conflito de interesses individuais e coletivos no uso de recursos finitos. O termo remete as 

common lands britânicas, locais privados cujo direito de uso era compartilhado pela 

comunidade, antes do cercamento e mercantilização das terras, a partir do séc. XVIII. Um 

ensaio19 publicado em 1968, na revista Science pelo biólogo Garrett Hardin disseminou a 

questão para diversas áreas de discussão jurídica, econômica e ecológica (HARDIN, 1968). 

Usando como ilustração o caso de uma pastagem de ovelhas que vai a ruína, o ensaio de 

Hardin tenta demonstrar como a demanda crescente e o livre acesso a um recurso “sem dono” 

termina por condenar estruturalmente tal recurso. Diferente das soluções desenvolvidas para a 

questão malthusiana da alimentação versus a superpopulação, Hardin classifica o dilema dos 

comuns como de “solução não-técnica” ao apontar as inevitáveis implicações morais nos 

valores compartilhados. A sua análise ainda é controversa, pois para além das soluções 

sugeridas, de privatização da propriedade e gestão coercitiva, existe a viabilidade efetiva de 

autogestão pelos agentes, como hoje estudam Elinor Ostrom (EUA), Wangari Maathai 

(Quênia) e Ariel Vercelli (Argentina). Dentre as ações deste tipo poderiam ser citadas desde o 

controle comunitário de regiões florestais, até as regras que a indústria por vezes se impõe, 

                                                           
19 Artigo original de Garrett Hardin, “The Tragedy of the Commons” (1968), disponível no site da revista 

Science. em: <http://www.sciencemag.org/sciext/sotp>. 
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sobretudo quando pressente o risco de futura intervenção estatal. As recomendações, normas e 

acordos materializam-se como possíveis meios de se gerir os recursos comuns.  

Um exemplo recente na área ambiental seria o Protocolo de Quioto20, tratado 

internacional formulado em 1997, e em vigor desde 2004, quando os 175 países membros 

negociaram um calendário de ações conjuntas, com metas para reduzir a emissão de gases que 

agravariam o efeito estufa em nível planetário, ainda que, neste caso, a intransigência do 

governo norte-americano, a expansão industrial chinesa e a filosofia mercantilista dos 

“créditos de carbono” dêem razão ao aspecto trágico do dilema. Outros casos contemporâneos 

seriam: a superpopulação e a ocupação desordenada em favelas (shanty towns), a dificuldade 

de gestão da água, a poluição generalizada dos rios urbanos, a sobrepesca nas regiões 

costeiras e até as interferências nas ondas de radiofreqüência. Um aspecto que o artigo de 

Hardin deixou escapar, e que fica mais evidente nas décadas seguintes, é o crescente cenário 

inverso em relação aos commons, com a apropriação privada de áreas e bens antes 

considerados compartilhados, como na esfera da propriedade intelectual, com novas 

legislações abrindo possibilidades inéditas para o patenteamento de genes, microorganismos, 

plantas e seres modificados. Também em outros aspectos da vida social, torna-se notório o 

processo de mercantilização de atividades/espaços de lazer e cultura, previamente submetidos 

à autogestão comunitária e agora sob a propriedade e a influência estratégica de grupos 

econômicos privados. Um artigo mais recente, em oposição às conclusões de Hardin, foi 

escrito por Michael Heller, da Universidade de Columbia. Em “The Tragedy of the 

Anticommons: Property in the Transition from Marx to Markets”, Heller21 divulgou os 

conceitos de anti-comum e de “economia bloqueada” (gridlock), que estariam relacionados a 

recursos com múltipla propriedade privada sob partilha. Tal excesso de controle tenderia a 

produzir uma ruptura na coordenação econômica e social do recurso em questão. As patentes 

são consideradas um caso clássico de “tragédia anti-comum”. Nos setores farmacêutico, de 

biotecnologia, de hardware e de telecomunicações, por exemplo, as inúmeras licenças que 

permitem a operacionalização do negócio são de propriedade de um pool de empresas, 

criando paralisia nos projetos de empreendimentos e obstáculos para as inovações mais 

voltadas aos interesses da sociedade (HELLER, 1998). 

 Ao contrário do que acontece com os recursos comuns, que são finitos, com os 

chamados bens públicos o consumo adicional por um agente não implica em decréscimo de 

                                                           
20 Consulta ao site da “Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima” (UNFCCC), em: 

<http://unfccc.int/2860.php>.  
21 Consulta ao site de Michael Heller em: <http://www.gridlockeconomy.com>.  
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valor ou prejuízo para o coletivo. No artigo “The Pure Theory of Public Expenditure”, o 

economista Paul Samuelson formalizou o conceito de “bens de consumo coletivo”, que se 

caracterizariam pelo consumo não-rival e não-excludente. A dinâmica e os problemas 

envolvendo a gestão/consumo de bens com estas duas características passaram a ser 

considerados um novo ramo da teoria econômica. Alguns casos díspares ilustram o conceito: 

a iluminação pública, o ar limpo, a recepção de sinais abertos de rádio e televisão, os arquivos 

digitais, o conhecimento científico e as forças armadas seriam, a princípio, exemplos de bens 

públicos, com o consumo simultâneo por múltiplos agentes não diminuindo o valor de 

consumo para ninguém22. A característica da não-exclusão se deve à dificuldade de se limitar 

o usufruto para algum agente adicional, mesmo que este não tenha contribuído ou investido 

para a manutenção de tal recurso. Este fato colocaria os bens públicos na arena das usuais 

“externalidades” econômicas, quase sempre fora dos mecanismos tradicionais do mercado ou 

da formação de preços, e, em alguns casos, no âmbito das responsabilidades oficiais do 

Estado (SAMUELSON, 1954). 

 

“Ainda que Bill Gates tenha se tornado o homem mais rico do mundo em um 
período de uma década, vendendo um bem público”. (HOLCOMBE, 1997) 23 
 
“E até injeção na testa começa a ter cotação / E pela direção que o mundo se 
desdobra um dia alguém me cobra o ar de meu pulmão / Será que ainda vai chegar o 
dia de se pagar até a respiração?”24 
 
 
 

Antevisão e psicologia temporal 

  

Uma concepção que Bertrand Russell desenvolveu foi a de antevisão, que considerava 

a principal característica distintiva de uma civilização: a capacidade de planejamento e análise 

das conseqüências dos atos. Russell (1935) destacou a diferença entre a antevisão individual e 

coletiva: um indivíduo pode suportar o sofrimento no presente enquanto outros desfrutam de 

prazer no futuro, o que segundo ele favoreceria a antevisão coletiva. Como já havia exposto o 

sociólogo alemão Max Weber, Russell concordava que o costume puritano de adiamento do 

prazer, por exemplo, havia facilitado a acumulação de capital necessária à produção industrial 

e ao desenvolvimento do capitalismo. “Todas as características da era industrial exibem um 

alto grau de antevisão coletiva, no sentido de que o benefício de se construir ferrovias, portos 

                                                           
22 A princípio, porque fatores como raridade e grau de difusão podem impactar no valor de usufruto. 
23 Randall G. Holcombe no artigo “A Theory of the Theory of Public Goods” (1997). 
24 Trecho de letra da música “Será?”, composta pelo grupo <Siba e a Fuloresta>, em 2007.  
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ou navios só é colhido muitos anos mais tarde.” (RUSSELL, 1935). Para o economista 

brasileiro Eduardo Giannetti, a existência da antevisão em um nível pessoal possuiria mesmo 

raízes biológicas, envolvendo o ciclo de vida e o metabolismo. Dois mecanismos internos 

continuamente em conflito impactariam a antevisão individual: o sistema límbico, região do 

cérebro responsável pela impulsividade e reatividade emocional, e seu contraponto, o córtex 

pré-frontal, associado à ponderação dos benefícios e prejuízos futuros. Em relação à dimensão 

social, Giannetti defende a tese de que a psicologia temporal da sociedade seria moldada por 

fatores díspares como a disponibilidade de oportunidades, o grau de riqueza/pobreza, a taxa 

de juros, a segurança pública, a previdência, os projetos coletivos de longo prazo, o sistema de 

educação, ou ainda, as incertezas político-institucionais. Fatores de instabilidade social 

poderiam induzir uma atitude individual de imediatismo e cegueira frente às necessidades 

futuras (GIANETTI, 2005). 

 

Contrato social e democracia 

 
 

Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força comum a 
pessoa e os bens de cada associado, e pela qual, cada um, unindo-se a todos, não 
obedeça portanto senão a si mesmo, e permaneça tão livre como anteriormente. Tal é 
o problema fundamental cuja solução é dada pelo contrato social. (...) Ao chamado 
ato de associação, este do pacto social, ele produz um corpo moral e coletivo, 
composto de tantos membros quanto a assembléia de vozes. (ROUSSEAU, 1762) 

 
 
O filósofo inglês Thomas Hobbes escreveu “O Leviatã”, em 1651, expondo a tese de 

que no estado natural os homens experimentariam a “guerra de todos contra todos”. A ameaça 

de destruição mútua logo acionaria o instinto de sobrevivência, tornando urgente o 

estabelecimento de um contrato em prol da segurança coletiva. Tal pacto só seria viável se 

existisse um poder superior que o controlasse. As leis, a igreja e o estado soberano 

configuravam-se, para Hobbes (1651), como o poder legítimo de manejo do contrato social, o 

monstro mitológico Leviatã. Sofrendo a influência destas concepções, a obra do suíço Jean-

Jacques Rousseau é outra referência para o presente estudo. Associado ao movimento 

iluminista francês, Rousseau admitiu a necessidade do pacto social, cujas leis deveriam 

representar a “vontade geral”, porém argumentou contra a teoria estatal coercitiva de Hobbes 

ao criticar o poder excessivo concedido às monarquias. O filósofo suíço desconfiava da 

possibilidade de existir uma verdadeira democracia (demo: povo, kracia: governo), mas, ainda 

assim, defendia um sistema com assembléias de consulta pública sobre os problemas comuns 

e vigilância permanente contra corrupção e abusos de poder alheio, o que se alinha, de certa 
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forma, com a proposta da democracia participativa, indo além de uma simples delegação do 

poder. Em “Do Contrato Social”, Rousseau (1762) observou que o melhor método para fazer 

a pluralidade pronunciar-se, em uma assembléia equilibrada, deveria ser uma combinação das 

seguintes máximas: 

 

A) Quanto mais importantes e graves são as questões, como na formulação de leis, 

resoluções políticas ou estratégias de longo prazo, maior deve ser o debate, a 

votação e a unanimidade em torno da opinião vencedora. 

B) Quanto mais presteza exige o negócio discutido, menor deve ser a exigência de 

uniformidade, bastando observar as diretrizes, o consenso informal ou a maioria 

por um voto para a tomada de decisão coletiva. 

 

Já no livro “Capitalismo, Socialismo e Democracia”, o economista austríaco Joseph 

Schumpeter concebeu a democracia como um tipo de arranjo institucional, mas também como 

um método (modus operandi) político. Para Schumpeter (1961), a noção mais abstrata de 

povo foi ocasionalmente apropriada por diferentes grupos, como no contexto original da 

democracia em Atenas, aonde a votação nos negócios excluía as mulheres e a maioria serva. 

Um caminho natural seria considerar como democrática a sociedade que não ostentasse tal 

discriminação. A participação de todos na legislação e na política seria possível de acontecer 

em comunidades pequenas, com uma estrutura social simples. Neste caso teríamos a chamada 

“democracia direta”, com a presença física dos indivíduos nos conselhos e debates. Em uma 

manobra conceitual, seria possível definir a democracia como o “governo aprovado pelo 

povo”. O autor levanta objeções contra esta definição, mencionando casos históricos de 

ditaduras com considerável apoio popular. As teorias legais sobre a democracia teriam se 

desenvolvido nos séculos XVII e XVIII, contrapondo justamente a soberania das autoridades 

absolutas de origem divina ou hereditária. Neste período, diversas correntes filosóficas 

passaram a compor uma teoria estatal racionalista, apoiada em noções de delegação, de 

representação, de bem comum e de vontade geral. Schumpeter expôs a fragilidade desta 

vontade popular, já que o cidadão comum “emprega menos esforço disciplinado para dominar 

um problema político do que gasta numa partida de bridge”. Isto revelaria duas conseqüências 

no âmbito das democracias contemporâneas: a primeira é que as pessoas tenderiam a expor 

publicamente seus preconceitos e impulsos privados irracionais, a segunda é que estariam 

suscetíveis à propaganda ideológica de grupos organizados, e neste caso a vontade individual 

autêntica cederia espaço a uma “artificialmente fabricada”. Partindo destas reflexões, o autor 
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austríaco propõe que a democracia moderna seria mais bem entendida como um arranjo 

institucional visando a tomada de decisões, aonde certos agentes líderes ganhariam o poder 

formal de representação popular, isto se dando mediante a competição legítima pelo voto 

(SCHUMPETER, 1961). 

Dois sub-ramos atuais da economia investigam e desenvolvem conceitos para as 

questões relativas à votação e à representatividade democrática: a teoria da “escolha pública” 

e a teoria da “escolha racional”25. Considerando a noção de racionalidade atrelada ao de auto-

interesse, logo surge um paradoxo nas atividades que requerem votação: quanto maior o 

número de eleitores, menor o peso do voto individual. Neste caso, o custo individual para se 

exercer o voto, tal como a busca por informação, a locomoção ou a interrupção de alguma 

atividade rotineira, seria maior do que o benefício pessoal, resultante do impacto de seu voto 

no conjunto da eleição. De forma semelhante, quando alguém está assistindo a um show e 

aplaude o artista, o impacto sonoro de sua ação é tão ínfimo quanto maior for a platéia. 

Seguindo a lógica da escolha racional, o expectador tenderia a não bater palmas, consciente 

da insignificância de sua contribuição. O problema, conhecido como “Paradoxo de Downs”26, 

está no fato de que se todos agissem deste modo não haveriam aplausos nem eleitores, o que 

não reflete a realidade devido à diversidade de motivações que cada um apresenta. A votação 

democrática sofre ainda de outro efeito conhecido como “Paradoxo de Condorcet”. 

Investigado no século XVIII pelo matemático francês Jean Caritat, tal paradoxo expõe o 

desvio entre as preferências individuais e as escolhas feitas pelo coletivo. O pesquisador 

brasileiro Isaac Epstein atesta que “tal efeito, quando ocorre, questiona a racionalidade da 

decisão coletiva”, pois a investigação das preferências individuais e suas propriedades 

transitivas não são coerentes com o cenário do resultado eleitoral. Neste caso, de acordo com 

Epstein (2007), existe o risco da falta de legitimidade social do resultado, que não 

representaria a “vontade geral” rousseauniana. Para mitigar tal efeito, a combinação de duas 

ações costuma ser a mais usual: o estabelecimento do sistema de 2º turno, com os mais 

votados sendo submetidos à nova rodada de votação, e o uso da regra da maioria, que exige 

que o vencedor tenha mais que 50% dos votos totais.  

No livro “Sobre Ética e Economia”, o economista indiano Amartya Sen, um dos 

propositores do conceito de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), analisa a limitação da 

                                                           
25 Consulta a Stanford Encyclopedia: “Philosophy of Economics”, 2008, em: 

<http://plato.stanford.edu/entries/economics/#5>.   
26 Paradoxo associado ao economista norte-americano Anthony Downs, estudioso da “administração pública”, 

que desenvolveu o conceito no livro “An Economic Theory of Democracy” de 1957. 
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premissa básica de “racionalidade dos agentes”, adotado de forma predominante nas ciências 

econômicas modernas e influenciado principalmente por interpretações da obra de Adam 

Smith. Sen alerta para o erro psicológico de se considerar a maximização do auto-interesse 

como eixo definidor da racionalidade. “O egoísmo universal como uma realidade pode muito 

bem ser falso, mas o egoísmo universal como um requisito da racionalidade é patentemente 

um absurdo” (SEN, 1988). Para ilustrar a “pluralidade de motivações” que os indivíduos 

apresentam, Sen menciona o caso do suposto “éthos japonês”, influenciado pelo budismo, 

pelo confucionismo, e ainda, pela austeridade pós-guerra, fato que explicaria a lealdade ao 

coletivo, o respeito às normas e o baixo índice de criminalidade em tal sociedade. Neste 

contexto, atribuir o êxito produtivo/econômico ou a pujança industrial ao comportamento 

auto-interessado dos agentes, assim como considerar indicadores estritamente capitalistas em 

sociedades de “subsistência”, seria um equívoco.  

 

O indivíduo, a autoridade e a mão visível das empresas 

 
 

Nos tempos modernos antes da Revolução Industrial, a diminuição da servidão e o 
aumento dos ofícios aumentou o número dos trabalhadores que eram seus próprios 
patrões, e que podiam, portanto, desfrutar algum orgulho do que produziam. Foi esse 
estado de coisas que ensejou o tipo de democracia defendido por Jefferson e a 
Revolução Francesa, que reuniu um vasto número de produtores mais ou menos 
independentes, em contraposição às imensas organizações econômicas que a 
tecnologia moderna criou. (RUSSELL, 1948) 

 

Em conferência realizada na rádio BBC27, em 1948, Bertrand Russell analisou o 

dilema entre a esfera de ação-pensamento privado independente do “espírito de manada” 

uniforme, importante para quase todas as inovações nos costumes e nas ciências, e a 

necessidade de coesão social, que torna possível a sobrevivência, a convivência e até a 

manutenção da solidariedade. O britânico posicionou a lógica da cooperação, exercida nos 

círculos de aliados, em contraste com a da competição, reservada inicialmente para rivais e 

desconhecidos. A coesão de longo prazo estaria baseada na lealdade ao grupo, incitada por 

motivos de segurança coletiva. Os episódios de conflitos internacionais, por exemplo, teriam 

tornado os estados mais coesos devido à polarização exercida pela hostilidade externa. Na 

mesma direção, os avanços tecnológicos teriam favorecido bem a chamada psicologia da 

coesão, evidenciada pela mobilização necessária à produção-consumo industrial em massa. 

                                                           
27 “Conferências Reith” na BBC: compiladas no livro de Bertrand Russell “O indivíduo e a autoridade” (1948). 

Áudio disponível em: <http://www.bbc.co.uk/radio4/reith/historic_audio/ram/russell_1948.ram>.   
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Ao mesmo tempo, a sociedade moderna teria tornado mais difuso o princípio da cooperação, 

principalmente devido ao divórcio no trabalho entre os propósitos individuais e institucionais. 

Também a grandiosidade da estrutura governamental, dos partidos políticos, das empresas e 

sindicatos, teria criado um hiato considerável entre as burocracias oficiais e o alcance da 

influência individual (RUSSELL, 1948). 

Outra visão importante para entendimento da democracia moderna é a do cientista 

político norte-americano Robert Putnam. Em seu ensaio “Bowling Alone: America's Declining 

Social Capital”, o autor defende que o processo democrático não se sustenta sem um 

dinâmico engajamento civil. Putnam (1995) aponta regiões com forte grau de associativismo, 

como o Vale do Silício, na Califórnia, e os distritos industriais do norte da Itália, 

impulsionando o desenvolvimento da sociedade e favorecendo a atuação do governo local. O 

ensaio apresenta o conceito de “capital social”, que seria o valor oriundo das redes e 

associações de cooperação, voluntariado e ação coletiva. Putnam cita o sociólogo francês 

Alexis de Tocqueville, que passou uma temporada nos EUA e registrou em ”Democracy in 

America”, de 1835, a sua surpresa com o ativismo social e a proliferação de associações de 

todos os tipos, para todas as idades, na sociedade norte-americana de então. A tese de Putnam 

é que essa dinâmica estaria se enfraquecendo, de modo geral, a partir da década de 1970, com 

a diminuição do envolvimento pessoal nos debates e nas comunidades locais. Esta observação 

poderia revelar um fenômeno urbano, contemporâneo e global. A transformação teria sido 

brusca, ocorrendo durante o período de apenas uma geração. Dentre as causas levantadas 

estão as seguintes: a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, diminuindo o 

tempo e a disposição para a construção de laços comunitários extra emprego-família; a maior 

pressão das empresas sobre a carga de trabalho dos assalariados; a disseminação do 

automóvel, aumentando o tempo vivido em trânsito e em lugares distantes do lar; a 

substituição de empreendimentos locais pelos grandes shoppings, supermercados e 

multinacionais e, finalmente, a revolução tecnológica do lazer, com o advento da televisão 

alterando substancialmente o modo como se vivem os dias e as noites. O ensaio termina com 

a reflexão sobre o potencial duvidoso da Internet como novo catalisador social e para a 

necessidade de serem estimuladas, de alguma forma, novas redes locais e autônomas de 

cooperação social (PUTNAM, 1995). 

O pensador brasileiro Milton Santos caracterizava o atual período histórico pelo “uso 

extremado de técnicas e de normas”, uma tecnosfera, que segundo ele seria indispensável à 

“eficácia da ação moderna”, mas que, por outro lado, acarretaria um crescente “mal-estar no 

corpo social”. Este dilema ocorreria devido à centralização ideológico-política de agentes 
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econômicos que tratariam os interesses sociais de modo residual (SANTOS, 2001). Neste 

sentido, a realpolitik nas relações econômicas entre “países centrais” e “periféricos” seguiria 

moldando um sistema de divisão valorativa do trabalho, com estruturas herdadas até de 

épocas colonialistas, como alertavam os economistas da CEPAL Celso Furtado e Raúl 

Prebisch. Para Santos, o estabelecimento de megafirmas em escala inédita teria favorecido 

ainda a predominância do regime da “mais-valia universal”, apátrida e extra-territorial, aonde 

os negócios produtivos se voltariam sobretudo aos interesses de grupos financeiros. O autor 

identifica uma resistência a esta lógica, que batiza de globalitarista, em certos arranjos 

comunitários e elementos da vida social (SANTOS, 2001). Para o pesquisador marroquino 

Hassan Zaoual, este contra-poder se afirmaria no horizonte da economia das iniciativas locais, 

como expõe em sua “teoria dos sítios simbólicos de pertencimento” (ZAOUAL, 2006). Já o 

sociólogo português Boaventura de Souza acena para alguns “caminhos da produção não 

capitalista”, estudando casos de cooperativas, empresas autogestionárias e associações de 

desenvolvimento local em países como Moçambique, Colômbia, Índia e Brasil (SOUZA 

SANTOS, 2002).  

Até que ponto as alternativas plurais de autogestão podem impactar o atual modelo 

mercantilista e laboral, com domínio quase hegemônico, é um enigma significativo. Dando 

razão às preocupações de Santos, o economista Ladislau Dowbor explica o papel central que a 

especulação financeira adquiriu em âmbito mundial. Uma demonstração de força do segmento 

seria a influência das agências de avaliação de risco, com um oligopólio de 3 instituições28 

ditando indicadores para as economias nacionais e direcionando o fluxo global de capitais. 

Nos períodos em que um país/região mais precisa de investimentos e geração de postos de 

trabalho, como no emblemático caso da Argentina, na década de 1990, o capital especulativo 

se retira e os acionistas das empresas abandonam o negócio produtivo, atingindo diretamente 

os níveis de emprego formal (DOWBOR, 2007). Se Zaoual identifica, no contexto africano, 

uma tensão entre as lógicas da formalidade e da informalidade econômica, o autor argentino 

José Luis Coraggio estuda, na América Latina, uma crescente “economia dos setores 

populares”, que englobaria ambas as lógicas, mas atuaria ao largo das grandes indústrias e 

redes empresariais (CORRAGGIO, 2003). Para ele, uma economia sócio-solidária seria a que 

estimulasse a autarquia, o intercâmbio, a coordenação regional, e ainda, transformasse os 

empreendimentos em espaços de multi-atividades (trabalho, cidadania, educação e cultura), 

estratégia improvisada, na Argentina, pelo movimento das “Empresas Recuperadas”. Menos 

                                                           
28 Moody’s, Standard & Poor e Fitch. 
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deslocadas do circuito capitalista, 2 formatos de empresas tornaram-se referências 

internacionais para a proposição de novas legislações: as “Sociedades Laborales”, na 

Espanha, aonde os trabalhadores participam obrigatoriamente com a maioria do capital, e as 

ESOPs (Employee Stock Ownership Plans), nos EUA, que esboçam uma distribuição dos 

ganhos econômicos entre os empregados, mas situam-se longe de uma efetiva, e ainda rara, 

autogestão democrática (self-management). 

Para Alfred Chandler, que foi professor de “História Econômica” em Harvard,           

as grandes empresas capitalistas prosperaram na medida em que centralizaram diversas 

atividades de produção sob uma propriedade e direção única. Seria a “mão visível” das 

empresas tomando o lugar conceitual da “mão invisível” do mercado, de Adam Smith, em se 

tratando da coordenação da economia. Como analisa Chandler, em 1840 não existia a média 

gerência nos negócios norte-americanos. Até essa época, todos os gerentes eram 

simplesmente os acionistas/proprietários do negócio. No período da "Primeira Guerra 

Mundial", a empresa com múltiplas unidades e sua classe piramidal de gerentes se tornou o 

tipo de firma dominante nos EUA. O autor afirma que nunca se viu uma disseminação tão 

expressiva e rápida de um tipo de instituição no Mundo (CHANDLER, 1977). Recentemente, 

Richard Langlois, da Universidade de Connecticut, defendeu que, em termos organizacionais, 

estaríamos gradualmente entrando em uma era de fragmentação e especialização produtiva.   

O movimento seria o da mão visível dos grandes players desaparecendo, com os mecanismos 

descentralizados de mercado ressurgindo com força maior e apoiados sobretudo pela  

logística, pela automação e pelas novas tecnologias informáticas (LANGLOIS, 2001). Essa 

possível tendência à formação de um mercado em rede não permite que seja ignorada a 

persistente predominância dos grandes oligopólios, como as gigantes Unilever, Microsoft, 

Procter & Gamble, Monsanto e Wal-Mart, esta última sendo o maior empregador privado do 

mundo, que pelo seu poderio econômico influencia o ambiente trabalhista (wal-martização)29, 

com políticas globais de baixos salários, intensificação da carga de trabalho e corte de 

benefícios.  

O atual contexto de crise econômica global repete um padrão histórico de retrações 

cíclicas desde o pós-guerra, mas também revela fragilidades inéditas na situação do trabalho 

assalariado. A falência de instituições financeiras tradicionais, nos EUA, precipitou uma crise 

de crédito significativa no mercado, em 2008, com o fenômeno das perdas contábeis, 

observadas nas grandes empresas, e das demissões em massa, ocorridas nos diversos países. 

                                                           
29 Vide artigo no Le Monde Diplomatique (2006): “O preço dos preços baixos”, disponível em: 

<http://diplo.uol.com.br/2006-01,a1214>. 
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Neste contexto, pode ser importante investigar o potencial de empreendimentos de autogestão, 

derivados do modelo cooperativista, capazes de subsidiar um espaço democrático de criação 

de postos de trabalho e desenvolvimento socioeconômico local (OIT, 2009). 

 
 

  2.3 COMUNICAÇÃO: CONFLITO E DIÁLOGO 

 
 

É preciso que alguém tenha a última palavra. Senão, a toda a razão pode opor-se 
outra: nunca mais se acabava. A força, pelo contrário, resolve tudo. Levou tempo, 
mas conseguimos compreendê-lo. Por exemplo, deve tê-lo notado, a nossa velha 
Europa filosofa, enfim, da melhor maneira. Já não dizemos, como nos tempos 
ingênuos: Eu penso assim. Quais são as suas objecções? Tornámo-nos lúcidos. 
Substituímos o diálogo pelo comunicado. (CAMUS, 1956) 30  

 
 

Ética da compreensão e reciprocidade 

 
Como alerta Edgar Morin, a ética da compreensão é uma exigência chave em nosso 

tempo de “incompreensão generalizada”. A compreensão empática e o estudo psicológico das 

questões subjetivas permitiriam reconhecer no outro os mecanismos egocêntricos de 

autojustificação, que estariam presentes em cada indivíduo. “Dostoievski demonstrou 

vivamente a complexidade das relações do sujeito com o outro, as instabilidades do eu” 

(MORIN, 1999). A literatura, os ensaios e o cinema, por proporcionarem uma multiplicidade 

de visões, seriam verdadeiras “escolas de compreensão”. O francês menciona ainda as 

questões das retroações positivas e do autoengano, que fazem com que pequenas querelas 

sejam transformadas em grandes conflitos inexplicáveis, cada lado alimentando a sua 

memória seletiva e transformando o outro em “bode expiatório”. Para Morin, a aprendizagem 

da lucidez, “além de nunca ser concluída, deve sempre ser continuamente regenerada”. 

O cientista suíço Jean Piaget31, professor de psicologia na Universidade de Genebra 

durante 25 anos, foi um estudioso dos temas da comunicação e do aprendizado, tendo 

destacado o estímulo da autonomia moral e da cooperação como os objetivos educacionais 

mais nobres. Para Piaget (1973), as relações baseadas no acordo mútuo e na reciprocidade 

seriam o contraponto em relação às interações coercitivas, aonde haveriam desequilíbrios 

nítidos de poder, hierarquia ou autoridade. La Taille (1994) analisou esta concepção que 

Piaget desenvolveu a respeito da interação social. Na coerção, a consciência só encontraria “o 

                                                           
30 Trecho do livro “A Queda”, do escritor argelino Albert Camus, 1956. 
31 Consulta ao site “The Jean Piaget Arquives”, em <http://archivespiaget.ch/en/index.html>. 
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espaço da submissão ou da fuga, ambas as atitudes incompatíveis com a reciprocidade”. O 

autor brasileiro ressalta ainda os desdobramentos sócio-políticos da teoria de Piaget, pois a 

promoção da cooperação nas micro-relações, enraizada no senso de justiça e na autonomia 

pessoal, tenderia a implicar em uma opção mais ampla a favor de instituições, processos e 

sociedades democráticas e com práticas igualitárias. 

 
 

A originalidade do pensamento piagetiano é a de ter chamado a atenção sobre um 
outro fator, obrigatoriamente presente em toda sociedade. Refiro-me ao tipo de 
relação interpessoal, que pode ser a coerção ou a cooperação. Não se trata apenas, 
portanto, de saber o que existe em determinada cultura, mas também de verificar o 
tipo de relação interpessoal por meio do qual o patrimônio cultural é transmitido. 
(...) Se a cooperação é condição necessária à autonomia intelectual, verifica-se que 
Piaget integrou a dimensão ética à sua teoria. (LA TAILLE, 1994) 

 
 

De acordo com Piaget, esta interação social desejável, de tipo cooperativa, não 

implicaria em uma submissão de diferentes personalidades à regras comuns ou reducionistas, 

mas poderia ser caracterizada pelas seguintes condições prévias: 

 

 

Figura 9: Condições para a comunicação cooperativa 
Fonte: Adaptado de Piaget (1973). 

 

 

Diálogo para a cooperação 

 

O diálogo32 é o entendimento através da palavra, conversação, colóquio ou 

comunicação. Ou ainda a “discussão ou a troca de idéias, conceitos, opiniões, objetivando a 

solução de problemas e a harmonia”. Segundo a definição do médico e pesquisador brasileiro 

Humberto Mariotti, o diálogo seria uma metodologia de conversação que busca a produção de 

idéias novas e significados compartilhados. Para Mariotti33, este tradicional método se 

contrapõe mesmo às atuais formas de condicionamento cultural da comunicação. Ele 

                                                           
32 Definições de diálogo consultadas na Wikipédia, em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Diálogo>. 
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identifica um sintoma generalizado de automatismo “concordo-discordo”, que seria o 

processo mental reducionista de julgar e responder de imediato a uma fala ou idéia, sem 

buscar o entendimento subjetivo das palavras, significados, silêncios e intenções do 

interlocutor (MARIOTTI, 2001).  

 
 

O diálogo é uma forma de fazer circular sentidos e significados. Num grupo que 
dialoga, as palavras circulam entre as pessoas, passam através delas sem que sejam 
necessárias concordâncias, discordâncias, análises ou juízos de valor. As palavras - e 
o que elas significam - são observadas tal como se apresentam à experiência dos 
participantes. (MARIOTTI, 2001) 

 
 

 Algumas referências podem ser estudadas, como o “método maiêutico”, atribuído ao 

filósofo ateniense do século IV a.C. Sócrates, que buscava a articulação e o “parto” de idéias a 

partir do diálogo pontuado por uma seqüência de perguntas. Já o conceito de 

intersubjetividade foi desenvolvido pelo filósofo austríaco Martin Buber, notadamente no 

livro “Ich und Du”, aonde destacou duas categorias de interações subjetivas: a de princípio 

“Eu-Tu”, envolvendo relações de encontro, reciprocidade e responsabilidade, e a outra, de 

princípio “Eu-Isso”, associada às abstrações das ciências e também com os relacionamentos 

estritamente utilitários ou impessoais (BUBER, 1958). A metodologia do “diálogo bohmiano” 

foi proposta pelo cientista norte-americano David Bohm34, estabelecendo diretrizes para 

reuniões do tipo “ganha-ganha” nos grupos: o acordo para não realizar decisões coletivas 

durante a conversa, o não-julgamento de valor diante das idéias emergentes, o senso 

igualitário e recíproco entre os participantes, e, finalmente, a livre permissão para serem 

modificadas as idéias originais ao longo do tempo (BOHM, 1998). 

Na esfera da educação, tem valor a obra do brasileiro Paulo Freire, que experimentou 

o diálogo como um método pedagógico que estimularia a democracia participativa, o não-

autoritarismo na relação aluno-professor e o entendimento da realidade de vida dos 

envolvidos. No campo da resolução de conflitos é interessante o modelo da “Comunicação 

Não-Violenta” (CNV), proposto pelo psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg, que 

reconhece a violência implícita na interação social e propõe a identificação de quatro 

elementos chaves para uma comunicação empática: observação, sentimento, necessidades e 

pedido (ROSENBERG, 2006). Quanto à aplicação do diálogo em projetos sociais, é notável o 

desenvolvimento da metodologia conhecida como investigação participativa, pesquisa-ação, 

                                                                                                                                                                                     
33 Site pessoal de Humberto Mariotti acessado em: <http://www.geocities.com/pluriversu>.  
34 Método do “diálogo bohmiano” consultado na página: <http://www.david-bohm.net/dialogue>. 
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ou uma de suas variações mais recentes, teorizada e aplicada por autores como o alemão Kurt 

Lewin, o canadense André Morin, o francês Henri Desroche, o franco-brasileiro Michel 

Thiollent, o colombiano Orlando Fals Borda, além do próprio Paulo Freire.  

 
 

Quando um conflito vem á tona em um diálogo, as pessoas provavelmente percebem 
que há uma tensão, mas a tensão surge, literalmente, dos nossos pensamentos. As 
pessoas dizem “São os nossos pensamentos e a forma pela qual nos atemos a eles 
que entram em conflito, não nós”. Assim que as pessoas vêem a natureza 
participativa de seu pensamento, elas começam a se separar de seu pensamento. 
Começam a assumir uma posição mais criativa e menos reativa a seu pensamento. 
(SENGE, 1998) 

 
 
Em relação ao diálogo aplicado às organizações e empresas, uma referência são as 

reflexões de Peter Senge, atual coordenador do “Centro de Aprendizagem Organizacional” do 

MIT Sloan. Para este autor, existiriam dois tipos principais de comunicação organizada nos 

grupos: o diálogo e a discussão. No âmbito do primeiro tipo, o grupo analisaria questões 

variadas sob diferentes pontos de vista, com cada indivíduo comunicando e conectando 

livremente suas idéias, o que faria com que todos percebessem a natureza coletiva do 

raciocínio. Dentre as condições para o estabelecimento do diálogo, citadas no livro “A Quinta 

Disciplina”, está a existência de um orientador que mantenha o contexto e o foco nos 

resultados planejados. Por outro lado, a discussão se manifestaria com cada agente 

procurando apresentar, confrontar e defender seu ponto de vista, objetivando sobretudo o 

convencimento alheio e a breve tomada de decisão, enquanto no diálogo a finalidade maior 

seria a geração de novas idéias, não necessariamente convergentes (SENGE, 1998). 

Em “The Magic of Dialogue: Transforming Conflict into Cooperation”, o consultor 

norte-americano Daniel Yankelovich35 aponta os benefícios de uma cultura de diálogo bem 

estabelecida: dissipação de antigos preconceitos, maior confiança e entendimento mútuo, 

novos objetivos/perspectivas compartilhadas e maior nível de criatividade coletiva. 

Yankelovich (1999) explica o papel do diálogo nos bastidores da diplomacia, recorre ao 

princípio “Eu-Tu” de Buber (1921) e alerta para três pré-requisitos indispensáveis para a 

manutenção do diálogo: ausência de influência coercitiva, escuta empática e suspensão de 

julgamentos. As demais estratégias recomendadas incluem: o foco nos interesses comuns, a 

separação da conversa em relação ao processo decisório, o uso de casos específicos para 

                                                           
35 Entrevista em vídeo com Daniel Yankelovich, “Open Mind Episode: The Magic of Dialogue” (1999), acessada 

em: <http://www.archive.org/details/openmind_ep1564>. 
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abordar temas gerais, o esforço para minimizar a desconfiança mútua antes de trabalhar 

objetivos práticos e a exposição de antigos hábitos a uma real investigação coletiva.  

No âmbito dos grupos de trabalho, algumas diretrizes são divulgadas para organizar 

práticas de diálogo. Na publicação “Diálogo Democrático: Un Manual para Practicantes”, 

patrocinada pelas Nações Unidas [ONU], são detalhadas as seguintes técnicas: Processo 

Lekgotla, Indagação Apreciativa, Diálogo Intergrupal, Tecnologia Open Space, Teatro do 

Oprimido, Café de Conversação, Democracia Profunda, Change Lab, Planejamento por 

Cenários e Círculo de Estudos (PRUITT, 2008). Em “O World Café”, Juanita Brown e David 

Isaacs desenvolveram uma metodologia simples para rodadas de diálogo, baseada em sete 

princípios e inspirada no ambiente informal dos estabelecimentos de café (BROWN, 2007). 

 

 

Figura 10: Princípios do “World Café” 
Fonte: Adaptado de Brown (2007). 
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Socialização e externalização 

 

No livro “Criação de conhecimento na empresa: Como as empresas japonesas geram a 

dinâmica da inovação”, Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi, professores da Universidade 

Hitotsubashi, conceituam dois tipos de conhecimento: o tácito, resultante da experiência 

efetiva e da prática, e o explícito, baseado na racionalidade, na teoria e na documentação. 

Segundo os autores, a tradição ocidental tenderia a enfatizar o explícito, presente nos tratados, 

manuais, cálculos, procedimentos e normas, enquanto os orientais valorizariam sobretudo o 

tácito, comunicado por meio de símbolos, crenças, metáforas e analogias. Refletindo sobre o 

desenvolvimento da filosofia, desde o período grego, e reconhecendo caráter de 

complementaridade das duas abordagens, os autores analisam o fenômeno da conversão e 

transmissão destes tipos de conhecimento, contextualizando-o para a dinâmica específica das 

organizações, o que é esquematizado na figura a seguir. 

 

 
  

Figura 11: Conversão do conhecimento 
Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1995). 

 

A socialização estaria relacionada à transmissão do conhecimento tácito, como nas 

sondagens com os clientes antes e após o lançamento de um produto, ou ainda, nos encontros 

informais entre trabalhadores de diferentes setores. A leitura de um código de ética seria uma 

tentativa de internalização, enquanto que uma seção de brainstorm ou a redação de um 

procedimento operacional seriam casos usuais de externalização. A escrita de uma dissertação 

acadêmica poderia envolver tanto a divulgação de noções tácitas pessoais, quanto a 

combinação de diferentes conceitos teóricos na busca por um conhecimento sistêmico 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1995). 
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Espaços para o diálogo no trabalho 

 

A visão da chamada “psicodinâmica do trabalho” frente aos processos de comunicação 

organizacional é relevante por investigar aspectos nem sempre abordados por pesquisadores 

ou gestores. O psicólogo e médico francês Christophe Dejours é um dos teóricos-chave para 

esta corrente, influenciada principalmente pela psicanálise e pela ergonomia cognitiva. No 

livro “A Banalização da Injustiça Social”, Dejours (1998) discorre sobre o “real do trabalho” 

e a sua obscuridade generalizada na sociedade contemporânea. O hiato existente entre a 

organização prescrita e as situações reais seria parcialmente preenchido, simbolicamente, pela 

articulação dos pontos de vista das pessoas envolvidas diretamente nas tarefas. Essa 

integração de opiniões seria possível de acontecer através do que ele chama de “espaços de 

discussão”, locais-tempos para o debate técnico, mas também para a convivência, troca de 

idéias, reflexão, saúde e sociabilidade. Quanto às distorções comunicacionais, Dejours 

identifica-as para além dos ruídos naturais das reuniões de grupo. Para o autor, a mentira, a 

omissão da opinião e as atitudes defensivas, individuais ou coletivas, seriam mesmo uma 

estratégia que os agentes adotariam face aos métodos de gestão coercitivos e as ideologias 

competitivas predominantes nas organizações modernas. A situação de insegurança em 

relação ao emprego, sobretudo em épocas de poucas oportunidades no mercado, os métodos 

arbitrários de avaliação do desempenho individual, e ainda, o gerenciamento “pela ameaça”, 

aumentariam o clima de desconfiança mútua, impactando diretamente os processos 

organizacionais, internos e externos, envolvendo a comunicação (DEJOURS, 1998). 

 
 
Dejours questiona como o trabalhador consegue manter seu “equilíbrio psíquico” em 
ambientes tão hostis e desestabilizantes como os encontrados nas organizações. Esta 
normalidade, ao contrário do que se pensa, não é uma característica inerente à 
condição humana, mas exige um desprendimento de energia pelo indivíduo, pois 
esta normalidade é “transpassada pelo sofrimento”. Para muitos trabalhadores é o 
corpo que fala, pois não há lugar para a palavra, um espaço público de discussão do 
mal-estar no mundo do trabalho. (LOURENÇO, 2008).  
 
 
No âmbito de uma organização, sociedade ou empresa, as relações são ao mesmo 
tempo complementares e antagônicas, e esse fenômeno se baseia numa 
extraordinária ambigüidade. Daniel Mothé, antigo operário da Renault, descreve 
como em sua oficina uma associação informal, secreta, clandestina, manifestava a 
resistência dos trabalhadores à rigidez da organização do trabalho, permitindo que 
eles ganhassem um pouco de autonomia e liberdade. (MORIN, 1986). 
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2.4 TEORIA DOS JOGOS E ESTRATÉGIA COOPERATIVA 

 
 

O interesse envolvendo a teoria dos jogos para os estudos sobre cooperação se deve 

principalmente à tensão existente entre o que seria útil para os indivíduos no curto prazo e o 

que seria melhor para o grupo no longo prazo (AXELROD, 2000). O dilema do prisioneiro é 

o exemplo clássico da teoria dos jogos. Originalmente formulado na “RAND Corporation”, 

influente centro de pesquisas norte-americano, o modelo ganhou a estória envolvendo a figura 

dos prisioneiros em 1950, a partir das aulas do matemático canadense Albert Tucker na 

“Universidade de Stanford”. Neste problema de soma não nula, dois agentes interagem com 

duas possibilidades de comportamento: escolha cooperativa ou egoísta. Como resultado, cada 

agente tira vantagens e prejuízos de tais interações, com as 4 possíveis combinações. 

O dilema do prisioneiro e as suas sofisticadas variações são consideradas atualmente a 

fundação para o estudo quantitativo do fenômeno da cooperação, sobretudo por possibilitarem 

a análise da dinâmica entre agentes, que podem ser tanto indivíduos quanto organizações 

interagindo. Quando o problema é simulado considerando uma única rodada ou interação, 

cada agente tende a buscar o equilíbrio entre a maximização da utilidade individual e a 

minimização das possíveis perdas, optando por uma estratégia conservadora. O chamado 

“Equilíbrio de Nash” acontece com ambos os agentes escolhendo esta estratégia considerada 

“racional”, dado que não há informações prévias sobre o adversário e nem previsão de novas 

interações no futuro. Nesta situação, não há como influenciar a dinâmica do jogo de forma 

unilateral, através de uma mudança tática, daí a tendência para se adotar a estratégia não-

cooperativa. A referência para estudos é a curta tese acadêmica36, de 1950, “Non-Cooperative 

Games”, do matemático norte-americano John Nash37.  

 

Dilema do prisioneiro iterado  

 

Uma variação mais interessante e realista para o estudo da cooperação na teoria dos 

jogos acontece quando o problema considera várias rodadas de interação entre os agentes, 

neste caso surge o chamado “Dilema do Prisioneiro Iterado” (DPI). Um especialista neste 

problema, o cientista político Robert Axelrod, consultor da ONU e professor em Michigan, se 

dedica ao estudo multidisciplinar da cooperação, tendo publicado, em 1984, o conceituado “A 

                                                           
36 Tese de PHD com 27 páginas: <http://www.princeton.edu/mudd/news/faq/topics/nash.shtml>.    
37 Que teve a sua trajetória de vida retratada no premiado filme ”Uma mente brilhante”, baseado no livro 

homônimo da jornalista alemã Sylvia Nasar. 
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Evolução da Cooperação: O Dilema do prisioneiro e a Teoria de jogos” e uma série de artigos 

que se tornaram referências para o entendimento das estratégias cooperativas. O estudo de 

Axelrod investiga a cooperação entre os agentes, e a possibilidade de isto ocorrer sem a figura 

de uma autoridade centralizadora, sendo uma cooperação mútua em vez de coordenada. 

No DPI, Axelrod (1984) descreve como a cooperação mútua pode surgir a partir de 

um equilíbrio de longo prazo. Como as rodadas se prolongam, cada agente adquire memória 

em relação ao comportamento alheio, abrindo a possibilidade de se retaliar um jogador pelo 

comportamento não cooperativo em rodada anterior. Deste modo, o incentivo para agir de 

forma egoísta seria superado pelo medo imediato de ser castigado, ou ainda, pela “sombra do 

futuro”, conjunção que estimularia uma relação renovada de cooperação. Na década de 80, 

Axelrod convidou acadêmicos do mundo todo e organizou um torneio de DPI para determinar 

qual seria a melhor estratégia (algoritmo) para o jogo. Os programas enviados incluíam as 

mais diversas estratégias, e, como parâmetro, ainda havia um algoritmo adicional com 

estratégia aleatória. O resultado do torneio revelou que as estratégias consideradas egoístas 

obtiveram resultados ruins no longo prazo, ao contrário das estratégias mistas e cooperativas, 

que finalizaram com melhores pontuações. Axelrod então sistematizou um possível 

mecanismo, aclamado por nomes de peso do meio científico como Richard Dawkins e Carl 

Sagan, tentando elucidar um enigma presente nos estudos sobre a evolução darwinista: como 

um comportamento cooperativo poderia evoluir a partir dos mecanismos ditos “egoístas” da 

seleção natural (AXELROD, 1984).  

 

Modelo de DPI proposto por Robert Axelrod 

 

• Várias rodadas: as jogadas são repetidas n vezes. 

• Os jogadores não conhecem o número “n” (não sabem quando será o final). 

• Os jogadores possuem memória das rodadas anteriores. 

• T > R > P > S onde T é a tentação para trair; R é a recompensa pela cooperação 

mútua; P é o castigo pela deserção mútua; e S é o prejuízo do ingênuo que 

coopera e é traído, chamado de simplório no jogo. 

• Uma condição adicionada por Axelrod para evidenciar que a cooperação mútua 

seria preferível a cooperação coordenada foi a seguinte: a recompensa deve ser 

maior ou igual à média entre a tentação e o simplório. R > (S+T) / 2. 
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Figura 12: Modelo padrão do DPI 

Fonte: Adaptado de Axelrod (2000). 
 

 
 

Figura 13: Matriz de ganhos da DPI 
Fonte: Adaptado de Axelrod (2000). 

 

Questões emergentes do DPI: 

 

• Qual a melhor estratégia individual a ser usada por um dado agente? 

• Como evitar situações de exploração por parte de outros agentes? 

• Que mudanças podem ser introduzidas na dinâmica do jogo para promover o 

aparecimento da cooperação mútua, sem autoridades centrais? 

• Quais as condições, regras e premissas necessárias para a cooperação ser mantida 

entre agentes assumidos como egoístas?  

• Qual a eficácia de diretrizes/condutas morais e éticas, como a regra de ouro, a 

indiferença, o altruísmo, o oportunismo, a não-violência ou o olho por olho.   

 

A racionalidade dos agentes é tradicionalmente considerada uma premissa, tanto pela 

teoria dos jogos quanto pela economia, o que é largamente contestado por especialistas de 
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diversas áreas (SEN, 1988). Axelrod cita o norte-americano Herbert Simon e o estudo de 

psicologia cognitiva que lhe valeu o Prêmio de Ciências Econômicas, no ano de 1978. Simon 

havia alertado que os indivíduos têm pouco conhecimento de suas próprias situações, 

habilidade e tempo limitado para processar informações e fazer escolhas decisivas. Segundo 

essa linha, as pessoas tenderiam a fazer experimentos e tentativas, ao invés de cálculos 

precisos de utilidade, e ainda, estariam mais propensas a imitar alguém que considerassem 

aparentar sucesso do que confiar em suas próprias experiências e planejamentos. Segundo 

Axelrod, a teoria da cooperação, apoiada em simulações por computador, é capaz de levar em 

consideração este comportamento retroativo-adaptativo dos agentes, superando certas 

dificuldades originais da teoria dos jogos e das análises sócio-econômicas oriundas de seus 

resultados (AXELROD, 2000). “A ênfase nos atores adaptativos e nos processos 

evolucionários que caracterizam a teoria sobre cooperação desde o início, estão agora se 

tornando bem difundidas por toda a teoria dos jogos.” (AXELROD, 2000). 

No primeiro torneio de computador organizado por Axelrod (1984), cada estratégia 

enviada pelos participantes, que variava em termos de complexidade e de linhas de algoritmo, 

jogava contra todas as outras. Para cada jogo eram repetidas 200 iterações do DPI, com este 

número não tendo sido informado previamente aos estrategistas. O resultado final (pay-off) foi 

tomado como sendo a soma dos pagamentos para cada iteração. A estratégia vencedora dentre 

as 14 participantes foi a do matemático e psicólogo russo Anatol Rapoport. Para surpresa de 

Axelrod, era o algoritmo mais simples enviado ao torneio, com 4 linhas de código e a 

estratégia ficou conhecida como TFT (tit-for-tat), expressão em inglês significando retaliação 

equivalente. Os dois comandos do algoritmo eram os seguintes: inicie cooperando, depois aja 

de acordo com o comportamento alheio. Um segundo torneio mais abrangente foi organizado 

por Axelrod. Desta vez participaram 63 estratégias diferentes, o número total de iterações 

passou a ser não-fixo, com uma probabilidade associada para existir uma nova iteração. A 

estratégia TFT foi a vencedora pela segunda vez (AXELROD, 2000). No terceiro torneio, 

novas modificações foram feitas de modo a simular condições ambientais de descendência e 

evolução. Com uma mesma população inicial associada a cada estratégia, estas iam se 

modificando de acordo com as pontuações obtidas em cada rodada. No final, todas as 

estratégias teriam atravessado e pontuado durante várias gerações de descendentes (algoritmo 

genético). A estratégia TFT terminou como a mais populosa e sagrou-se tricampeã. Dando 

seqüência aos seus estudos sobre cooperação, inclusive junto a biólogos evolucionistas, como 

William Hamilton e Maynard Smith, Axelrod analisou o algoritmo TFT quando confrontado 
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com uma grande variedade de estratégias, e sistematizou as possíveis razões ambientais e 

comportamentais para o seu bom desempenho nos torneios de DPI (AXELROD, 2000). 

 
 
O que conta para o robusto sucesso da estratégia Tit-For-Tat é a sua combinação de 
ser simpática, retaliatória, clemente e clara. Sua simpatia a previne de entrar em 
confusões desnecessárias. A sua retaliação desencoraja o outro lado de persistir as 
tentativas hostis. Seu perdão ajuda a restaurar a cooperação mútua. Sua clareza deixa 
compreensível para o outro jogador eleger a cooperação de longo prazo como mais 
vantajosa. (AXELROD, 2000) 
 
 
Punindo o outro jogador por comportamento egoísta e o recompensando por um 
comportamento cooperativo – mas a punição durando apenas enquanto o 
comportamento egoísta durar. Isso provou ser uma excepcionalmente eficiente 
sanção, rapidamente mostrando ao outro lado as vantagens de se cooperar. Isso 
também levou filósofos sobre a moral a propor esta atitude como um princípio a ser 
trabalhado nas interações da vida real 38 

 

Com modificações nos parâmetros do jogo e na natureza das estratégias, algumas 

variações da TFT mostraram-se mais eficientes, principalmente as TF-xT, que esperam x 

traições para darem o revide e depois voltam a cooperar se o oponente o fizer. Este tipo de 

retaliação menos “nervosa” obtém resultados melhores por evitar os loops retaliatórios que a 

TFT pura estabelece (DAWKINS, 1989). Se fossem introduzidos ruídos de comunicação no 

torneio, por exemplo, uma jogada erroneamente entendida como deserção por um agente 

poderia desencadear uma seqüência de retaliações recíprocas, com perda conjunta de pontos. 

Uma variação da estratégia mais relaxada na retaliação evitaria grandes conflitos, o que 

refletiria o comportamento adotado na vida real entre agentes com alta freqüência de 

interação. Em caso contrário, cada lado se acharia com legitimidade para não-cooperar ou 

atacar o oponente. Para Axelrod, o desenvolvimento computacional da teoria dos jogos o 

levou a uma maior compreensão dos diversos fatores que disparam os processos de evolução 

da cooperação (AXELROD, 2000): número total de agentes, variedade de escolhas de ação, 

freqüência e duração das interações, ruídos de comunicação, estrutura da recompensa, 

estrutura-dinâmica da população, e ainda, as possíveis combinações e aglomerações de 

estratégias. Em relação à planos de ação para incentivar o surgimento da cooperação em um 

ambiente interativo, envolvendo múltiplos agentes, Axelrod (1984) provê cinco sugestões: 

 

1) Modificar a “sombra do futuro”: estender a duração e o compromisso na interação 

entre os agentes (expectativa de novos encontros). 

                                                           
38 Metta Spencer, editor da “Peace Magazine” sobre a estratégia TFT, em Wikipédia. 
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2) Balancear os pay-offs: mudar as penas para as deserções e os benefícios para a 

lealdade e o comportamento cooperativo, no longo prazo. 

3) Ensinar o altruísmo: considerar esta postura como um valor nobre em si. 

4) Promover a reciprocidade: evitar explorações, retaliar atitudes egoístas e buscar 

acordos mútuos que ajudem a manter a cooperação.  

5) Possibilitar o reconhecimento dos agentes: a capacidade de identificar padrões 

históricos de cooperação e o grau de confiabilidade. 

 

Uma variação mais recente do dilema do prisioneiro foi proposta por um grupo de 

pesquisadores da Universidade de Lausane, na Suíça, e da Universidade de Edimburgo, na 

Grã-Bretanha. O jogo do monte de neve (ISD)39 é ilustrado pela situação aonde dois 

motoristas estão atolados em uma estrada bloqueada pela neve: sem possibilidades de 

comunicação entre si, cada um deve decidir entre sair do carro e remover a neve (cooperar) ou 

aguardar dentro do carro, esperando que o outro faça a tarefa (desertar). A diferença em 

relação ao DPI, proposto por Axelrod, está na estrutura do pagamento. No ISD, se um agente 

age de forma cooperativa enquanto o outro deserta, este ainda assim obtém os benefícios de 

seu próprio trabalho, porém com um custo maior do que teria se houvesse cooperação mútua. 

Esta nova modelagem parece se adequar melhor às situações intra-organizacionais, aonde 

existem trabalhos a serem feitos (neve que deve ser retirada da estrada), há pessoal disponível 

capaz de realizar as tarefas (os motoristas), mas, por outro lado, persiste o risco de haver 

oportunismo quanto ao esforço alheio (free riders).  

 
 

2.5 VISÃO SISTÊMICA E CULTURAL DA COOPERAÇÃO 

 
 

Os alunos de pós-graduação em EP interessados em cooperação precisam encontrar 
subsídios até agora pouco desenvolvidos ou pouco divulgados. O estudo da 
cooperatividade entre indivíduos, grupos, agentes coletivos e organizações é 
importante em vários contextos (setor cooperativo, terceiro setor e mesmo no setor 
empresarial privado ou público), quando se pretende organizar o trabalho e 
estabelecer redes de parcerias, com reciprocidade, minimizando possíveis 
aproveitamentos indevidos. (THIOLLENT, 2008). 

 
 
Cooperatividade sistêmica 

 

                                                           
39 Artigo “Snowdrift game tops Prisoner's Dilemma in explaining cooperation”, Physorg.com Science, 2007, 

acessado em: <http://www.physorg.com/pdf111145481.pdf>. 



56 
 

Monteiro40 (2003) define a cooperatividade sistêmica, um conceito chave para o 

presente estudo, como “o exercício da cooperação entre os agentes que compõem um 

determinado todo, beneficiando as partes que o constituem e o meio onde ele se insere”. Para 

o autor, o grau de cooperação estaria vinculado à existência de processos includentes-

integradores e ao desenvolvimento sustentável de uma dada sociedade. Criticando a ideologia 

da competitividade, cujo discurso original nos ambientes de negócios passou a ser usado sem 

critérios por toda a parte, como já alertava Milton Santos, Monteiro analisa a confusão 

conceitual que considera a capacidade de competir, relacionada com a disputa de algo por 

dois ou mais interessados, como sinônimo de “eficiência, de eficácia, de efetividade, de 

qualidade e de produtividade”. Tal competição seria pertinente em muitas esferas e situações, 

mas extrapolar a interação competitiva “ganha-perde” como uma receita para todas as 

situações socioeconômicas seria mais do que uma confusão semântica. Quanto ao 

planejamento das mudanças sistêmicas, Monteiro (2003) menciona a opinião do consultor 

organizacional Augusto de Franco, da Escola-de-Redes41, e concorda que a necessidade da 

cooperatividade traz desafios simultâneos dos seguintes tipos:  

 
••••    mudança de comportamento dos agentes e de suas relações; 

••••    alteração dos modos oficiais de regulação social; 

••••    revisão dos padrões hierárquicos de organização do sistema. 

 
Por outro lado, Monteiro (2003) alerta para a existência de certos tipos de 

cooperatividade que já beneficiam fortemente um agrupamento, como os cartéis econômicos, 

máfias e organizações criminosas, mas que prejudicam o total da sociedade. A adoção do 

termo sistêmica deixaria clara a intenção de alcance social e extra-empresarial dos processos 

em questão. O mesmo raciocínio poderia ser adotado em relação a aspectos de meio-

ambiente, como no caso hipotético de uma cooperativa de pescadores que, apesar de sua 

integração bem sucedida, realizasse a pesca de forma predatória e insustentável para outras 

comunidades vizinhas ou para gerações futuras. O autor introduz o conceito de “vantagens 

cooperativas sistêmicas”, fazendo referência e se contrapondo à influente obra de Michael 

Porter, professor de Harvard, que sistematizou e exaltou a competitividade empresarial em 

livros como “Estratégia Competitiva”, adotados acriticamente em cursos de MBA e 

                                                           
40 João de Paula Monteiro, consultor da “Personal Consultoria” e da “Amana-Key”, no livro “Cooperação: Saiba 

o que é cooperatividade sistêmica para um novo tipo de desenvolvimento”.   
41 Grupo de estudos livres sobre “Redes Sociais” acessado em: <http://escoladeredes.ning.com>.  
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Engenharia de Produção, como lembra Thiollent (2008). No âmbito das vantagens 

cooperativas, Monteiro (2003) identifica dez requisitos para a sua viabilidade: 

 
• percepção sistêmica; 

• compartilhamento das visões, valores e crenças; 

• reconhecimento da interdependência; 

• identificação de complementaridades; 

• aceitação da diversidade e respeito às identidades; 

• preservação da autonomia; 

• construção de confiança; 

• estruturação de padrões horizontais de organização; 

• pactuação de modos democráticos de regulação; 

• negociações com foco na convergência. 

 

Ao analisar a situação brasileira, Monteiro vê como principais barreiras para a 

implementação desta cooperatividade sistêmica o padrão cultural e estrutural das 

organizações verticais, hierárquicas e centralizadoras, e, por outro lado, as políticas e modos 

de regulação autocráticos (MONTEIRO, 2003). 

 

Parcerias, alianças e acordos cooperativos 

 

Outro conceito fundamental é o de “acordo cooperativo”. Moraes e Amato Neto 

(2003) apresentam alguns elementos que podem ser úteis, para ordenar o quebra-cabeça 

envolvendo o tema. Segundo os autores, pesquisadores da USP, os acordos de natureza 

cooperativa “visam à aproximação de recursos de empresas distintas como meio de juntar 

competências internas para atingirem seus objetivos.” A cooperação, como modo operatório, 

se faria presente no âmbito dos acordos através dos processos de formação de redes, 

integrações e parcerias entre organizações. Baseado nesta definição é possível notar 

semelhanças com o conceito mais difundido de “aliança estratégica” (PORTER, 1989), ou 

com a visão da chamada “nova teoria da firma” (COASE, 1937), que considera as 

possibilidades de internalização/externalização dos contratos organizacionais de acordo com 

os custos de transação inerentes ao mercado. Fazendo analogia com dois exemplos citados por 

Monteiro (2003), as associações ocorridas entre as empresas brasileiras Sadia e Perdigão, para 
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negócios internacionais42, e entre os jornais “Estado de SP” e “Folha de SP”, para a logística 

de distribuição, seriam, a princípio, casos de acordos cooperativos, firmados entre tradicionais 

concorrentes no mercado. Na economia asiática, por exemplo, seriam comuns as grandes 

alianças de redes empresariais capitalistas, como os keiretsu e os zaibatsu, no Japão, os 

chaebol, na Coréia do Sul, e os guanxi qiye, em Taiwan. Outros casos globais díspares de 

arranjos são: o “Vale do Silício” na Califórnia, os distritos da “Emiglia Romagna”, na Itália, a 

nova indústria motociclista chinesa, ou ainda, o pólo do conhecimento 22@BCN, em 

Barcelona. No Brasil, alguns exemplos relevantes são o complexo automotivo do ABC 

paulista, o arranjo calçadista do Vale dos Sinos/RS e a indústria têxtil no Vale do Itajaí/SC. 

Por outro lado, o cooperativismo, analisado no próximo capítulo, seria um modelo 

organizacional e até mesmo um setor distinto da economia. Com um sentido mais amplo, o 

conceito de cooperação seria o modo operatório ora utilizado para caracterizar, no 

microambiente, a interação coletiva desejável entre trabalhadores de empresas, associações ou 

cooperativas, ora usado para ilustrar, no mesoambiente, a integração formal, parcial e 

temporária entre organizações (AMATO NETO, 2008). 

  

 
 

Figura 14: Cooperativas e acordos cooperativos 
Fonte: Amato Neto (2003). 

 

Adicionalmente, a cooperação, ou apenas o seu discurso, pode se fazer presente em 

ambientes empresariais capitalistas estritamente competitivos, ainda que alguns teóricos 

apontem para as diferenças entre os conceitos de colaboração, que seria o ato de trabalhar de 

forma conjunta (co-labore), porém tendo em vista um objetivo definido unilateralmente, com 

possíveis desníveis de poder entre os agentes envolvidos, e o de cooperação, que se 

manifestaria nas ações compartilhadas marcadas pelo objetivo ou benefício comum, e pela 

                                                           
42 Posteriormente as empresas se fundiram na BRF (Brasil Foods). 
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reciprocidade entre os agentes (PIAGET, 1973). De certo modo, as atividades econômicas 

podem apresentar uma mescla de interações complexas baseadas na 

cooperação/colaboração/competição. Cooperações clandestinas podem ser reveladas em 

grandes empresas capitalistas, assim como rivalidades e disputas em estruturas formalmente 

cooperativistas. A competição pelo melhor desempenho é usualmente considerada um dos 

motores de inovações para produtos e processos. A aparente cooperação também pode 

esconder “pactos” obscuros, causando estagnação e conduta inferior. É neste contexto 

empresarial que surge o conceito ambíguo de coopetição (KOCK, 2003), adotado por alguns 

para batizar o comportamento de adequação ao ambiente competitivo e a simultânea 

capacidade para realizar acordos, alianças e parcerias.   

  

Cooperação nos modos I e G 

 

O filósofo finlandês Raimo Tuomela43, da Universidade de Helsinque, tornou-se um 

especialista em metodologias voltadas à investigação de problemas de interação cooperativa. 

No livro “Cooperation: A Philosophical Study”, o autor apresenta conceitos relevantes para o 

presente estudo. Para ele, a cooperação se manifestaria como uma forma articulada de se 

atender as necessidades coletivas, geradas por fatores ambientais ou práticas institucionais. A 

cooperação se daria com os agentes “atuando em conjunto, de um modo coordenado em 

trabalho, lazer, ou em relações sociais, na perseguição de objetivos compartilhados, o gozo da 

atividade conjunta, ou simplesmente promovendo a relação.” (TUOMELA, 2000). 

 

Fatores ambientais 

e práticas 

institucionais

Necessidades 

coletivas                

(objetivos e práticas 

comuns)

Cooperação

 

Figura 15: Cooperação e Ação social 
Fonte: Adaptado de Tuomela (2000). 

                                                           
43 Consulta a página acadêmica de Raimo Tuomela em: <http://www.valt.helsinki.fi/staff/tuomela>.  
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Para Tuomela, a disposição para a cooperação pertenceria sempre à esfera subjetiva 

individual, mas no que concerne às causas propulsoras poderia ser feita a seguinte distinção: 

causas privadas, aonde os agentes são orientados para objetivos individuais, e causas 

compartilhadas, que implicariam em um efetivo questionamento coletivo em relação às ações 

necessárias para atingir os objetivos comuns. Partindo desta distinção, o autor apresenta os 

conceitos de “i-cooperação” e “g-cooperação”: a primeira seria o modo “eu” de cooperação, 

baseado em objetivos privados e por vezes até confidenciais. Não há metas coletivas, ou 

ainda, a sua partilha não é relevante. Na teoria dos jogos, a cooperação investigada seria uma 

“i-cooperação”. Os indivíduos podem agir em conjunto porque os seus objetivos privados são 

compatíveis, e, neste caso, é possível haver sincronia ou coordenação para as ações. No 

entanto, esta ação em conjunto pode tornar inviável a maximização livre dos próprios 

objetivos individuais, o que é explicado na teoria dos jogos pela estratégia de escolha dos 

pontos de equilíbrio subótimos. Isto significaria balancear os ganhos pessoais com os 

resultados previstos para a equipe, seja em um contexto institucional ou em uma situação 

informal. Um problema significativo seria quanto a agentes que, atuando no coletivo, não 

renunciassem a esta maximização do objetivo individual, como os caronas no jogo da neve. 

Neste caso, os demais agentes teriam contribuído com uma quota individual para a função 

objetivo, beneficiando a todos, incluindo os que fogem desta partilha de custos. As normas, 

regras e o resgate da reciprocidade mútua (estratégia TFT) seriam usualmente acionados pelos 

demais agentes para monitorar e corrigir tais desvios na ação coletiva (AXELROD, 1984). 

 

 

 

Figura 16: Cooperação dos tipos i e g 
Fonte: Tuomela, 2000. 

 

A “g-cooperação” envolve um objetivo comum, implicando em maior necessidade de 

diálogo, negociação e ajuda mútua. Nesta situação, cada agente manteria uma causa/objetivo 

de forma simultânea à coletiva. Como conseqüência, seria natural persistir uma tensão entre 
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estas esferas de necessidades, disparando potenciais conflito de interesses. Em contextos de 

organizações autogestionárias, o monitoramento contínuo e a coordenação da cooperação, 

bem definida ou informal, seriam acionados para garantir a distribuição e a integração dos 

esforços. O objetivo comum, as estratégias de longo prazo e os planos de ação envolveriam 

todos os agentes, exigindo um nível mais amplo de diálogo, votação e consenso, fazendo 

emergir também a questão do poder e as possibilidades efetivas de controle social do 

empreendimento (TUOMELA, 2000). 

 

Cultura da cooperação e gestão compartilhada 

 

No estudo de aspectos culturais da cooperação, Thiollent (2006) resgatou e analisou o 

importante “projeto cooperativo” de Henri Desroche, teórico e ativista social francês. Em 

1957, Desroche fundou o pioneiro “Collége Coopératif”, em Paris, e, 20 anos depois, a 

itinerante UCI (Université Coopérative Internationale), passando a atuar na pesquisa-ação de 

empreendimentos sociais em países da Europa, da África francófona e da América Latina. O 

francês dedicou cerca de 50 anos ao estudo e à promoção de “movimentos organizativos de 

tipo comunitário, associativo ou cooperativo”. Desroche esboçou uma espécie de “pedagogia 

cooperativa”, articulando as idéias de pensadores franceses como Saint-Simon, Étienne Cabet, 

Charles Fourier, Marcel Mauss e Charles Gide, com as de educadores como Carl Rogers, Jean 

Piaget, Célestin Freinet e Bertrand Schwartz. Michel Thiollent destaca três pólos chaves do 

projeto cooperativo desrocheano: 

 

� democracia cooperativa: a dinâmica de um quadrilátero cooperativo, envolvendo a 

difícil relação entre associados, empregados, pessoal eleito e demais 

administradores contratados nos empreendimentos.  

 

� animação cooperativa: a metodologia participativa, o advento de uma liderança 

inicial catalisadora, a pesquisa-ação, a educação contínua, as práticas e os 

processos recíprocos de comunicação organizacional. 

 

� ética cooperativa: os quatro princípios que deveriam orientar a ação coletiva: 

criatividade, solidariedade, ecumenicidade e responsabilidade. 
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No Brasil, observa-se o gradual estabelecimento de núcleos, incubadoras e programas 

universitários de extensão e pesquisa orientados para o cooperativismo e a economia solidária, 

com destaque para os existentes na USP, na Unicamp, na UFRJ e na Unisinos (Universidade 

do Vale do Rio dos Sinos). Com abrangência nacional, tem importância o Proninc (Programa 

Nacional de Incubadoras de Cooperativas), criado em 1997 e coordenado pela Senaes 

(Secretaria Nacional de Economia Solidária)44, e também a “Rede Unitrabalho”, criada em 

1996 e presente hoje em 92 instituições. No âmbito do Rio de Janeiro, é interessante a atuação 

do Soltec45 (Núcleo de Solidariedade Técnica), grupo interdisciplinar da “Escola Politécnica 

da UFRJ”, fundado em 2003 e integrado por alunos, professores e voluntários atuantes nos 

temas da tecnologia social e da autogestão. O núcleo já é um relevante ator que promove a 

pesquisa-ação em experimentos regionais de economia solidária, além de organizar o evento 

anual Eneds (Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social). Dentre os 

projetos e empreendimentos já assessorados pelo Soltec destacam-se: o CCCD (Comitê 

Comunitário da Cidade de Deus), com os projetos de “Inclusão Produtiva de Jovens” e “Portal 

Comunitário da CDD” na Internet, a APAC (Associação de Produtores da Cidade e do 

Campo), em São João de Meriti, e a cadeia produtiva da pesca, em Macaé (Projeto Papesca). 

 

 

Figura 17: Cooperação organizada 
Fonte: SEBRAE, 2008. 

 

Em outra esfera, o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) desenvolve atualmente a “Estratégia de Abordagem da Cultura da Cooperação”, 

batizada de CultCoop, inserindo elementos novos em sua abordagem predominantemente 

instrumental e de filosofia competitiva. Originalmente como um projeto piloto da unidade de 

Minas Gerais, a iniciativa está sendo gradualmente expandida e aguardava-se, para 2009, a 

sua implantação em diversos estados brasileiros. Como capacitação para o programa, o 

SEBRAE/MG46 lançou uma série de documentos, abordando o tema da cooperação no 

                                                           
44 Constituída em 2003, no âmbito do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), e implementada pelo 

economista e professor Paul Singer, autor de vasta obra sobre a temática da economia solidária. 
45 Página do Soltec na Internet acessada em: <http://www.soltec.ufrj.br>.  
46 Site do programa do SEBRAE em: <http://www.sebraemg.com.br/culturadacooperacao>. 
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contexto de quatro modelos de empreendimentos altamente empregatícios no Brasil: 

cooperativas, associações, empresas de participação comunitária (EPC) e centrais de 

negócios. Esta estratégia do SEBRAE (2008) pretende estimular à cooperação no ambiente 

dos pequenos e médios negócios, dentro de seu escopo de atuação, e sistematizar uma 

metodologia junto aos seus técnicos para os processos de “intervenção, encaminhamento e 

acompanhamento” nos coletivos apoiados. Dentre as ferramentas de trabalho e consultoria, 

recomendadas no programa da CultCoop, estão as seguintes: 

 

� Linha do Tempo: Pontuação de eventos marcantes para o coletivo e para os 

indivíduos que o compõem. Situa o processo de trabalho atual em relação a um 

contexto histórico e socializa esse conhecimento para os membros mais recentes. 

Possibilidade de projetar uma visão estratégica de futuro baseada nessa linha 

temporal compartilhada.   

� Mapa de Redes: Ferramenta lúdica, similar a um sociograma, com o objetivo de 

tornar mais claras as relações entre um dado grupo e o seu ambiente de atuação. 

Utilizado na fase de mobilização do grupo e de sensibilização para a dimensão 

sistêmica da cooperação. 

� Círculo de Conflitos: Ferramenta mais auto-reflexiva, para compreender a natureza 

e as causas de conflitos nas relações entre pessoas do grupo. Objetivos de 

diagnóstico do ambiente atual e proposta de soluções futuras.  

� Diagrama de Aranha: Ferramenta gráfica para identificar a capacidade dinâmica de 

ação cooperativa do grupo. Pesquisa com atribuição de valores para os princípios 

da cooperação, de acordo com a percepção de cada integrante, reunião para 

exposição individual dos valores atribuídos, e análise estatística como suporte à 

argumentação e à planos de ação.  

 

Alguns programas estimulando, de alguma forma, a cooperatividade sistêmica e 

regional na sociedade brasileira são identificados por Monteiro (2002)47, compondo interações 

tripartites, bipartites e unipartites, e envolvendo a esfera governamental, batizada de 

“palácio”, a iniciativa privada, que seria a “feira”, e a sociedade civil, que estaria 

simbolicamente na “praça”. A chamada gestão compartilhada representaria o “exercício da 

cooperatividade sistêmica no campo da gestão de interfaces”. Como exemplo de interação 

                                                           
47 Autores brasileiros João de Paula Monteiro e Claudia Monteiro, no livro “Cooperação Passo a Passo: Como 

inovar em desenvolvimento aplicando a cooperação”, 2002.  
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tripartite, são mencionados os pactos, fóruns e redes. Um caso importante e em evidência no 

Brasil seria a RTS (Rede de Tecnologia Social), lançada em 2005, e agregando associações, 

empresas privadas e órgãos governamentais. 

 

 
 

Figura 18: Interfaces da cooperatividade sistêmica. 
Fonte: MONTEIRO, 2002. 

 

Em relação às interações ditas bipartites, Monteiro cita como exemplos: o “orçamento 

participativo”, os conselhos temáticos, certas ONGs, os APLs (Arranjos Produtivos Locais) e 

OSCIP (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público). No âmbito do suporte estatal 

à autogestão, uma experiência recente é o PACEA (Programa de Apoio à Consolidação de 

Empreendimentos Autogestionários), do BNDES, reeditado em 2009 e que apóia “a 

implantação e a consolidação de empreendimentos autogestionários que atuam no setor 

industrial”, preferencialmente cooperativas de produção oriundas de situações de falências e 

que apresentem gestão participativa e democrática, contendo pelo menos 50% de 

trabalhadores associados e diferenças salariais não superior a um “fator 10”. Por fim, as 

interações unipartites diriam respeito a agentes de uma mesma esfera, que elaboram 

estratégias e atuam conjuntamente. Este formato englobaria as redes/alianças de cooperativas 

ou de micro, pequenas e médias empresas da iniciativa privada. 

 

Jogos, atividades lúdicas e pedagogia cooperativa 

 
 

Temos competido em lugares, com pessoas, em momentos que não deveríamos, 
como se essa fosse a única opção. Ao contrário de ser uma característica única e 
inerente à espécie humana, a competição e a cooperação, são valores culturais, ou 
seja, são valores e atitudes construídas pela educação formal e informal. (BROTTO, 
2008) 

 
 

Uma abordagem de interesse é a que promove a cultura da cooperação em atividades 

desportivas, educacionais e de vivência (jogos cooperativos), com o objetivo de 
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contrabalancear e “limitar os aspectos negativos da competição e o individualismo da 

sociedade moderna” (THIOLLENT, 2008). No Brasil, o autor Fábio Brotto é um pioneiro na 

divulgação desta temática. Em termos institucionais48 são precursoras as atuações 

pedagógicas do “Projeto Cooperação”, co-fundado por Brotto em Santos/SP, e a ONG 

“Coopera Brasil”, coordenada por Gisela Sartori em Florianópolis/SC. Já em âmbito mundial, 

o canadense Terry Orlick, Ph.D. em “Psicologia do Esporte” e professor na Universidade de 

Ottawa, é considerado uma referência, principalmente com o livro “Vencendo a competição”, 

de 1978. Orlick (2006) resgata a tradição de jogos e atividades lúdicas cooperativas presente 

em sociedades com baixo nível de violência, como os esquimós Inuit (Canadá), os Maoris 

(Nova Zelândia), os Arapesh (Papua Nova Guiné) e os Mbutis (RD Congo).  

 

 

Figura 19: Categorias de comportamento 
Fonte: Adaptado de Orlick (1989). 

 

Movimento antiutilitarista e bem-estar social  

 

O economista francês Alain Caillé é diretor da revista Mauss, principal veículo de 

divulgação do “Movimento Antiutilitarista nas Ciências Sociais”, fundado em 1981, na 

França. Tal mobilização pretende articular uma teoria “contra o pensamento hegemônico que 

coloca o interesse mercantil e instrumental como razão e fim da prática humana”49. Algumas 

das referências que o embasam são concepções de pensadores como o austríaco Karl Polanyi, 

o alemão Georg Simmel e o francês Marcel Mauss. Caillé distingue três vertentes de críticas 

                                                           
48 Site do “Projeto Cooperação Comunidade de Serviço” em: <http://www.projetocooperacao.com.br> e da ONG 

“Coopera Brasil” em: <http://www.cooperabrasil.org>. 
49Vide “Jornal do Mauss”, versão Ibero-latinoamericana em: <http://www.jornaldomauss.org>. 
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às Ciências Econômicas no MAUSS: a primeira incidiria sobre pontos técnicos, como na 

análise das forças de oferta/demanda ou nos postulados da teoria do equilíbrio geral. Outra 

questionaria as usuais noções psicológicas de sujeito econômico racional, auto-interesse e 

racionalidade instrumental. O terceiro grupo apontaria para as falhas notáveis de coordenação 

da economia, como nas situações de polarização por classes sociais, de concentração das 

riquezas e de poluição do meio ambiente (CAILLÉ, 2009). 

Um conceito chave para o MAUSS seria a noção da dádiva, que trataria do ato do 

altruísmo no âmbito das interações sociais primárias, guardando confiança de que ocorrerá 

correspondência no futuro. Este ciclo, como abordado nos estudos sobre cooperação, poderia 

promover relações de aliança estáveis no longo prazo. Para Caillé, a confiança seria a 

verdadeira propulsora da cooperação nas ações coletivas, impactando igualmente as 

sociabilidades secundárias, como na esfera das instituições. O autor enxerga na economia 

social, além de certo paliativo para a crise de empregos que aflige grande parte das 

sociedades, uma revalorização dos ciclos de apoio mútuo, possivelmente presente nas 

associações autogeridas. Para ter um impacto mais significativo, este resgate teria que ser 

acompanhado por um projeto renovado de welfare state, considerando as propostas de renda 

básica garantida, transformando o trabalhador em sócio das riquezas da região/país, e 

aumentando sua autonomia frente ao capital (SUPLICY, 2006). Outros esforços se dariam 

com a educação ao longo da vida, os serviços comunitários compartilhados, os sistemas de 

saúde e transporte gratuitos e, ainda, pela consolidação da visão do “ócio criativo”, 

combinando trabalho, estudo e tempo livre (DE MASI, 2001), e reposicionando, no plano 

geral da sociedade, o lugar, ainda essencial, da atividade laboral e empreendedora. 

 

Princípio do federalismo descentralizado 

 

Um princípio relevante para a constituição da democracia participativa é o do 

federalismo libertário. Proudhon (1863) propôs um modelo teórico de governança que 

pudesse equilibrar dois pólos inerentes às sociedades: a autoridade e a liberdade. Como 

variante de um regime mais liberal, situaria-se o anarquismo, que significaria o “governo de 

cada um por si próprio” e a ausência de uma coerção centralizada. Proudhon reconhecia que a 

maioria dos governos ditos democráticos tendia para desvios políticos, como a aristocracia 

(governo das classes altas), a oclocracia (governo da plebe) e a oligarquia (governo de uma 

facção). Ainda assim, segundo o autor, haveria uma considerável tendência histórica de 

sobreposição dos regimes autoritários pelos regimes liberais ou baseados em contratos 
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(domésticos, civis, comerciais e políticos). Para Proudhon, o sistema federativo libertário seria 

o oposto da centralização administrativa, ou ainda, da hierarquia entre os associados. O 

arranjo da federação50 se estabeleceria formalmente como um contrato político, aonde os 

agentes, unidades comunitárias ou grupos autônomos se obrigariam “comutativamente uns em 

relação aos outros”, mas também se reservariam individualmente (soberania), garantindo, por 

meio do pacto, mais “direitos, liberdade, autoridade e propriedade, do que o abandonam” 

(PROUDHON, 1863). “Ao contrário das verticalidades, regidas por um relógio único, 

implacável, nas horizontalidades assim particularizadas funcionam, ao mesmo tempo, vários 

relógios, realizando-se, paralelamente, diversas temporalidades.” (SANTOS, 2008). 

O federalismo como modelo de Estado se disseminou a partir do Século XVIII, 

sobretudo em países com grandes dimensões territoriais e necessidade de preservar 

legislações, grupos étnico-culturais e costumes regionais (FURTADO, 1999). Na esfera 

econômica, o celebrado “livre mercado”, que poderia até acenar para um anarquismo das 

transações comerciais, usualmente promove a concentração de poder em aglomerados 

fechados e antidemocráticos (DOWBOR, 2007), que acabam obscurecendo as estratégias 

tripartites de coordenação regional. O estudo de núcleos locais de autogestão e a sua 

organização em redes nacionais e federações torna-se importante para a proposição de uma 

efetiva cooperatividade sistêmica.  

 

Cooperação e força produtiva social  

 

No influente “O Capital”, o pensador alemão Karl Marx51 dedica dois capítulos (XI: 

Cooperação) e (XII: Divisão do trabalho e manufatura) para desenvolver as suas concepções 

acerca da cooperação produtiva, abordando os estágios históricos envolvendo o trabalho 

artesanal até o advento da manufatura e da complexidade industrial capitalista. Tal obra 

teórica é importante para as Engenharias, mas pouco estudada atualmente nas escolas, devido 

ao carregado estigma ideológico. Marx (1867) define a cooperação como sendo “a forma de 

trabalho em que muitos trabalham juntos, de acordo com um plano, no mesmo processo de 

produção ou em processos de produção diferentes, mas conexos”. Quando os artesãos 

passaram a trabalhar de forma agregada em pequenos coletivos, fizeram surgir também o 

sentido inicial de cooperação, que permitia combinar os esforços individuais para uma maior 

produtividade geral. Para o autor, “a produção capitalista só começa realmente quando um 

                                                           
50 Do latim foedus: pacto, contrato, tratado, convenção, aliança.  
51 Consulta ao site “Marxist Internet Arquives” em: <http://www.marxists.org/portugues>.  
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mesmo capital particular ocupa, de uma só vez, número considerável de trabalhadores”. A 

manufatura surge com a ampliação da oficina, marcada inicialmente pelo aumento de escala 

física em relação à produção artesanal, e posteriormente pela completa reorganização do 

trabalho, de modo a se adequar ao novo ferramental e a crescente força coletiva mobilizada 

para a produção. O ritmo de trabalho deixa de estar submetido à disposição individual para 

considerar a lógica seqüencial da produção conjunta. O ofício e o conhecimento de todo o 

processo de produção que antes pertencia ao “mestre artesão” passa a estar fragmentado entre 

trabalhadores cada vez mais especializados e dependentes.  

 
 

A soma das forças mecânicas dos trabalhadores isolados difere da força social que se 
desenvolve quando muitas mãos agem simultaneamente na mesma operação 
indivisa, por exemplo quando é mister levantar uma carga, fazer girar uma pesada 
manivela ou remover um obstáculo. O efeito do trabalho combinado não poderia ser 
produzido pelo trabalho individual, e só o seria num espaço de tempo muito mais 
longo ou numa escala muito reduzida. (MARX, 1867) 

 
 
Como reconhece Marx, a produtividade alcançada por esta força cooperativa, batizada 

de “força produtiva social do trabalho”, é superior à simples soma das produtividades 

individuais. A jornada coletiva de trabalho estimularia e aumentaria a capacidade de 

realização de cada um. Dentre os diversos fatores que Marx identifica para explicar este salto 

de produtividade geral, podem ser listados os seguintes: 

 

a) Redução do tempo total necessário para a produção. 

b) Elevação da potência mecânica do trabalho. 

c) Ampliação do espaço onde se dá o trabalho. 

d) Mobilização de mais trabalho em momentos críticos. 

e) Continuidade e multiformidade dos processos. 

f) Realização de variadas tarefas, simultaneamente. 

g) Poupança dos meios de produção, economia de escala. 

h) Característica padronizadora do “trabalho social médio”. 

 

Outra concepção apresentada foi a de “cooperação simples”, que seria a 

complementação direta entre trabalhadores que fazem a mesma tarefa, ou tarefas da mesma 

espécie. Como ele observou na época, “a cooperação simples continua sendo sempre a forma 

predominante nos ramos de produção em que o capital opera em grande escala, sem que a 

divisão do trabalho ou a maquinaria desempenhe papel importante”. Marx classificava a 
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manufatura de então em duas formas principais: uma que teria por saída subsistemas de 

produto, como na produção de relógios, aonde alguns subsistemas eram criados e 

posteriormente integrados na montagem final, e a outra manufatura baseada em linha de 

produção seqüencial, aonde os diversos trabalhadores executavam tarefas que seriam 

complementadas imediatamente por uma etapa seguinte. Em ambos os casos as pessoas 

empregadas precisavam se especializar: ou em um subsistema ou em uma etapa da linha de 

produção. Neste ponto, surge a crítica aguda de Marx em relação à despersonalização do 

trabalhador, que perderia o sentido original do ofício e da criação de produtos, antes presente 

nas oficinas artesanais (MARX, 1867).  

 

“A continuidade de um trabalho uniforme destrói o impulso e a expansão das forças 
anímicas (ligadas à alma) que se recuperam e se estimulam com a mudança de 
atividade.” (MARX, 1867) 

  
Os trabalhadores são indivíduos isolados que entram em relação com o capital, mas 
não entre si. Sua cooperação só começa no processo de trabalho (...) Quando 
cooperam, ao serem membros de um organismo que trabalha, representam apenas 
uma forma especial de existência do capital. Por isso, a força produtiva que o 
trabalhador desenvolve como trabalho social é a produtividade do capital. (MARX, 
1867) 

 
 
A outra crítica seria em relação à exploração da “força produtiva social”, que se 

valeria da “cooperação simples” entre os trabalhadores da base e teria como resultado um 

retorno muito superior ao investido nos salários individuais (mais-valia relativa). A 

reprodução intensiva de capital, atrelada ao emprego em massa de pessoas nos 

empreendimentos, seria um verdadeiro motor de desenvolvimento econômico e, segundo 

Marx, tenderia a aumentar a segmentação social para um nível mais amplo, criando tensão 

entre os investidores/detentores dos meios de produção e os assalariados, também 

subdivididos de acordo com as suas funções no interior das fábricas. Esta tensão entre as 

“classes sociais” nas organizações teria criado um foco de resistência entre os empregados, e a 

forma encontrada pelos proprietários para contornar tal obstáculo teria sido a abdicação do 

controle direto do empreendimento, com a criação de camadas diferenciadas para as funções 

de diretoria, gerência e supervisão dos demais trabalhadores (MARX, 1867). 

É importante esclarecer que Marx utiliza este conceito de “cooperação” para analisar o 

desenvolvimento produtivo no contexto capitalista, com um sentido distinto do empregado no 

movimento cooperativista, que ele também analisou. Quanto aos ativistas e teóricos que 

pregavam a mutualidade empreendedora, independente do poder estatal, Marx ora exaltava o 

caráter emancipatório de suas proposições, ora criticava a natureza utópica e anárquica dos 
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empreendimentos constituídos de forma descentralizada. Ele batizou tais pioneiros, como 

Saint-Simon, Louis Blanc, Robert Owen, Joseph Proudhon e Charles Fourier, de “socialistas 

utópicos”, adjetivo que hoje acompanha naturalmente o nome destes pensadores. No panfleto 

“Crítica do Programa de Gotha”, por exemplo, o autor alertou para a falta de articulação das 

cooperativas alemãs em um nível maior, nacional, sem o que tais empreendimentos pontuais 

iriam se configurar como ilhas utópicas em um ambiente econômico voraz. Antes disto, no 

capítulo XXIII de “O Capital”, Marx (1867) já observava que “o caráter antagônico do 

trabalho de direção desaparece na fábrica cooperativa, sendo o dirigente pago pelos 

trabalhadores, em vez de representar o capital perante eles”. “Na Inglaterra, as sementes do 

sistema cooperativista foram lançados por Robert Owen; as experiências operárias levadas a 

cabo no continente foram, de fato, o resultado prático das teorias, não descobertas, mas 

proclamadas em altas vozes em 1848.” (MARX, 1864) 52 

 
 
2.6 COOPERAÇÃO BASEADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
 

Redes virtuais e a wiki-economia  
 

 
“O que dizer quando o processo inovador tem sua origem e difusão fora da órbita 
estritamente econômica e foge, pois à estratégia da firma?”  

COCCO; GALVÃO; SILVA, 2003 
 

 

 

 

Figura 20: Logo da enciclopédia Wikipédia em 2009. 
Fonte: Wikipédia. 

 

O desenvolvimento das TICs nas últimas décadas implicou em mudanças 

significativas para os modelos de negócios e a dinâmica social. A disseminação global da 

                                                           
52 Manifesto de lançamento da “Associação Internacional dos Trabalhadores”, por Karl Marx, 1864, acessado 

em: <http://www.marxists.org/portugues/marx/1864/10/27.htm>.  
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Internet, o comércio eletrônico e a virtualização de inúmeros processos de 

produção/apoio/serviços continuam reconfigurando a organização do trabalho nas mais 

diversas instituições e empreendimentos. Sob o ponto de vista social, a descentralização nas 

relações e no acesso ao conhecimento cria expectativas quanto a uma potencial 

democratização nas atividades de educação, produção cultural e participação política. Quanto 

às desigualdades socioeconômicas e geográficas, este potencial se reflete na dinâmica com 

que os telefones celulares, as lan-houses, as redes wireless e os centros com acesso à Internet 

são recebidos e adaptados nas comunidades do Rio de Janeiro ou de Nairóbi53, por exemplo.  

Fora das organizações, o advento das redes colaborativas também muda radicalmente 

o universo do trabalho, com a produção de um gigantesco escopo de serviços e atividades, 

muitas delas voluntárias. Casos como o Napster, MP3.com, YouTube, Linux, Wikipédia, 

MySpace, Last.fm, mashups e terminais de P2P, são uns dos símbolos desta fase, denominada 

Web 2.0. No Brasil, as atividades dos usuários em rede no site de relacionamento Orkut, 

pertencente ao “Google Inc”, revelaram-se um autêntico fenômeno sociológico no período de 

2004-2009, com alta penetração nas diversas classes e segmentos sociais, impactando a 

comunicação dos adolescentes, dos profissionais e até do pessoal da chamada terceira idade. 

Uma parte destes usuários atua em ambientes organizacionais e procura implantar tais 

tecnologias de modo formal nas empresas. O consultor canadense Don Tapscott, enxerga 

neste movimento uma nova fase da economia, que rotula de wiki-economia. No livro 

“Wikinomics: como a colaboração em massa pode mudar o seu negócio”, Tapscott (2007) 

apresenta um abrangente estudo de ambiente e cenário em relação às possibilidades de 

trabalho baseadas em redes informáticas. A wiki-economia estaria apoiada em 4 princípios: 

abertura, peering, compartilhamento e ação global. O estudo adota o termo colaboração e 

reflete uma orientação para a adaptação de tais práticas em grandes empresas capitalistas. 

Apesar desta objeção, o livro54 apresenta concepções que podem ser interessantes para esta 

revisão de conceitos. O termo “wiki”, por exemplo, foi adotado para identificar “um tipo 

específico de coleção de documentos em hipertexto ou o software colaborativo usado para 

criá-lo”. No idioma havaiano o termo significa a rapidez extrema. Para Tapscott, seria 

também “uma metáfora para uma nova era de colaboração e participação”. Uma aplicação 

                                                                                                                                                                                     
 
53 Vide o coletivo-fórum de 600 programadores de TICs, “Skunkworks Kenya”, baseado na cidade de Nairobi, 

capital do Quênia, blog acessado em: <http://blog.my.co.ke>, ou, no Brasil, as unidades da ONG CDI-RJ 
(Comitê para Democratização da Informática), com atividades de lan-house, serviços e cursos 
profissionalizantes, presentes em 80 comunidades do Estado do RJ, <http://www.cdi.org.br>. 

54 Um complemento do livro denominado “The Wikinomics Playbook - Mass Collaboration in Action”, 2008, foi 
acessado em: <http://www.wikinomics.com/the-wikinomics-playbook-2008.pdf>.  
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referencial na Internet seria a enciclopédia Wikipédia. Fundada em 2001 pelo norte-

americano Jimmy Wales e desenvolvida de forma colaborativa por usuários cadastrados, a 

Wikipédia já seria dez vezes maior e com precisão equivalente à “Enciclopédia Britânica”. 

Dentre as inovações estão os dispositivos de atualização, edição e revisão online dos artigos 

por parte dos próprios usuários. A enciclopédia torna possível o aproveitamento de 

contribuições voluntárias, a constituição de “portais do conhecimento”, e ainda, a utilização 

de mecanismos coletivos de alocação de tarefas em projetos (TAPSCOTT, 2007). 

Um conceito relacionado seria o de “prosumers”, os consumidores-produtores com 

contribuição ativa no desenvolvimento de artefatos e serviços. As comunidades online 

assumem um papel de análise crítica, publicidade e até assistência técnica, como nos casos em 

que os clientes preferem consultar fóruns especializados a solicitar um atendimento oficial via 

SAC. O “peering” é o conceito que descreve a produção auto-organizada e horizontal como 

modelo de criação de valor. Uma referência seria o MySpace: rede social com o maior número 

de usuários no mundo, o site foi lançado em 2003 e em 2006 já teria 100 milhões de usuários, 

com perfis, arquivos, conexões ou trabalhos artísticos próprios (TAPSCOTT, 2007). Já o P2P 

se refere às redes de interação voltadas sobretudo à partilha direta de arquivos digitais, tais 

como softwares, músicas, livros e vídeos, ou ainda, para a comunicação, com a troca 

instantânea de mensagens. Tal rede se viabiliza através de plataformas que permitem o 

reconhecimento mútuo de usuários remotos, com cada terminal ou ponto de acesso atuando 

simultaneamente como servidor e como cliente. O termo se popularizou com o advento do 

programa de compartilhamento Napster, em 1999, desenvolvido por Shawn Fanning, então 

estudante universitário de 19 anos.  

Outro fenômeno foi o estabelecimento da blogosfera, com a proliferação de espaços 

digitais de fácil publicação e edição, favorecendo a divulgação atualizada de notícias, 

informações e opiniões. Além de serem um desafio à mídia tradicional e ao profissionalismo 

dos jornais e canais televisivos, os blogs passaram a dar vazão à criatividade individual em 

múltiplos formatos: audioblogs, podcasts, diários e fotologs. Dentre as tecnologias utilizadas 

destacam-se os Feeds/RSS, que permitem a agregação resumida de atualizações em sites, e o 

Tagging/XML, estrutura e linguagem de marcação voltada ao compartilhamento padronizado 

de informações. Exemplos atuais de aplicações populares são: Blogger, Blogspot, Flickr, 

LiveJournal e WordPress. Um serviço com crescente base de usuários nos EUA, Inglaterra e 

Brasil é o Twitter, mescla de rede social móvel com a tecnologia do microblog, que limita o 

tamanho das mensagens (uso de links) e torna a blogosfera mais dinâmica.  
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Software livre e código aberto 

 
 

A batalha do século XX, centrada na propriedade dos meios de produção, evolui 
para a batalha da propriedade intelectual do século XXI. (...) Temos aqui uma 
grande tensão, de uma sociedade que evolui para o conhecimento, mas regendo-se 
por leis da era industrial. (DOWBOR, 2007). 

 
 
Fundamental para a viabilidade das redes e aplicativos descentralizados é o 

movimento do software livre, com propostas avançadas quanto ao desenvolvimento e a 

distribuição de aplicativos. O programador e ativista político norte-americano Richard 

Stallman foi pesquisador científico no MIT e na IBM, tendo se tornado, posteriormente, um 

“guru” da comunidade hacker, que desde a década de 1970 estudava e compartilhava códigos 

de programas. Em 1983, Stallman deu início ao “Projeto GNU”, com o objetivo de criar um 

sistema operacional completo, que pudesse se posicionar como uma alternativa aos modelos 

proprietários então estabelecidos. Em 1985, para divulgar a filosofia e também como meio de 

empregar programadores independentes, fundou a ONG “Free Software Foundation”, espécie 

de infra-estrutura legal para a crescente comunidade de interessados. No final da década de 

80, a própria FSF difundiu a concepção do copyleft, se contraponto ao direito autoral 

tradicional e permitindo o uso e as modificações no código-fonte dos programas, desde que os 

tornassem novamente disponíveis. Em 1989, a fundação lançou a licença GPL (General 

Public License), aplicada inicialmente no projeto GNU e posteriormente difundida entre os 

desenvolvedores independentes. O programa utilizado para a gestão da Wikipédia, por 

exemplo, foi coberto por uma GPL. 

Um passo a frente do movimento do software livre aconteceu em 1991, quando o 

programador finlandês Linus Torvalds, então com 22 anos, lançou o kernel (núcleo) de seu 

projeto independente de sistema operacional, com mais de 10.000 linhas de código. O Linux 

foi concebido com o suporte voluntário de programadores que Torvards articulou através da 

Usenet, um fórum pioneiro de comunicação online através de mensagens em grupos de 

interesse. Licenciado como GPL, o sistema foi então reconhecido e adotado pela “Free 

Software Foundation”. Ao longo da década de 1990, se consolidou uma verdadeira 

comunidade global de desenvolvedores e defensores do GNU/Linux, atuando coletivamente 

em diversos subprojetos. Quando o Linux atingiu estabilidade operacional, grandes empresas 

como a IBM, a Sun, a HP, a Novell e a Red Hat passaram a apoiar o sistema de modo a torná-

lo compatível com os seus servidores, hardwares e aplicativos. A decisão de alguns governos, 

como o da China e o da França, de adotarem o sistema por razões de segurança, ajudou a 
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disseminar de vez o GNU/Linux nos ambientes institucionais, figurando atualmente como 

concorrente direto do Windows, o sistema operacional de código fechado da gigante 

Microsoft, de Bill Gates, e um dos ambientes virtuais mais visitados do planeta. O advento 

das APIs, interfaces abertas de programação, tornou possível o desenvolvimento de inúmeros 

aplicativos populares, tais como o servidor Apache, o banco de dados MySQL, as linguagens 

de programação Perl/PHP, o ambiente educacional Moodle e o navegador para Internet 

Firefox, da inovadora “Fundação Mozilla”. O desenvolvimento contínuo de aplicativos de 

código aberto criou uma cultura de produção não mercantilista que supera em muitos aspectos 

de inovação, criatividade e orientação para o usuário final (usabilidade), a própria produção 

realizada pelas grandes empresas estabelecidas no setor.  

Um movimento decorrente seria o de “conteúdo aberto”, como no exemplo do 

programa “OpenCourseWare” do MIT, que disponibiliza seu conteúdo acadêmico na Internet, 

de forma digital e gratuita. Outros casos pioneiros foram o portal de música independente 

“MP3.com”, que popularizou o formato de áudio digital MP3, além de ter viabilizado a 

existência de selos e lançamentos virtuais de artistas em todo o globo, e no universo dos 

textos, a proliferação das bibliotecas com e-books de domínio público ou de autores 

iniciantes, como o portal eBooksBrasil. O advento da licença “CC - Creative Commons” 

reinventou as regras de direitos autorais, de modo a prever maior flexibilidade na distribuição 

e na adaptação da obra original. Com sede em Massachusetts, a CC tornou-se uma ONG e 

ganhou maior impulso quando o vizinho MIT adotou o padrão para a sua produção intelectual 

e polarizou com outros think tanks o debate sobre os direitos autorais. Em seu recente livro 

“The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom”, o 

israelense Yochai Benkler, professor de Direito em Harvard, aponta 4 dimensões 

socioeconômicas promissoras, que poderiam ser estimuladas pelos crescentes avanços nas 

tecnologias da informação e redes sociais (BENKLER, 2006):  

 

o Incremento da autonomia e da liberdade pessoal. 

o Estabelecimento de uma plataforma para maior participação democrática nos 

empreendimentos existentes e em novos modelos de negócios. 

o Possibilidade de incentivar uma cultura mais crítica e auto-reflexiva. 

o Criação de mecanismos úteis à promoção do desenvolvimento humano, das trocas 

e do aprendizado em qualquer localidade geográfica. 

 

Para os autores de “Wikinomics”, a auto-organização como um método de produção 
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viável através de plataformas na Internet será um indutor de mudanças na lógica 

organizacional de modo mais amplo, principalmente a partir da próxima geração, que será 

educada desde cedo no ambiente digital (TAPSCOTT, 2007). Curiosamente, eles não 

mencionam o modelo organizacional da cooperativa dentre os formatos de trabalho 

emergentes. Elegem o arranjo temporário de equipes autogeridas, os produtores caseiros e o 

modelo contratual da consultoria como as grandes tendências nas novas relações de trabalho. 

Outra prática futurística apontada seria a de capitalização-remuneração das contribuições 

feitas nas redes de peering e nas comunidades de compartilhamento P2P, o que faria florescer 

o papel dos “free-lancers, empresários autônomos e empresas de pequeno e médio porte” 

atuantes na Web. Estes agentes ganhariam um peso cada vez maior na produção econômica 

global, porém os autores não refletem sobre os mecanismos de proteção trabalhista e social 

que tal tendência exigiria (TAPSCOTT, 2007). 

 
 

Tal descentralização do fluxo e do local de trabalho será a tendência determinante 
dos próximos anos. De fato, se o Linux, a Wikipédia e outros projetos colaborativos 
podem ser considerados como exemplos, muitas vezes será mais fácil e barato deixar 
que os trabalhadores se auto-organizem produtivamente do que espremê-los em uma 
hierarquia empresarial. (TAPSCOTT, 2007). 
 
 
O software pode ser produzido globalmente, mas se um cara do interior do Brasil 
cria a sua lan house com um software livre, ele começa a desenvolver seu negócio 
ali sem pagar nada a ninguém. (...) Com a Internet, há a possibilidade infinita de 
distribuição livre. Toda a indústria do conhecimento, tal como existia antes da 
digitalização, está desmoronando. (...) O grande receio da universidade é a perda do 
monopólio do saber. 55 

 
 
Tecnologias emergentes da cooperação 

 

No relatório de 2005, “Technology of Cooperation” 56, a ONG “Institute for the 

Future” mapeia oito tecnologias emergentes e com possíveis contribuições para as estratégias 

coletivas de autogestão e cooperação: as redes Mesh, com a arquitetura descentralizada em 

“malhas", a computação GRID de recursos compartilhados, as redes de produção peer, que 

são plataformas para as atividades produtivas de comunidades voluntárias, a computação 

móvel social, que integra a tecnologia dos telefones celulares com os novos programas de 

comunicação on-line, as redes de formação de grupos (GFNs), os “softwares sociais” que 

                                                           
55 Eurico Zimbres, na reportagem “Softwares livres: novo modelo de produção do conhecimento.” Agência 

UFRJ de Notícias (29/05/2009): <http://www.ufrj.br/detalha_noticia.php?codnoticia=7632>.  
56 Relatório “Technology of Cooperation" (2005) disponível em: <http://www.iftf.org/node/763>.  
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viabilizam os GFNs, os sistemas de reputação, e ainda, os diversos coletivos do conhecimento 

(IFTF, 2005). 

 

 
 

Figura 21: Tecnologias emergentes da cooperação 
Fonte: Adaptado de IFT (2005). 
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P2P, holoptismo e commons  

 

O filósofo e consultor belga Michel Bauwens57 tornou-se um especialista na teoria do 

P2P, tendo fundado a “Fundação para as Alternativas P2P”, com base na Tailândia. No artigo 

“The Political Economy of Peer Production” Bauwens posiciona o fenômeno do peer-to-peer 

como um paradigma emergente e paralelo ao sistema tradicional de produção capitalista. O 

novo modelo surgiria atrelado às redes virtuais de informação e comunicação, e se 

caracterizaria pelos “processos que visam aumentar a participação generalizada de 

participantes equipotenciais” (BAUWENS, 2005). O acesso ao capital compartilhado se 

valeria da infra-estrutura tecnológica projetada de modo descentralizado. A própria Internet, 

herdada de redes militares, se apresentaria hoje como um ambiente propício à participação 

direta pontual, sem a dependência de centros (hubs) de distribuição. A comunicação entre os 

agentes, em cooperação, seria viabilizada por um conjunto de programas (softwares), que 

inclui os dispositivos wikis, para edição de espaços digitais, a transferência de arquivos e, 

ainda, as plataformas para conversas em tempo real (chats). Bauwens ressalta a necessidade 

de uma estrutura legal para coibir a apropriação privada do conteúdo criado coletivamente, o 

que já se manifestaria em certas versões das licenças GPL (General Public Licence), OSI 

(Open Source Initiative) e CC (Creative Commons).  

 

 
Figura 22: Produtores de Software de Código Aberto 

Fonte: “An Analysis of Open Source Business Models”, Sandeep Krishnamurthy (2003). 
 

 

                                                           
57 Site da “Fundação para as Alternativas P2P” em: <http://p2pfoundation.net>.  
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Quanto à alocação de tarefas nos projetos, Bauwens (2005) descreve os métodos de 

validação das competências, com o uso sistemático de filtros, de revisão coletiva e de 

memória para as reputações individuais, viabilizando a autogestão pela comunidade de 

usuários/produtores. Em relação ao desenho dos processos e a gestão do conhecimento, os 

projetos P2P se caracterizariam pelo “holoptismo”, com os objetivos, as métricas e a 

documentação de apoio disponibilizadas de modo horizontal para todos os agentes, em 

contraste com a orientação do “panoptismo”, modelo concebido pelo inglês Jeremy Bentham 

e popularizado pelo francês Michel Foucault, como a estrutura penitenciária de controle 

absoluto. Para Bauwens, o panoptismo seria a característica dos projetos hierárquicos 

tradicionais no meio estatal-capitalista, com a visão da torre de controle restrita a uma 

pequena elite de comandantes. Já os projetos P2P não se apoiariam nos mecanismos de 

alocação de mercado e nem nas usuais hierarquias piramidais de “comando e controle”. 

Cautelosamente, o autor adverte que tal produção tende a se desenvolver no âmbito dos bens 

imateriais, aonde o capital aplicado seria, além do conhecimento, o tempo livre para as tarefas 

e a infra-estrutura pontual de TI. A atual falta de remuneração e de contratos de sociedade 

manteria o P2P como uma arena paralela à produção material e de serviços capitalista, estatal 

ou cooperativista (BAUWENS, 2005). 

 
 

A correspondência por igualdade, os esquemas assentes na reciprocidade e a 
produção cooperativa são necessárias na esfera material onde o custo do capital 
intervém. Por agora, a produção entre pares não oferece qualquer solução à 
subsistência material dos seus participantes. Por isso, muitas pessoas inspiradas pelo 
ethos igualitário irão recorrer à produção cooperativa, à economia social e outros 
mecanismos dos quais poderão obter um rendimento, mantendo-se ao mesmo tempo 
fiéis aos seus princípios. Neste sentido, estes mecanismos são complementares. 
(BAUWENS, 2005) 

 
 

Em se tratando da distribuição de autoridade nos projetos P2P, Bauwens (2005) 

descreve a liderança de agentes pertencentes a um núcleo fundador, que incorporam um 

objetivo coletivo inicial e coordenam os novos participantes ao longo do projeto. Autoridades 

formais e informais surgiriam a partir das contribuições mais contínuas e consistentes. Como 

a cooperação se estabelece entre agentes voluntários, as querelas de poder podem ser 

dissolvidas com a possível introdução de projetos independentes, e neste caso, os agentes 

pesariam os custos/benefícios de se manterem no coletivo original ou de empreenderem um 

novo. O mesmo autor associa as comunidades P2P com as “commons lands”, as terras 

compartilhadas da Idade Média, e também com os primeiros empreendimentos mutualistas da 
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Era Industrial, que deram origem ao movimento cooperativista nas “fendas do mercado” 

capitalista. Os atuais commons digitais estariam baseados em recursos imateriais e 

abundantes, em contraste com os elementos físicos e escassos dos commons tradicionais, 

como a terra e a água, facilitando a resolução da “tragédia dos comuns” (HARDIN, 1968), ao 

menos no que diz respeito ao controle democrático do negócio.  

Bauwens reflete sobre o caráter especulativo da expansão do modelo P2P para além 

das plataformas virtuais, como nos exemplos de produção “modularizada” física/material 

levantados em Wikinomics (TAPSCOTT, 2007), ou ainda de futurista produção energética 

pontual articulada em rede descentralizada (MANZINI, 2006), preferindo tratá-lo inicialmente 

como um modelo restrito e alternativo, que atenderia a certas necessidades culturais de parte 

da população. O autor menciona uma série de concepções emergentes como a visão da 

“escola franco-italiana do capitalismo cognitivo”, que ressalta o papel dos novos 

trabalhadores do conhecimento dentro e fora das organizações; a visão do informacionalismo 

e da “sociedade em rede”, presente na obra do sociólogo espanhol Manuel Castells, e ainda, o 

posicionamento da “ética hacker”58, divulgada pelo autor finlandês Pekka Himanen59, PhD 

pela Universidade de Helsinki aos 20 anos, que no livro “The hacker ethic and the spirit of the 

information age” faz analogia com a obra de Max Weber e reflete sobre os valores e 

motivações dos especialistas em TICs que atuam de modo paralelo e autônomo em relação às 

grandes estruturas organizacionais (BAUWENS, 2005). 

 

TICs e trabalho imaterial  

 
 

Lamentavelmente, a evolução social é bem mais lenta do que a científica e 
tecnológica, pelo que demora a colocar em ação os mecanismos de redistribuição de 
tarefas, de modo que todos possam trabalhar e trabalhar menos, isto é, para que se 
possa levar à realização um dos maiores sonhos da humanidade, o que nunca esteve 
tão próximo quanto hoje. O resultado mais temível é que – pelo menos por alguns 
decênios – o desemprego cresça e, com ele, a violência e a ilegalidade, que fariam 
pensar na decomposição da velha sociedade mais do que no nascimento de uma 
nova. (DE MASI, 2006) 

 
 

No livro “O Futuro do Trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-industrial”, o italiano 

Domenico de Masi, professor de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza de 

Roma e diretor da escola de ciências organizacionais S3 Studium, chama atenção para o “hiato 

                                                           
58 Consulta ao artigo do doutorando em Sociologia da UFRGS Daniel Mocelin, “A ética hacker do trabalho: 

rompendo com a jaula de ferro?", 2008.  
59 Site pessoal de Pekka Himanen acessado em: <http://www.pekkahimanen.org>.   
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cultural” existente entre as possibilidades das tecnologias disponíveis e a mudança ainda lenta 

da cultura trabalhista e das estruturas organizacionais, controladoras, hierárquicas e com 

nítidos contornos da lógica industrial-militar. Um dos valores emergentes apontados por De 

Masi (2006) seria o de imaterialidade no âmbito da produção. O conceito englobaria o 

“trabalho que produz um bem imaterial, como serviço, produto cultural, conhecimento ou 

comunicação” (HARDT; NEGRI, 2001). No livro “Trabalho imaterial: formas de vida e 

produção de subjetividade” os sociólogos italianos Maurizio Lazzarato e Antonio Negri 

refletem sobre as “variantes do modelo pós-fordista” e apontam para a futura hegemonia 

socioeconômica do trabalho imaterial, apoiado principalmente pelas novas tecnologias da 

informática e das telecomunicações (TICS). Os trabalhadores das organizações inovadoras 

teriam cada vez mais posições e tarefas de interface “entre diferentes funções, entre as 

diversas equipes”, e o próprio trabalho operário, nos mais diferentes níveis de especialização, 

estaria se voltando sobretudo para o desempenho de atividades de controle, de análise e de 

gestão da informação. 

 
 

As atividades de pesquisa, de concessão, de gestão das possibilidades humanas, 
como todas as atividades terciárias, se redefinem e se colocam em jogo no interior 
das redes informáticas e telemáticas, e só estas últimas podem explicar o ciclo da 
produção e da organização do trabalho. A integração do trabalho imaterial no 
trabalho industrial e terciário torna-se uma das principais fontes da produção e 
atravessa os ciclos de produção definidos precedentemente, que por sua vez a 
organizam. (LAZZARATO; NEGRI, 2001) 

  
 

Os autores identificam, na base das organizações atuais, uma força de trabalho “social 

e autônoma” com uma função equivalente a da “cooperação simples” (MARX, 1867). Sob 

condições socioeconômicas e tecnológicas distintas da época industrial de Marx, a criação de 

valor teria se desvinculado dos fatores tempo/quantidade de trabalho para depender cada vez 

mais da chamada “potência dos agentes”, ainda que a medida temporal continue a ser 

genericamente aplicada e supervisionada nas organizações. Na atualidade, a “categoria 

clássica de trabalho se demonstra absolutamente insuficiente para dar conta da atividade do 

trabalho imaterial” (LAZZARATO; NEGRI, 2001). Em termos estratégicos, as indústrias 

teriam voltado quase todas as atenções para as fases de “comercialização e financeirização”, 

em detrimento das etapas de produção, que agora seriam focadas apenas para atender a uma 

demanda e a uma posição de mercado pré-estabelecida por arranjos contratuais, logísticos e 

de publicidade. De modo semelhante, no setor de prestação de serviços, as atividades 

clássicas de back-office estariam cedendo lugar às posições de front-office, que envolvem 
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relações diretas com os clientes. O trabalho imaterial se valeria da formação de redes, que 

tenderia a gradualmente introduzir os consumidores nos processos de concepção de produtos 

e serviços. Ao redor das grandes estruturas organizacionais, os autores observam o 

crescimento das formas de trabalho autônomas e (por vezes) precárias, no que concerne à 

legislação trabalhista e aos aparatos de bem estar social. Este contingente estaria gravitando 

sobre as redes de serviços/suporte/ensino/consultoria às empresas tradicionais e submetido a 

uma maior pressão em relação à produtividade e à carga horária. Esta seria também a situação 

das micro-pequenas empresas e do pessoal terceirizado/temporário. Um exemplo seria o caso 

dos trabalhadores autônomos que atuam no circuito dos distritos industriais italianos 

(LAZZARATO; NEGRI, 2001). “É a dimensão do tempo do novo capitalismo, e não a 

transmissão de dados high-tech, os mercados de ação globais ou o livre comércio, que mais 

diretamente afeta a vida emocional das pessoas fora do local de trabalho.” (SENNETT, 2006) 

 Outra visão crítica neste tema é a do sociólogo Richard Sennett, professor da 

Universidade de Nova York e da London School of Economics, que analisou o impacto social 

da chamada “especialização flexível” nas organizações produtivas (SENNETT, 2006). 

Segundo Sennett, as TICs tornaram possível a rápida reprogramação e configuração das 

máquinas industriais, permitindo uma sintonia inédita com as demandas dos consumidores e 

do mercado. A alta tecnologia também teria favorecido a formação de pequenos grupos de 

trabalho, envolvidos com um processo decisório cada vez mais descentralizado, porém com 

uma sobrecarga administrativa cada vez maior. O autor menciona a realidade laboral da 

consultoria, aonde trabalhadores altamente qualificados acabam tendo que se submeter aos 

caprichos, ao tempo e às pressões das grandes organizações contratantes, não correspondendo 

à imagem de autonomia e status usualmente atribuída à profissão. Sennett alerta que o 

controle do poder ainda se concentra sobretudo na alta administração das organizações 

capitalistas, que impõe objetivos e metas de produção/lucro para a grande rede de unidades e 

áreas especialistas. Quanto à carga horária, Sennett cita o conceito de “flexitempo”, que seria 

uma tendência notável para os empregados mais qualificados, caracterizando-se pelo 

teletrabalho à distância de forma parcial ou integral. A conveniência do trabalho em casa ou 

do horário flexível teria como contrapartida a introdução de uma sofisticada teia de supervisão 

e controle baseada em dispositivos digitais, incluindo o e-mail, os telefones celulares e os 

programas de comunicação em tempo real (on-line). Sennett destaca que, devido ao aspecto 

fisicamente descentralizado e virtual, o poder exercido pela organização sobre o trabalhador 

individual seria mais invasivo e a cooperação entre trabalhadores exercendo tarefas similares 

tenderia a ficar restrita cada vez mais a elementos operacionais (SENNETT, 2006). 
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Em “Capitalismo cognitivo: trabalho, redes e inovação” (COCCO; GALVÃO; 

SILVA, 2003)60 é apresentada uma visão interessante sobre o software livre e a sua atual 

relevância. No âmbito do capitalismo cognitivo, introduzem os novos conceitos de wetware e 

netware, em complemento direto aos de hardware e software, que representam a base 

operacional já consagrada dos sistemas informáticos. O wetware seria a “capacidade 

individual de operacionalizar” essa base, ou ainda, a “habilidade de interagir com a máquina” 

e de “apropriar a linguagem informacional para novos usos”, em um papel ativo de consumo. 

Uma manifestação importante da nova economia do conhecimento seria o aprimoramento e a 

qualificação de um bem ao longo do tempo de consumo, tornando mais complexas as teorias 

da engenharia sobre o ciclo de vida dos produtos. Já o netware indicaria a dimensão coletiva 

do wetware, evidenciando a potência criativa da cooperação entre amigos, colegas, 

especialistas e membros de comunidades. A interação entre estes agentes livres torna-se um 

fato essencial no processo inovador do capitalismo cognitivo. O conteúdo imaterial do 

software seria o elemento chave da economia informacional, cada vez mais relevante em 

relação à materialidade marginal da infra-estrutura. O software teria se tornado o “elo 

estratégico” entre a base do sistema e essa “cooperação social, firmada entre os agentes 

prosumidores”. Esta situação poderia explicar o notável embate da militância do “software 

livre” contra a propriedade corporativa-fechada tradicional dos recursos operacionais dos 

computadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60  Os autores são integrantes do “Laboratório Território e Comunicação” (LABTeC) da UFRJ. 
 



 

 

 

 

 

 

3 ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 

 
 
 
3.1 PERSPECTIVAS DA COOPERAÇÃO NO TRABALHO 

 
 

O dinamarquês Kjeld Schmidt, professor da disciplina “Trabalho, Tecnologia e 

Organização” na Escola de Negócios de Copenhagen61 e especialista na área de CSCW 

(Trabalho Cooperativo Suportado por Computador), aponta para quatro perspectivas 

organizacionais, relevantes em relação à cooperação, que podem ser úteis para o presente 

estudo e são esquematizadas no quadro abaixo: 

  

 

Figura 23: Perspectivas organizacionais 
Fonte: Adaptado de SCHMIDT (1994). 

 

No artigo “The Organization of Cooperative Work”, Schmidt (1994) analisa aspectos 

do trabalho para cada uma das perspectivas mencionadas. Quanto ao arranjo, o autor parte da 

concepção de cooperação derivada da interdependência entre as pessoas, segundo ele, indo 

além das premissas econômicas que enxergam a empresa como uma simples arena de 

contrapartida entre as demandas mercadológicas e o auto-interesse dos agentes. A limitação e 

a dependência em relação ao esforço, ao conhecimento, à qualidade, à segurança e ao tempo, 

faria com que os agentes articulassem coletivamente as suas respectivas atividades e 

                                                           
61 Consulta a página acadêmica de Kjeld Schmidt em: <http://www.itu.dk/~schmidt>.  



84 
 

contribuições. A partir deste ponto, emergiria a perspectiva maior da “organização do 

trabalho”, espécie de padrão mais estável dos arranjos, com a identificação das qualificações e 

requisitos técnicos adequados, a projetação de sistemas integrados, a alocação das tarefas e a 

definição das responsabilidades entre os trabalhadores.  

Schmidt (1994) descreve o desenvolvimento de “grupos de trabalho auto-regulados”, 

sobretudo em sistemas de serviços e manufatura flexíveis, ligados mais diretamente à 

demanda dos vendedores ou aos clientes da empresa. Nestes casos, o requisito mais crítico 

para a operacionalização do negócio seria a “capacidade adaptativa” do sistema produtivo, 

viabilizada através do autocontrole das tarefas pelos grupos e pela coordenação ágil de 

esforços dentro e fora da organização. O autor menciona o “modo semi-horizontal de 

coordenação”, conceito similar proposto pelo pesquisador japonês Masahiko Aoki. Em ambas 

as concepções, os grupos dependeriam fundamentalmente da “cooperação simples” e da 

autonomia de julgamento por parte dos envolvidos nas situações contingenciais, implicando 

também em uma desvalorização do modo de supervisão hierárquica. Para Schimdt, esta 

autonomia democrática torna obrigatória a existência de dispositivos, normas e procedimentos 

coletivos de redundância, sobretudo na esfera da tomada de decisão.  

 

 

Figura 24: A dinâmica do trabalho cooperativo 
Fonte: Bardram (1998). 

 

A perspectiva da “organização formal” regularia o trabalho coletivo e os conflitos de 

interesses através de diretrizes e arranjos contratuais. Neste nível seriam definidas as medidas 

de desempenho, a alocação de recursos e a política para a remuneração dos agentes, sócios ou 

contratados. No contexto de uma cooperativa, pode-se citar a redação do estatuto, que possui 

caráter jurídico e objetiva a estruturação administrativa do negócio, incluindo o 

estabelecimento dos direitos/deveres dos associados e as medidas disciplinares previstas. 

Schumidt ressalta que a organização formal deve ser entendida como uma estrutura de 
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governança, que influenciaria o comportamento dos indivíduos e de todo o coletivo, 

concebendo a empresa de acordo com os interessados: os sócios, os consumidores, as 

agências normalizadoras, as associações profissionais, os fornecedores, as entidades de P&D, 

o poder público, as universidades e a vizinhança. A perspectiva maior da “firma” se 

materializaria na entidade da propriedade legal, no agrupamento de empresas e nas redes de 

parcerias (acordos cooperativos), aonde uma parte do capital ou dos recursos aplicados seria 

compartilhada. Na perspectiva do arranjo de trabalho, Schimdt (1994) propôs a existência dos 

seguintes tipos de cooperação: 

 

 

Figura 25: Tipos de cooperação no trabalho 
Fonte: Adaptado de Schmidt (1994). 

 

 

3.2   ABORDAGEM SOCIOTÉCNICA EUROPÉIA 

 
 

Origem no Instituto Tavistock 

 

Na Europa, a partir da década de 1950, um grupo de pesquisadores investigou e 

propôs soluções de desenvolvimento organizacional em contraponto à fragmentação do 

trabalho e à gestão hierárquica do modelo taylorista, inicialmente atuando como consultores 

no interior de grandes empresas capitalistas. A chamada “escola sociotécnica” teve como 
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origem as pesquisas do inovador “Instituto Tavistock de Relações Humanas”62, em Londres. 

O instituto tinha como metodologia própria um tipo de pesquisa aplicada multidisciplinar 

(LEWIN, 1946), com os pesquisadores se envolvendo em processos de trabalho e em 

dinâmicas de grupo, experimentando e monitorando mudanças nestes ambientes. O estudo do 

Tavistok na indústria mineradora de Durham, no norte da Inglaterra, gerou diagnósticos 

pertinentes em relação à implantação de novas tecnologias e o conseqüente impacto para a 

organização do trabalho, em seus aspectos mais sociais e subjetivos. Quando um grupo 

previamente autogerido, de modo informal, foi organizado segundo novos parâmetros de 

tecnologia, de controle e divisão rígida de tarefas, a produtividade, o empenho e a satisfação 

individual despencaram. A conclusão era que o subsistema técnico não poderia ser imposto ao 

subsistema social sem uma investigação prévia da dinâmica dos agentes envolvidos, e, a partir 

de então, o difícil equilíbrio entre estes subsistemas passou a ser o objetivo de atuação para 

esta abordagem. 

 

Influência da Escola de RH 

  

 

“É preciso ler os textos de Simone Weil sobre a condição do operário de fábrica para 
saber a que ponto de esgotamento moral e de desespero silencioso pode levar a 
racionalização do trabalho.” 

CAMUS, 1951 
 

 

Os pesquisadores Afonso Fleury e Maria Fleury descrevem o surgimento da ERH 

(Escola de Relações Humanas), nos EUA, como um conjunto plural de alternativas reativas ao 

modelo taylorista/fordista. Algumas das contribuições e diretrizes propostas por esta 

abordagem, presente na obra de psicólogos e teóricos organizacionais, foram: a descrição e a 

análise de cargos, a utilização da dinâmica de grupos, o desenvolvimento da gestão 

participativa, a identificação da “hierarquia das necessidades humanas”, as técnicas de seleção 

de pessoal, o entendimento dos fatores motivacionais no trabalho, e ainda, os planos de ação 

para o enriquecimento das tarefas. Fleury (2006) explica que as aplicações concretas das 

propostas da ERH foram pontuais, haja vista à persistente presença do modelo 

taylorista/fordista na grande indústria mundial. Para o sociólogo brasileiro Maurício 

Tragtenberg, a abordagem, transplantada para as grandes organizações, fez surgir uma 

                                                           
62 Página oficial do “Instituto Tavistock” acessado em: <http://www.tavinstitute.org>. 
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ideologia de “engenharia social” e uma “literatura moralizante” à serviço do capital, 

configurando-se também como resposta ideológica ao poder crescente do sindicalismo 

trabalhista. Quanto à concepção teórica, Tragtenberg (2005) analisou os seguintes estudos: de 

Kurt Lewin, sobre a influência das forças coletivas sobre a conduta individual; de Alex 

Bavelas, sobre o envolvimento operário nos processos decisórios e a conseqüente “elevação 

de moral do grupo”; de Jacob Moreno, que identificava, através da sociometria, a dinâmica 

agregadora dos subgrupos; de Elton Mayo, sobre a importância das relações informais e do 

“efeito catártico” que as técnicas de entrevistas geravam nos empregados; e de Abraham 

Maslow, com a revelação das “determinantes biopsicológicas” do comportamento humano. 

Em paralelo à sociotécnica e à ERH, o “modelo japonês” teria sido mais focado em suas 

exigências de disciplina e qualificação, sobretudo nas áreas de estatística, leitura e trabalho 

em grupo, assumindo o posto de abordagem gerencial com influência global, à parte as 

peculiaridades do contexto original, como o “grupismo” oriental, o conformismo frente às 

hierarquias e a estabilidade dos empregos. Atualmente, pode-se afirmar que os diferentes 

modelos/escolas gerenciais coexistam no mundo através da diversidade de práticas 

encontradas nas organizações. Como exemplo, os modernos call centers das empresas, um 

dos segmentos que mais geram empregos, costumam estar associados com os antigos 

paradigmas do taylorismo. 

 

Proposta da Sociotécnica 

 

Fleury (2006) lembra que a sociotécnica possui raízes na Inglaterra e na Escandinávia, 

e que, posteriormente, passou a ser desenvolvida principalmente por grupos canadenses. A 

partir da década de 1970, a abordagem ganhou certa relevância no universo industrial 

europeu. Empresas com interesse em práticas inovadoras, como a Volvo e a Saab Scania, na 

Suécia, a Renault, na França, a Phillips, na Holanda, e a Corning Glass, na Inglaterra, 

adotaram a abordagem como parâmetro para a organização do trabalho e para a gestão 

empresarial, dando maior visibilidade e ajudando a formar o que hoje é conhecida como uma 

escola administrativa. No final da década de 1960, o movimento operário e sindical passou a 

ser mais reivindicativo frente às questões de organização e de direitos trabalhistas, sobretudo 

na Europa e nos EUA. As greves exigindo melhores salários e condições de trabalho 

aumentaram a pressão sobre os dirigentes de parte considerável da indústria. A solução 

vislumbrada por algumas corporações teria sido o emprego de práticas mais convergentes 

com as novas teorias da sociotécnica, que poderiam, de certa forma, neutralizar os crescentes 
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conflitos internos. A sociotécnica teria sido concebida, na metodologia da pesquisa-ação, 

como uma busca de equilíbrio entre as demandas sociais, orientadas para a “qualidade de vida 

no trabalho” (QVT), e as exigências dos arranjos tecnológico/organizacionais, sob um uma 

visão avançada de “sistema integrado”. A solução ótima seria alcançada com o atendimento 

simultâneo dos requisitos de produtividade, confiabilidade, qualidade, ergonomia, higiene, 

saúde e segurança do trabalho. Outro elemento fundamental seria o impacto democrático no 

ambiente de trabalho proporcionado pelo arranjo dos “grupos semi-autônomos”, que seriam 

também sistemas locais de aprendizado e inovação (FLEURY, 2006). Os consultores 

passaram a defender a criação de pequenos grupos e equipes no interior das empresas, 

responsáveis coletivamente por um conjunto de tarefas e com certa autonomia na definição, 

controle e rodízio destas tarefas. A usual descrição de cargos detalhada, a hierarquia piramidal 

e a supervisão coercitiva dos empregados teriam que, de alguma forma, ser deixadas de lado 

nas empresas modernas.  

 

 

 

Figura 26: Fronteira técnica e social coincidentes 
Fonte: Marcondes (2005). 

 

Zarifian (2008) descreve que a característica chave das equipes semi-autônomas seria 

a “maneira de controlar o trabalho”: no lugar do acompanhamento direto das tarefas, a 

gerência estabeleceria objetivos/metas para uma equipe e posteriormente a avaliaria pelos 

resultados alcançados. Este tipo de arranjo seria mais eficaz no atendimento às variações das 

demandas do negócio, e ainda, na articulação de soluções para situações não previstas. Os 

trabalhadores da base desenvolveriam um entendimento mais claro sobre o impacto do 

desempenho coletivo, sem que um filtro de comunicação hierárquica precisasse ser acionado. 

Um aspecto negativo seria a possível formação de rivalidade entre grupos de células 

diferentes, em um contexto de forte cooperação interna e de isolamento ou de perda da boa 

vontade na relação com as outras equipes. O arranjo em células tenderia a aumentar o 

conhecimento do grupo sobre aspectos de qualidade, de operação e de melhorias incrementais 

para um dado processo ou segmento da produção. No artigo “The evolution of socio-technical 
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systems”, o psicólogo industrial inglês Eric Trist, um dos pioneiros do Instituto Tavistock, 

explicita três concepções importantes para esta abordagem organizacional (TRIST, 1981): 

 

a) Sistema de trabalho: O trabalho em grupo torna-se o foco básico de 

projeto/análise, no lugar das profissões e postos de trabalho individuais.  

b) Regulação interna: o grupo torna-se responsável pelo autocontrole das atividades, 

tornando desnecessária a figura do supervisor. Aumento da moral dos 

trabalhadores, por vivenciarem maior autonomia na empresa. 

c) Variedade de funções: Orientação para o desenvolvimento de habilidades 

múltiplas para cada trabalhador e, como conseqüência direta, aumento do 

“repertório de respostas” frente aos problemas, por parte do coletivo. 

 

Experiência da Volvo na Suécia 

 

 Quanto à experiência sociotécnica da empresa Volvo, Fleury (2006) analisou o projeto 

da fábrica em Kalmar63, considerado um marco da engenharia de produção sueca. Inaugurada 

em 1974 e fechada em 1994, a organização na planta procurou “eliminar a pressão sobre a 

cadência de trabalho”, que em fábricas automotivas tradicionais era determinada pela 

seqüência imediata das linhas de montagem, um dos símbolos do fordismo. A inovação nesta 

planta foi o arranjo de vagonetas móveis (trolleys), que funcionavam como um sistema de 

transporte interno, viabilizando a modularização e o acesso dos operários aos pontos de 

operação e de montagem ergonomicamente adequados. Já André Gorz, filósofo francês que se 

dedicou ao estudo do universo laboral europeu, investigou o caso específico da planta fabril 

de Uddevalla, que operou entre 1989 e 1993. Gorz (1998) analisou o projeto desenvolvido 

pela empresa e também por pesquisadores da Universidade de Goteborg, em parceria com o 

“Sindicato dos Metalúrgicos da Suécia”, o IF Metall. O governo sueco havia concedido 

subsídios para a instalação da fábrica automotiva no local e viabilizado a participação prévia 

de sindicalistas e acadêmicos especialistas. 

As 4 diretrizes que orientaram este projeto sueco teriam sido as seguintes: 

a) O trabalho deveria ser realizado em uma estação fixa (workshop). 

b) O ritmo de trabalho deixaria de ser centralmente imposto. 

c) Os ciclos de trabalho para as tarefas deveriam ter duração média de 20 minutos 

                                                           
63 Vídeo didático sobre a “organização do trabalho” na antiga fábrica sueca da Volvo, em Kalmar, acessado em: 

<http://www.youtube.com/watch?gl=BR&hl=pt&v=aI7ornrCKnM>.  
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(contra a média de 2 min. das fábricas alemãs). Planejamento de operações mais 

variadas e complexas, com menos monotonia. 

d) Agregação do trabalho indireto ou de apoio às responsabilidades do próprio 

coletivo. Atividades de: logística, preparação de ferramentas, manutenção, 

controle de qualidade, programação de escalas, decisões sobre períodos de folga, 

reuniões de grupo e treinamento de novos funcionários. 

 

 
 

Figura 27: Planta da Volvo em Uddevalla 
Fonte: ERGSTROM (1998). 

  
 

Cada grupo semi-autônomo de Uddevalla era composto por 9 membros: 8 montadores 

e um encarregado de relações diretas com o depósito. Os operários desenvolviam 

conhecimentos sobre a montagem completa do automóvel. A equipe deveria ter capacidade 

para revezar tarefas e continuar as operações mesmo com a ocasional ausência de algum 

membro. Segundo Gorz (1998), os objetivos de produtividade não eram fixados em bases 

diárias, mas mensais. Isto permitia uma maior flexibilidade para a jornada de trabalho e 

também para possíveis licenças e diminuições de ritmo em certos horários ou dias da semana. 

A figura do supervisor hierárquico foi substituída pelo posto temporário de árbitro, exercido 

em rodízio por integrantes do próprio grupo. Gorz (1998) deu destaque à três aspectos 

positivos que tal arranjo seria capaz de promover nas organizações que o adotassem: 

� A autogestão do trabalho pelo coletivo de empregados, com a apropriação técnica 

e subjetiva das atividades de produção, qualidade e rotina. 

� O advento de uma forma de cooperação coordenada capaz de desenvolver as 
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competências e as habilidades individuais, ao longo do tempo. 

� A materialização do trabalho em um produto/serviço reconhecível e visível para 

cada integrante do grupo, conferindo “sentido” aos esforços.  

 

Uma observação crítica seria em relação ao estabelecimento unilateral dos 

objetivos/metas de produção e dos requisitos dos produtos, ainda na esfera de competência 

dos “representantes do capital”, sem a participação dos trabalhadores nem dos consumidores. 

Gorz ressalta a situação de pleno emprego da economia sueca no final da década de 1980, e a 

disposição da Volvo de atrair pessoal bem formado, oferecendo, em contrapartida, 

estabilidade e benefícios ocupacionais. A reviravolta da conjuntura econômica se daria logo a 

seguir, na década de 1990, com os índices de desemprego passando dos 10%. Nestas 

condições, diminuíram o poder trabalhista e a mobilidade de pessoal sueco (turn-over), 

devido a pouca disponibilidade de opções no mercado, o que, segundo Gorz, implicou em 

certo desleixo nos projetos e condições laborais. A ameaça do desemprego enfraquecia o 

poder de barganha dos empregados, e, como conseqüência, os projetos orientados para a 

qualidade de vida no trabalho passaram a ter menor prioridade. O francês menciona como 

uma das causas do fechamento da fábrica em Uddevalla, o avanço das tecnologias de 

automatização/robotização que, a princípio, se enquadrariam melhor no modelo japonês e 

norte-americano de “produção lean”, com o retorno dos ciclos de tarefas mais curto-

repetitivos e com a pré-programação computadorizada da produção reavendo a jornada 

imposta ao trabalhador (GORZ, 1998). Sob outra ótica, Salerno (2003) esclarece que as 

experimentações da sociotécnica ficaram restritas a países com forte adesão sindical e pressão 

sociopolítica, já que, segundo ele, esta abordagem “não integra a dimensão física da produção 

com a dimensão financeira do negócio”. Mesmo no caso pioneiro da Volvo, as fábricas no 

exterior, fora da Suécia, teriam mantido as tradicionais linhas de montagem seqüenciais. 

 

Democracia industrial na Noruega 

 

Na Noruega, foi relevante o movimento da “Democracia Industrial”, no início da 

década de 1960. Um programa de abrangência nacional (NIDP) foi estabelecido, em 1962, 

com comissões tripartites, integradas por governo, empresas e sindicatos, para a 

implementação de leis e reformas organizacionais inspiradas na emergente “abordagem 

sociotécnica”. O objetivo seria atender as aspirações de uma geração de trabalhadores com 

escolaridade cada vez mais elevada e também para refletir os avanços democráticos da 
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sociedade escandinava no interior dos ambientes de produção, ainda hierárquicos e 

coercitivos. Trist (1981) destaca o contexto de tradição cultural igualitária, de coesão social, e 

ainda o histórico de industrialização tardia na Noruega. Após uma reivindicação de 

participação direta nos “conselhos de administração” por parte dos trabalhadores, o foco do 

programa norueguês voltou-se para o âmbito mais restrito das tarefas em equipe e das células 

de trabalho.  

  

 

 

Figura 28: Legislação trabalhista da Noruega 
Fonte: Adaptado de Norway, 2007. 

 

Os experimentos do NIDP envolveram, inicialmente, as relevantes indústrias 

metalúrgicas e de papel. O programa logo influenciou os países vizinhos, fazendo da 

Escandinávia um foco mundial de inovações empresariais, com os “grupos semi-autônomos” 

e as “células de produção” sendo as marcas administrativas desta fase. Na atual legislação 

trabalhista da Noruega (WEA, 2007) pode-se encontrar a orientação da “abordagem 

sociotécnica” no que se refere aos princípios de variação do trabalho, autonomia, 

responsabilidade e enriquecimento de cargos. No artigo “The Historical Validity of the 

Norwegian Industrial Democracy Project”, o psicólogo australiano Fred Emery sustentou a 

relevância do programa norueguês e da abordagem sociotécnica, rebatendo críticos que os 

entendem unicamente como paliativos no conflito de classes entre proprietários e 

assalariados. Para o autor, as mudanças estruturais reinvidicadas pelos marxistas, como a 

planificação social e a estatização de empreendimentos, não contemplariam as micro 

“relações concretas do dia-a-dia do trabalho produtivo”, cuja transformação democrática seria 

a chave para mudanças sociopolíticas graduais e profundas (EMERY, 1975). 
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Concepção européia de “flexicuridade” 

 

Uma visão sobre a situação posterior da “organização do trabalho”, em âmbito 

europeu, foi esboçada no relatório “Green Paper: Partnership for a new organization of 

work”, organizado pela Comissão Européia em 199764. O propósito da publicação seria 

estimular o debate sobre novas formas organizacionais que viabilizassem o progresso nas 

condições laborais e aumentassem o grau de qualidade dos produtos, serviços e processos 

produtivos. O conceito chave adotado seria o de “flexicuridade”: a demanda por proteção 

ocupacional aspirada pelos trabalhadores atrelada às necessidades de flexibilização 

produtiva por parte das firmas. O “Green Paper” (UE, 1997) não prescreve um modelo 

específico de organização, mas vislumbra a transição de “estruturas rígidas e hierárquicas”, 

herdadas do modelo taylorista de produção em massa, para “estruturas flexíveis e 

inovativas”, incluindo a esfera das pequenas e médias empresas. É citada a orientação para a 

redução da carga semanal de trabalho, baseada nas diretrizes do “Relatório Rocard A4-207”, 

proposto pelo deputado francês Michel Rocard, em 1996. Já sob a ótica da operação dos 

negócios, são mencionadas as ações desvinculando os “ciclos dos processos industriais”, a 

prestação de serviços contínuos, as atividades extraordinárias e o funcionamento de 

shoppings, do tempo de jornada para o empregado individual. Uma prática experimental 

apontada foi a anualização do tempo de trabalho, um modo de enfrentar as flutuações de 

demanda, permitindo, pelo lado da organização, maior concentração de esforços em 

períodos críticos, e para o trabalhador, maior liberdade no planejamento pessoal. O relatório 

destaca casos interessantes de firmas legitimando períodos sabáticos para o desenvolvimento 

de projetos pessoais, para questões familiares ou para a educação/pós-graduação. Tal prática 

seria um fator de “humanização do mundo do trabalho”, abrindo também possibilidades para 

o aumento no número de vagas disponíveis. Uma tendência mais evidente seria o 

crescimento dos contratos temporários ou de tempo parcial, não necessariamente nocivos, 

mas que exigem novas leis prevendo maior proteção social a esse segmento. O atual excesso 

na utilização de horas-extras e de subcontratações também poderia ser coibido através de 

reformulações na legislação trabalhista e nos encargos de contratação. O “Green Paper” 

revela preocupações em relação às pequenas empresas, que careceriam de investimentos e de 

uma visão de longo prazo no que se refere à saúde, à segurança ocupacional e ao meio 

ambiente. O desenvolvimento nestes aspectos demandaria uma forte campanha de educação 

                                                           
64 Relatório disponível em: <http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com97_128_en.pdf>. 
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sob uma abordagem de aprendizado contínuo. De modo geral, os programas europeus de 

qualificação são considerados uma referência para os demais países. No entanto, não fica 

claro se a UE assumiria parte desta tarefa, como fizeram o governo japonês e o JUSE 

(Sindicato Japonês de Cientistas e Engenheiros) com os programas da qualidade em âmbito 

nacional (ISHIKAWA, 1997), já que a atual rotatividade de pessoal nas empresas privadas 

coloca em xeque tal pretensão. A dimensão do meio-ambiente foi evocada com o impacto 

positivo que uma carga horária mais flexível ou a disseminação do teletrabalho poderia 

causar na dinâmica do trânsito urbano. As demais questões abordadas foram as políticas 

igualitárias de gêneros, a integração das minorias étnicas e a inclusão de pessoas com 

necessidades especiais. Atualmente torna-se patente o desequilíbrio da concepção da 

flexicuridade, com as demissões em massa, os índices de desemprego e a precarização dos 

contratos observados no continente, evidenciado a partir da crise econômica de 2008 65.  

 
 

O paradoxo da empresa reside no fato de que a performance exige, de um lado, uma 
cultura de empresa, isto é, sustentação no tempo e adesão não calculada e, por outro 
lado, uma rentabilidade imediata na qual o único parâmetro de flexibilidade a ser 
privilegiado é o da mão de obra. Com efeito, a gestão do risco e da incerteza se 
pratica exclusivamente em detrimento aos trabalhadores. A idéia de gestão 
participativa acaba se perdendo no contato com as duras leis do lucro. (ZAOUAL, 
2006)  

 

 

3.3 AUTOGESTÃO, CO-GESTÃO, HÍBRIDOS E ECONOMIA SOCIAL 
 
 

O que se impõe é a democracia local em pequena escala em todos os assuntos 
internos; chefes de turma e gerentes devem ser eleitos por aqueles sobre quem 
devam ter autoridade. A democracia, tanto na política como na indústria, não é uma 
realidade psicológica na medida em que o governo ou a gerência sejam considerados 
como eles, um grupo distante. A gerência é, com raras exceções, francamente 
monárquica ou oligárquica. (RUSSELL, 1947) 

               

  O sociólogo e ergonomista francês Daniel Mothé ressalta que “a democracia 

autogestionária possui múltiplas facetas”, tendo permanecido durante a maior parte do tempo, 

nos círculos dos debates acadêmicos, como “um tipo ideal que não pode ser aplicado às 

instituições”, ou ainda, sendo aplicado em “doses homeopáticas” nas grandes corporações. O 

autor analisa o quadro de transformação gradual da concepção taylorista, no contexto europeu 

das décadas de 1970 e 80, com o advento das propostas da ergonomia, dos CCQs japoneses e 

da abordagem sociotécnica. A democracia participativa dos grupos semi-autônomos tenderia a 

                                                           
65 Vide reportagem do Jornal O Estadão (13/11/2008), “Europa tem quase 10 mil demissões por dia”.  
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integrar gradualmente as idéias dos assalariados aos arranjos de trabalho em questão. Em 

paralelo às propostas laborais, Mothé (2005) menciona manobras políticas, sobretudo na 

França do pós-guerra, que tentaram modificações jurídicas no estatuto das empresas, de modo 

a incentivar uma maior participação dos assalariados nos ganhos econômicos. Neste ponto, o 

francês apresenta a sua visão conceitual: a “autogestão”, termo adotado a partir da peculiar 

experiência socialista iugoslava, pertenceria ao “patrimônio da esquerda” européia, com a 

defesa da democracia nos programas oficiais de governo e com uma reivindicação quanto à 

reformulação das relações laborais nas empresas e cooperativas. Por outro lado, o conceito da 

“participação” tenderia para as propostas dos empresários da iniciativa privada e da direita 

gaullista, interessados em harmonizar os interesses dos empregados aos do grande capital.  

 

 

 

Figura 29: Matriz classificatória dos empreendimentos 
Fonte: Adaptado de Valle (2002). 

 

O meio-termo da “co-gestão” seria uma fórmula aplicada em países com sindicatos 

trabalhistas fortes, como a Alemanha. O autor identifica transformações causando um “vento 

de democratização” nas empresas modernas: o desgaste do poder burocrático, com a crescente 

complexidade organizacional demandando maior participação da base nas estratégias e na 

antecipação das decisões, o advento das novas tecnologias informáticas, que exigem maior 

inteligência e treinamento contínuo dos assalariados, e por fim, a liberação dos costumes, que 

“tende a contestar a legitimidade de toda autoridade que não seja debatida”. O levante social 

de 1968, por exemplo, teria causado maior impacto inicial sobre os costumes/idéias dos 

trabalhadores do que sobre as estruturas das instituições, ainda conservadoras e piramidais. 

Mothé observa que os discursos da “participação” e da “pró-atividade” teriam se tornado 

predominantes nas organizações capitalistas. Já a noção da autogestão teria se enfraquecido 

no domínio da academia e da política, tendo experimentado um renascimento justamente com 
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o cooperativismo e o empreendedorismo das associações de apoio mútuo, em um contexto de 

insegurança para a maioria dos trabalhadores e de pressão para o enxugamento dos programas 

de bem-estar social (MOTHÉ, 2005). 

No livro “Administração, Poder e Ideologia”, de 1981, o sociólogo Maurício 

Tragtenberg apresentou a sua visão crítica a respeito do “participacionismo” nas grandes 

organizações norte-americanas e européias. Ilustrando a manipulação ideológica do conceito, 

o autor citou até um decreto legislativo assinado pelo ditador Mussolini, regulando a 

“participação operária” nas empresas italianas. Tal governo já havia lançado, em 1927, a 

influente “Carta del Lavoro” com o objetivo de disciplinar a organização do trabalho segundo 

os seus princípios fascistas. O autor brasileiro questionou ainda a teoria do “pós-capitalismo 

sem classes” de Peter Drucker, que chocaria-se com a estatística de que nos EUA apenas 

1,6% da população seria proprietária de 80% de todas as ações empresariais. Para 

Tragtenberg, a co-gestão seria uma variante da participação, com as decisões sendo tomadas 

com a aprovação das partes interessadas, ou, ao menos, de alguns representantes. 

Oficialmente, o modelo também teria sido implantado para regular a distribuição dos ganhos 

extra-salários. Na Alemanha, por exemplo, ele se daria com o “Conselho de 

Estabelecimento”, na França com o “Comitê de Empresa”, e na Itália com a “Comissão 

Interna”. O objetivo da co-gestão seria principalmente a coesão interna, com a neutralização 

da ação contestatória do movimento sindical obtida pela participação minoritária dos 

trabalhadores em tais instâncias oficiais. As “decisões essenciais”, no entanto, acabariam por 

escapar ao debate já que os representantes dos acionistas teriam informações privilegiadas 

sobre o andamento do negócio, sobre o planejamento estratégico, sobre os lucros reais no 

lugar dos declarados e ainda sobre os segredos industriais e mercadológicos 

(TRAGTENBERG, 2005). 

As possibilidades efetivas da autogestão se encontrariam nas empresas de sócios, no 

cooperativismo, nas ONGs e nos negócios comunitários. Clarita Müller, professora da 

Universidade de Kassel, analisou a situação da chamada “economia social” na Europa, 

baseada sobretudo em empreendimentos mutualistas e que seria responsável por cerca de 10% 

do PIB da UE. A autora revela que 6 países europeus já contariam com um ministério ou 

secretaria específica para o setor. Uma tendência promissora seria o envolvimento de tais 

empresas com produtos e processos de orientação ecológica, abrangendo desde o setor de 

alimentação até o de geração de energias renováveis. Outros nichos incluem as áreas de 

prestação de serviços personalizados. Diferente da exigência, no Brasil, de 20 integrantes 

mínimos para as cooperativas simples, na UE elas podem ser constituídas por pelo menos 5 
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pessoas, regra que facilitaria a formação inicial do negócio, além de se adequar melhor à 

atuação nos segmentos mencionados. Na Espanha, Müller menciona a crescente importância 

das chamadas “sociedades laborales”, que incluem as cerca de 25.600 cooperativas e as mais 

de 20.000 “empresas en manos de sus empleados”, subdivididas ainda em dois modelos 

jurídicos: o SAL (Sociedad Anónima Laboral) e o SLL (Sociedad Limitada Laboral), ambos 

com a exigência de no mínimo 3 integrantes, mas com diferenças quanto ao capital aplicado. 

Em alguns países, como Suécia, Inglaterra, França e Itália, o movimento autogestionário teria 

considerável dimensão e apoio governamental, com preferências nos impostos, nas 

subvenções e nos seguros sociais. A autora reflete sobre a importância de um marco 

regulatório para os empreendimentos da economia social, sobre o papel chave das 

universidades/sindicatos, e, finalmente, sobre o desafio dos envolvidos diretamente no 

desenvolvimento de uma verdadeira cultura cooperativa (MÜLLER, 2005). 

 

A experiência da co-gestão regulada na Alemanha 

 

Na Alemanha a co-gestão seria praticada “tanto no nível da empresa como no nível de 

sociedade”. Tragtenberg (2005) destaca a adesão do sindicalismo alemão à proposta co-

gestionária do “Programa de Bad Godesberg”, na década de 1950, e ainda a sua contribuição 

ativa na organização de grandes cooperativas de consumo, de habitação e de poupança. A 

legislação alemã sobre a co-gestão teria enfatizado o laço comunitário entre as pessoas e a 

empresa, no lugar do simples espaço de “contraprestação de serviços”. As leis regularizaram a 

participação dos trabalhadores no processo decisório empresarial através do “Conselho de 

Estabelecimento” (Betriebsräte), configurado por meio de eleições periódicas. As empresas 

alemãs oficialmente devem possuir um conselho deste em cada unidade produtiva. Em 

estabelecimentos pequenos, que possuem menos de 20 trabalhadores, o conselho se resume a 

um delegado. Em estabelecimentos com número de trabalhadores variando entre 20 e 50 

pessoas, o conselho é formado por 3 pessoas. Nos casos em que o número de trabalhadores é 

superior a 9 mil, o conselho se forma com 35 membros, o número máximo permitido. O 

critério para a eleição seria o da representação proporcional, reforçando a idéia de “eleição 

por grupos”, de acordo com o número de empregados em categorias como: administrativos, 

operários, etc. Neste ponto a legislação protegeria a representação de segmentos minoritários, 

com regras específicas para balancear o número de delegados. Tragtenberg (2005) atesta que 

em 1980 haveriam cerca de 25 mil empresas operando deste modo na Alemanha Federal 

(Ocidental), com 130 mil pessoas participando dos conselhos. 
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Uma reportagem do jornal Deutsche Welle66 esclarece que a co-gestão já faria parte da 

cultura empresarial alemã, sendo regulada pela “Lei do Estatuto das Empresas”, de 1972, 

englobando todas as empresas com mais de 5 funcionários. Com o advento da União 

Européia, ficou evidente que as empresas alemãs operando em co-gestão proporcionavam 

mais direitos trabalhistas do que as demais empresas européias. A reportagem menciona “os 

labirintos do direito europeu” para os casos de fusões de empresas alemãs com as de outros 

países. Neste caso o modelo alemão da co-gestão prevaleceria, o que, segundo a reportagem, 

tenderia à diminuir a “atratividade” e a “competitividade” das empresas alemãs no cenário 

mundial. Por outro lado, a reportagem menciona que em países da América Latina, as grandes 

empresas alemãs como a ThyssenKrupp, a Bayer e a Bosch, além de não implantarem a co-

gestão, ainda combateriam explicitamente o sindicalismo no interior das filiais. Outra 

tendência apontada, no âmbito da Alemanha, seria a degeneração dos sindicatos industriais, 

principalmente a do tradicional IG-Metall (Sindicato dos Metalúrgicos). As causas seriam as 

seguintes: o deslocamento da economia alemã para o setor de serviços, a alta rotatividade de 

pessoal nas empresas, o crescimento do teletrabalho e o desinteresse dos trabalhadores mais 

jovens pelos debates e associações. A reportagem descreve o escopo específico que a co-

gestão abrangeria no ambiente organizacional (DW, 2003):  

 
 

A co-gestão abrange: regulamento interno da empresa; horário de trabalho, horas-
extra e jornada semanal; introdução de equipamento para controlar comportamento e 
desempenho dos funcionários; medidas de prevenção de acidentes e enfermidades 
profissionais; criação e administração de instituições sociais com atuação no âmbito 
da empresa; composição dos salários da empresa, princípios de remuneração e 
qualquer mudança nesse campo; taxas para trabalhos de subcontratação; 
gratificações, abonos e regulamentação das férias. (DW, 2003). 

 

No artigo “A co-gestão alemã: as conciliações do inconciliável”, Motta (1983) 

considerou o avanço de formas de participação nas organizações como o “fenômeno mais 

importante do capitalismo” do século XX. A co-gestão seria a ponta avançada deste 

fenômeno, sendo reflexo de um maior balanceamento na relação entre o empresariado 

privado/burocracia estatal e a classe trabalhadora/sindical no período do pós-guerra. Motta 

alerta para o significado do termo “participação”, que não trataria exatamente da divisão do 

poder, geralmente atrelado ao controle acionário do negócio. Seria possível considerar 

diferentes tipos e graus de participação: a distribuição dos ganhos no período (participação 

                                                           
66 Reportagem: “A co-gestão na Alemanha”, Deutsche Welle, 20/11/2003, acessada em: <http://www.dw-

world.org/dw/article/0,,1037376,00.html>.  
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nos lucros), a consulta da opinião do empregado, a participação nas decisões através de 

representantes eleitos, e ainda, a participação direta, na esfera dos “arranjos de trabalho”. Para 

o brasileiro, a autogestão iria além desta tipologia por representar o efetivo exercício do poder 

compartilhado, algo que se manifestaria teoricamente no cooperativismo e no federalismo. A 

co-gestão, por seu lado, poderia ser entendida como um formato “oficial” para a participação, 

sendo principalmente de tipo representativa. 

 

Modelos híbridos: elementos de co-gestão e democracia 

 

Pode-se ponderar que a co-gestão se mantém como um modelo útil para uma gestão 

mais democrática no interior de grandes empresas estatais ou privadas, ordenando a influência 

dos empregados nas instâncias de consulta, decisão e premiação. Os benefícios da cooperação 

entre sócios e da autogestão também seriam experimentados pontualmente em empresas com 

formatos híbridos de propriedade, prevendo a participação acionária e gerencial dos 

trabalhadores nos mais diferentes graus. No contexto da web 2.0, a Google Inc vêm se 

estabelecendo como uma referência global na questão dos arranjos organizacionais 

inovadores. A empresa da Califórnia, que em 2008 contava com mais de 6.500 funcionários 

nos EUA, aposta em práticas como equipes semi-autônomas, avaliação rápida para as idéias 

sugeridas e períodos sabáticos para os funcionários. Outras iniciativas são a reserva de 20% 

do tempo de jornada dos engenheiros para o desenvolvimento de projetos pilotos, o incentivo 

à publicação de artigos acadêmicos67, planos de saúde integrais, além de benefícios de clube 

para os trabalhadores da sede (Googleplex).  

No Brasil, o Grupo Semco (São Paulo) é usualmente associado ao movimento da 

democracia industrial, em parte, devido à visão de Ricardo Semler, presidente e sócio 

majoritário, e do consultor Clóvis Bojikian, que passaram a experimentar, a partir da década 

de 1980, políticas de gestão descentralizada nas empresas do grupo68. Algumas das práticas 

relatadas são: horários/salários flexíveis, núcleos de projetos semi-autônomos, rodízio de 

posições e funções, consultas sobre mudanças impactantes e até sobre a cor dos uniformes 

(consultocracia), relaxamento nos registros de ponto, avaliação e eleição dos dirigentes, rateio 

de parte dos lucros anuais, e ainda, redução das paredes-cubículos, do secretariado e das 

camadas hierárquicas. A supervisão direta seria evitada com o estabelecimento de subgrupos 

                                                           
67 Parte dos projetos pilotos da Google fica disponível em <http://labs.google.com>. Os artigos escritos pelos 

funcionários podem ser acessados em <http://research.google.com/pubs/papers.html>. 
68 Consulta ao site do “Grupo Semco” em: <http://www.semco.com.br>.  
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em 3 níveis básicos (redondograma), viabilizando a participação dos trabalhadores nas 

decisões administrativas e consagrando as reuniões semanais de diálogo. Em um nível de 

negócio, a Semco estimularia, como uma incubadora, o lançamento de unidades 

independentes (satélites) por parte dos gestores, que ainda teriam a opção de manterem as 

posições originais na empresa em regime de meio-período. 

Tanto o caso da Google, nos EUA, quanto o do “Grupo Semco”, no Brasil, são 

consideradas iniciativas atípicas no meio empresarial, mas se desenvolvem tendo por lógica o 

domínio econômico do negócio por uma composição de acionistas, se distanciando, de certo 

modo, de uma experiência trabalhista integralmente autogerida, ainda que com culturas 

organizacionais avançadas. Uma mudança no controle acionário ou na presidência, por 

exemplo, poderia efetivamente redirecionar tais empreendimentos para práticas laborais mais 

ortodoxas. Em outro contexto, as empresas estatizadas ou cooperativas vinculadas a um 

governo, como acontece no ambiente econômico da Venezuela, também as fariam reféns de 

planos e ideologias associadas ao grupo do partido político temporariamente eleito. Um 

modelo híbrido de interesse, e pouco usual, seria o que unisse o ativismo trabalhista do 

sindicalismo com a autogestão proprietária do modelo cooperativista. Esta combinação parece 

improvável, a princípio, porque o corpo sindical tradicionalmente representa uma categoria 

trabalhista empregada diante de um patronato, privado ou estatal. Outro obstáculo seria de 

ordem cultural, com os meios sindicais estando majoritariamente imersos em visões 

corporativistas e pouco propensos às iniciativas de autogestão. Ainda assim, diversas 

aproximações podem ser investigadas, como no exemplo das “fábricas recuperadas”, na 

Argentina, na articulação das “empresas de autogestão” do setor industrial brasileiro, ou 

ainda, no envolvimento de segmentos da “economia social” européia com grandes instituições 

de representação laboral-sindical.   

Em 2009, um passo foi dado na direção deste modelo misto com o anúncio do acordo 

entre o importante sindicato “United Steelworkers” (USW), que representa mais de 1,3 

milhões de trabalhadores nos EUA, e o conglomerado basco Mondragón MCC, estudado no 

Capítulo IV desta dissertação. A proposta divulgada69 seria o gradual estabelecimento de 

cooperativas industriais no setor de manufatura, nos EUA e no Canadá, viabilizando uma 

mescla das práticas sindicais de barganha laboral coletiva, com os princípios democráticos das 

cooperativas autogeridas.  

                                                           
69 Vide reportagem no portal do sindicato “United Steelworkers” (USW), 27/10/2009, “Steelworkers form 

collaboration with Mondragon, the World’s largest worker-owned cooperative”, acessado em: 
<http://www.usw.org/media_center/news_articles?id=0439>.  
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As fábricas recuperadas na Argentina 

 

Na Argentina acontece, desde a década de 1990, um fenômeno notável em termos de 

organização do trabalho. O movimento das “fábricas recuperadas” caracteriza-se pela 

autogestão/co-gestão das unidades de empresas falidas e assumidas pelos antigos 

funcionários. O apoio das Universidades de Buenos Aires (UBA) e de Córdoba (UNC) foi 

decisivo para a legitimação e auxílio técnico à estes empreendimentos, que, no entanto, 

nasceram da necessidade coletiva de assegurar postos de trabalho em meio ao desemprego 

generalizado no país. O relatório da UBA (2003), “Las empresas recuperadas: una 

experiencia de la clase trabajadora argentina”70, esclarece que a partir da agudização da crise 

econômica estrutural, no final de 2001, o movimento social argentino se organizou sob 4 

diferentes formas: as assembléias de bairro, as manifestações dos piqueteros, as feiras de 

trocas, e no âmbito laboral, as cerca de 200 empresas recuperadas e geridas pelos ex-

assalariados, abrangendo supermercados, hospitais, indústrias, hotéis e escolas.  

 

 

Figura 30: Movimento de autogestão na Argentina 
Fonte: Adaptado de Verago (2008). 

 
 
O cenário que antecedeu este movimento foi o de crise radical da economia do país. 

São complexas as suas causas, mas entre as conseqüências foram visíveis o aumento drástico 

da informalidade e o empobrecimento da classe média, uma das mais prósperas na América 

                                                           
70 Relatório acessado em: <http://www.recuperadasdoc.com.ar/Publicacionespropias>.  
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Latina. A onda de privatizações de empresas estatais teve efeito devastador sobre o nível de 

desemprego que passou dos 20% em um país acostumado com baixos níveis históricos. Um 

fator crucial teria sido a paridade do peso com o dólar, adotada pelo ministro das finanças em 

1991, o que facilitou as importações e inviabilizou parte considerável da economia nacional. 

O sucateamento do setor industrial foi notório e o improvisado movimento de desempregados, 

com relativo apoio das instituições sindicais, passou a reagir com a ocupação das fábricas e 

com o uso de manobras legais que pudessem transferir a propriedade e o controle das 

empresas falidas/meios de produção para os trabalhadores. 

Algumas experiências se tornaram referências: a fábrica de cerâmicas Zanón, na 

cidade de Neuquén (Patagônia), é a maior delas, com cerca de 470 associados, e hoje atende 

pelo nome de FaSinPat71, abreviação para “Fábrica Sin Patrones”. Os ganhos de 

produtividade, a infra-estrutura moderna, as assembléias, o rodízio de funções, as comissões 

para cada linha de produto e a cooperação com o entorno comunitário, incluindo o convênio 

com a “Universidade de Comahue”, o patrocínio de eventos culturais e a construção de uma 

clínica médica comunitária, transformaram a FaSinPat em um símbolo para o movimento 

autogestionário. Um dos fatores apontados para a coesão trabalhista na fábrica foi a 

organização de torneios esportivos envolvendo as 14 seções da empresa, o que acabou 

servindo como um espaço de diálogo e de discussão não-oficial durante o período pré-

autogestão. Outros casos interessantes são: a “Forja San Martín”, divulgada no documentário 

canadense “The Take”, de 2005, o “Bauen Hotel”, em Buenos Aires, administrado por 150 

associados, e a fábrica Cristalux, em Avellaneda, recuperada por 100 associados. Atualmente 

figuram organizações de apoio, como o MNFR e o MNER, que procuram aglutinar os 

empreendimentos sob um guarda chuva político, uns mais voltados para questões de 

viabilidade econômica, outros pendendo para o lado das propostas sociais. O fenômeno das 

“recuperadas”, que também aconteceu nos países vizinhos, reavivou as contradições da 

relação entre capital/trabalho e ainda a questão sobre o quê/como fazer com as empresas 

transformadas em propriedade coletiva dos trabalhadores-sócios. Um desafio seria evitar a 

reprodução das práticas tradicionais: o unilateralismo, o hierarquismo e a imposição da 

tecnologia sobre o coletivo. A operação dos empreendimentos quase sempre se desenvolve 

por meio da tensão entre os procedimentos antigos e a nova democracia interna, com as 

assembléias semanais e as decisões coletivas. A prática do voto igualitário para cada 

                                                           
71  Artigo da revista Zmag (08-03-2004) “Argentine Lessons”, acessado em: 

<http://www.zmag.org/znet/viewArticle/8947>.  
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trabalhador foi um dos princípios caros resgatados do cooperativismo, e algumas empresas 

ainda planificaram os salários. À parte o potencial da democracia, resta a incógnita do 

mercado, da qualidade dos produtos/serviços, da estabilidade do formato jurídico, da 

sustentabilidade empresarial e das melhorias nas condições de trabalho.  

 

O debate sobre a autogestão no Brasil 
 

No livro “Autogestão: O que fazer quando as fábricas fecham?”, Valle (2002) 

organiza uma pesquisa exploratória em alguns dos principais empreendimentos 

autogestionários brasileiros no setor industrial, apresentando ainda um breve panorama geral 

sobre “o cooperativismo e a autogestão” no país. O autor logo adverte para a existência 

problemática da pseudo-cooperativa, que seria uma simples fachada utilizada por empresários 

para driblar a legislação e os direitos dos trabalhadores. Neste caso ficaria explícita a 

inexistência da autogestão como modo operatório do empreendimento, já que existem 

indivíduos que efetivamente controlam o negócio, fazendo emergir até o posto ilegal de “dono 

da cooperativa”. Uma tendência significativa no meio empresarial, e mesmo em unidades 

estatais, seria a de terceirização laboral, com a contratação de cooperativas que se configuram 

como agências de trabalho para diversos serviços junto às empresas. Valle duvida que a 

redução de custos compense, para a contratante, a emergência de problemas com a qualidade, 

a rotatividade e até com o descolamento de tais indivíduos da cultura organizacional. O 

problema mais grave seria a conseqüente desproteção trabalhista para tal pessoal, como nas 

situações de licenças, aposentadorias, doenças e acidentes laborais. Outra situação comum, 

com alguns casos legítimos, seria a atuação de cooperativas agregando classes profissionais 

como vigilantes, médicos, psicólogos, taxistas, faxineiros ou engenheiros.  

Em relação às fábricas autogeridas, Valle (2002) destaca o surgimento da “Associação 

Nacional de Trabalhadores de Empresas de Autogestão e Participação Acionária” 

(ANTEAG)72, fundada em 1994 e inspirada pelo modelo norte-americano de participação 

acionária (ESOP). A associação surgiu no período turbulento após a abertura da economia 

brasileira para os mercados internacionais, no início da década de 1990, implicando na 

falência de diversas empresas tradicionais, na privatização de grandes estatais e em altos 

índices de desemprego na indústria. O embrião da ANTEAG nasceu a partir de uma 

experiência em uma fábrica recuperada pelos ex-empregados, a “Makerli Calçados”, na 

cidade de Franca/SP. Em 1991, um acordo entre os trabalhadores e o sindicato da categoria 

                                                           
72 Site oficial da Anteag consultado em: <http://www.anteag.org.br>.  
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permitiu a reabertura do empreendimento mantendo cerca de 450 postos de trabalho. 

 

 

Figura 31: Autogestão no Brasil – conceito da ANTEAG 
Fonte: Adaptado de Valle (2002). 

 

Para Rogério Valle esta é uma das marcas do fenômeno autogestionário brasileiro: ele 

emerge em momentos de crise econômica. Dentre as dificuldades que tais empresas enfrentam 

estaria a pendência de dívidas junto aos antigos funcionários/proprietários/fornecedores, e em 

paralelo, a dificuldade de se obter financiamentos para capital de giro e investimentos, 

principalmente devido à desconfiança do sistema financeiro. Diante deste quadro, a ANTEAG 

ganha peso político por organizar 265 empresas, abrangendo cerca de 35.000 postos de 

trabalho, em uma rede nacional, além de aumentar a credibilidade para financiamentos, ainda 

escassos, junto a bancos como o BNDES. Em relação a fatores de mercado, Valle (2002) 

chama a atenção para a dificuldade de posicionamento de tais empreendimentos diante da 

concorrência já estabelecida em seus setores, com forte domínio logístico e comercial.  

 

 

Figura 32: Diferenças entre autogestão e co-gestão 
Fonte: Adaptado de Valle (2002).  
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Chedid (2007) esclarece o posicionamento atual do conceito de autogestão, incluindo 

as peculiaridades apresentadas no Brasil. Para ele73, o termo abrangeria originalmente um 

“movimento social, político e econômico”, de matizes anarquistas e federalistas, tendo sido 

recentemente evocado em alguns países para designar uma certa forma de administração de 

empreendimentos, sob a concepção da chamada economia solidária. Neste ponto, o debate 

sobre a organização do Estado não estaria mais tanto em questão, com o foco incidindo sobre 

os negócios produtivos associativistas de inspiração alternativa. Entretanto, por atuar na 

inclusão de segmentos da população desassistidos pelo setor público e mal empregados pela 

iniciativa privada capitalista, a economia solidária tenderia a ganhar uma crescente dimensão 

política. A extensão da cooperação para além dos empreendimentos pontuais, como na 

formação de redes e arranjos produtivos, poderia impulsionar o desenvolvimento 

socioeconômico das localidades, evidenciando o impacto extra-empresarial da autogestão, 

como no caso da FaSinPat, na Argentina ou da Mondragón MCC, na Espanha. Chedid 

identifica que o termo (autogestão), no país, quase sempre se vincula às experiências 

provenientes de massas falidas, tendo se tornado um sinônimo para “empresas recuperadas”. 

Uma pista para tal terminologia seria a própria atuação pioneira da ANTEAG, que agrega 

diversos empreendimentos industriais recuperados por associações ou cooperativas de ex-

empregados. A outra pista seria em relação à propriedade comum a ser gerida, que seria 

substancial em uma fábrica recuperada, com o terreno, as instalações e o maquinário, mas 

pouco provável em uma cooperativa de trabalho ou de serviços, por exemplo, muitas vezes 

operacionalizada por meio de acordos e contratos (CHEDID, 2007). 

Deste modo, desenvolve-se um cenário de múltiplas faces para a autogestão no país, 

envolvendo instâncias como: as cooperativas populares, que representam um meio ordenado 

de subsistência e de melhoramento das condições de vida para famílias em regiões com alto 

nível de informalidade e desemprego; as instituições de incentivo à economia solidária, que 

articulam as associações, as cooperativas e até os empreendimentos informais em redes, 

adicionando elementos de democracia participativa, de ajuda mútua e de educação contínua; 

as grandes cooperativas bem estabelecidas, que atuam no mercado tradicional com o 

diferencial da democracia econômica entre o núcleo de sócios; as microempresas inovadoras, 

que convertem os trabalhadores em associados, tendo por objetivo o alinhamento de interesses 

comuns; as empresas e fábricas recuperadas, que, para além do controle mútuo da massa 

industrial falida, tentam reformular a persistente cultura da heterogestão; e finalmente, o 

                                                           
73 Flávio Chedid, pesquisador do SOLTEC/UFRJ. 
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promissor caso das cooperativas atreladas às universidades e centros de ensino/pesquisa. 

Neste eixo estão as grandes chances de disseminação de uma cultura organizacional 

transgressora, atrelando o conhecimento acadêmico com a iniciativa empreendedora 

experimental. Tal cultura teria que ser orientada para uma visão socioeconômica mais 

equilibrada frente à concepção e operação dos empreendimentos. As cooperativas de TICs, 

oriundas de laboratórios universitários, como no caso da TecnoLivre em Lavras/MG, da 

Colivre em Salvador/BA e da Solis em Lavras/RS, ou ainda, funcionando como centros de 

treinamento, como no caso  da Pirambu Digital, em Fortaleza/CE, ou da Dinamicoop, no Rio 

de Janeiro/RJ, são exemplos interessantes que podem, talvez, mudar o estigma do 

empreendedor no Brasil, marcado pelo baixo nível de formação técnico-educacional, e, ainda, 

ajudar a construir uma nova forma de gestão coletiva, tendo a democracia participativa e a 

cooperação qualificante como modos operatórios e diretrizes organizacionais.  

 

Autogestão para além da (auto) exploração: grupos de afinidades 
 
 

O termo “auto”, enquanto prefixo, e a palavra “gestão” tornam-se, no plano das 
idéias e dos sentidos, opostas uma à outra. A idéia de gestão tende a apagar a idéia 
de autonomia. Pela influência dos valores tecnocráticos sobre o pensamento, a 
autogestão, conceito fundamental a uma administração libertária da vida e da 
sociedade, foi preterida a favor de uma estratégia de gestão eficaz e rentável. 
BOOKCHIN (1985) 

 
 
O teórico anarquista norte-americano Murray Bookchin refletiu sobre o sentido 

empresarial atribuído à autogestão, usualmente tratando da organização do trabalho, da 

repartição dos recursos e da tecnologia empregada. Para ele, o termo já estaria inserido em 

uma lógica de eficiência produtiva, em detrimento de idéias de autodeterminação. Bookchin 

(1985) duvidava que nas empresas controladas pelos trabalhadores estes “terão mudado de 

maneira decisiva o seu comportamento social, cultural e intelectual”, e ainda, que 

estabelecimentos industriais, agrícolas ou comerciais se “tornem espaços de liberdade e de 

livre criatividade, só pelo simples fato de serem coletivos operários que os gerem”. Para o 

autor, qualquer noção de autonomia ou uso do prefixo auto (self) tentaria aludir a certo 

“controle pessoal sobre a vida social”, como no auto-estudo ou na auto-gestão. Seguindo esta 

visão, ao invés de representar um papel emancipatório, a fábrica tenderia a ser “o reino da 

necessidade” e um local/tempo de coerção para a maioria das pessoas. O ambiente propício 

para a atuação criativa e o reconhecimento das competências pessoais estaria no que ele 

chamava de “grupo de afinidades": a gestão coletiva combinada com a autonomia pessoal, 
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algo mais facilmente encontrado nas associações voluntárias. Outra alternativa seria 

simplesmente o empreendimento individual, sem considerar a ação coletiva, ou ainda 

considerando-a parcialmente, como no caso de profissionais autônomos que compartilham 

recursos de escritório (co-working)74. 

 
A primeira condição é restituir ao trabalhador algo dos sentimentos de propriedade 
do trabalho feito, tal como havia na época da produção artesanal. A propriedade 
pessoal de um trabalhador não é possível na prática quando se trata de maquinaria, 
mas deve ser possível assegurar o tipo de orgulho associado com o sentimento de 
que se trata de “meu" trabalho, ou pelo menos "nosso" trabalho, quando esse "nosso" 
se referir a um pequeno grupo em que todos se conheçam uns aos outros e onde haja 
um ativo senso de solidariedade. (RUSSELL, 1947) 

 
Com um sentido similar ao do pequeno “grupo de afinidades" proposto por Bookchin 

e Russell, o cientista político alemão Christoph Spehr apresenta o conceito de “livre 

cooperação” (SPEHR, 2003), que aconteceria em espaços de ação coletiva que garantissem a 

manifestação dos seguintes aspectos objetivos:  

 

a) Regras dinâmicas: Toda a normatização do modo operatório pode ser questionada 

por todos os integrantes, evitando regras fixas.  

b) Negociação coletiva: Legitimação dos diálogos/discussões abertas sobre os 

objetivos e as condições da cooperação, com liberdade para o agente não cooperar 

ou restringir a sua participação em determinadas situações.  

c) Custo da não-cooperação: O preço que um agente paga quando a sua participação 

é restrita deve ser acessível para todos os envolvidos na livre cooperação. 

 

Os ofícios especializados, as guildas, as confrarias, as compagnonnages, os círculos de 

estudos, as “friendly societies” e o artesanato, quando apresentando características de 

liberdade contratual e de associativismo, teriam sido situações mais ou menos propícias à 

autogestão durante longo período histórico, como apontaram Russell (1948) e De Masi 

(2006). No contexto brasileiro, Holanda (1936) descreveu a peculiar prática dos mutirões, 

aonde vizinhos se aglomeravam para realizar alguma tarefa específica como a colheita, a 

pintura e até a construção de casas e poços artesianos. Para Sennet (2009) a habilidade 

artesanal, longe de ser um estilo de vida ultrapassado ou algo restrito ao trabalho manual, 

trataria de um impulso humano básico: o “desejo de um trabalho bem-feito por si mesmo”. As 

                                                           
74 Vide matéria na Folha Online, 06/08/2008, “Coworking reúne profissionais de diferentes áreas no mesmo 

espaço”, em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u430207.shtml>.  
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recompensas pessoais profundas seriam de dois tipos: o orgulho e a ligação com um resultado 

tangível, gerados intrinsecamente pela atividade, pelo conhecimento tácito mobilizado e pelo 

produto realizado. O autor aponta as duas receitas substitutas que o mundo moderno teria a 

oferecer para sustentar a qualidade e o afinco das pessoas no trabalho: “uma é o imperativo 

moral de trabalhar pelo bem da comunidade; outra é a competição”. Em relação à primeira, o 

autor aponta a queda de qualidade dos produtos russos na década de 1970, resultado do 

distanciamento da maioria dos trabalhadores em relação às decisões/objetivos maiores 

socialistas, devidamente burocrático-centralizados. A segunda se apoiaria na noção de que o 

desempenho seria estimulado quando um agente compete com muitos outros, com a 

organização reconhecendo os que se saem melhor através de prêmios individuais 

(remuneração e status). Sennett observa que tais receitas desvirtuam as “aspirações de 

qualidade dos artífices” e teriam como conseqüência o aumento da rivalidade interna, a 

retenção de informações e, em muitos casos, o desengajamento dos trabalhadores na relação 

com a empresa contratante. O autor relembra situações atípicas, como os metódicos 

programas da qualidade na indústria japonesa do pós-guerra, que teriam realçado um traço 

cultural de “apreço pelo trabalho bem feito em nome do bem comum”75, e enxerga 

experiências atuais que teriam driblado tais receitas, como as comunidades de 

desenvolvimento de software livre na Internet (SENNETT, 2009). 

 

Cooperativismo, autogestão e economia social: panorama histórico  

 

No livro “Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista”, Souza Santos 

(2002) situa as origens do movimento cooperativista no contexto da expansão do capitalismo 

industrial europeu. A conversão de pequenos produtores em empregados das grandes fábricas 

foi marcada pela nova realidade que este pessoal teve que enfrentar: baixos salários, más 

condições dos bairros dormitórios, carga horária passando de 14 horas/dia, emprego de 

crianças e imigrantes pobres, e ainda, ambientes coercitivos e autoritários nas unidades de 

produção. Estes fatores fizeram emergir movimentos reativos, que se organizaram, na década 

de 1820, sob as primeiras formas de cooperativa. Em 1823, na França, foram fundadas as 

unidades autônomas de produção operária, inspirando posteriormente as teorias anarquistas e 

                                                           
75 Vale observar o atual fenômeno, no Japão, da chamada geração “hodo-hodo zoku”, jovens que evitam grandes 

empresas, promoções e cargas horárias, em um comportamento reativo à falta de qualidade de vida e de 
convívio familiar que atingiu as gerações anteriores, mais engajadas nas corporações e na reconstrução do país 
no pós-guerra. Vide reportagem do “Wall Street Journal”, 1/11/2008, “Slacker Nation? Young Japanese Shun 
Promotions”, acessado em: <http://online.wsj.com/article/SB122548483530388957.html>. 
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federalistas de Pierre-Joseph Proudhon. Na Inglaterra, o “cartismo” (1837-1848) foi o 

movimento propositivo mais relevante da época, articulando boa parte da classe trabalhadora 

e defendendo o sufrágio universal, que só seria implantado oficialmente em 1918. As 

associações de consumo configuraram-se como espaços de ajuda mútua, aonde os cidadãos 

podiam negociar melhores preços nas compras coletivas, assegurar a qualidade dos produtos 

adquiridos e colocar o interesse coletivo acima do mercantilismo desenfreado de então.  

 

 

Figura 33: Princípios de Rochdale revisitados 
Fonte: Adaptado de ICA (1995). 

 

Uma associação inglesa se tornou referência e inspiração para todo o movimento 

cooperativista posterior. Em 1844, na cidade de Rochdale, um grupo de 28 trabalhadores do 

setor têxtil registrou a primeira cooperativa com regras fundamentais sistematizadas 

(estatuto): a “Rochdale Society of Equitable Pionners”. Operando, no início, apenas como um 

clube de consumo, o grupo logo abriu um armazém para a produção e a comercialização de 

produtos, como alimentos e roupas, além de expandir a atuação para a educação e a moradia 

dos próprios membros. Em 1846, o grupo admitia a primeira mulher associada. Em 1848, 

Rochdale já contava 140 membros, enquanto que, em 1860, o número de sócios passava de 

3.450. A cooperativa tentou estabelecer a democracia participativa, com a regra de ”uma 

pessoa, um voto” em relação às decisões administrativas, impensável para os padrões 

organizacionais de então, mas já refletindo a orientação para o sufrágio do movimento 

cartista. Com a finalidade de fomentar a cidadania e a qualificação, o grupo realizava 

encontros de discussão nos sábados à tarde. Um fundo de 2,5% das sobras do negócio foi 

criado exclusivamente para fins educativos, o que possibilitou a posterior instalação de salas 

de leitura e escolas para os sócios. O grupo tinha como uma regra declarada76 a orientação 

                                                           
76 Regras originais da Cooperativa de Rochdale, de 1844, acessadas no site “Co-operative College”, em: 

<http://archive.co-op.ac.uk/downloadFiles/rochdale_Pioneers_Rules_1844.pdf>.  
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para a intercooperação, prevendo alianças com outros grupos semelhantes que viessem a se 

formar na vizinhança. A “Rochdale Society” terminou por ser incorporada por empresas 

privadas, na área de produção, e por outras associações, na esfera do consumo. Atualmente a 

Inglaterra abriga a maior rede cooperativa de consumo no Mundo, “The Co-operative Group”, 

com 4,5 milhões de associados em 2008. 

 

 

Figura 34: Cidade de Rochdale na Inglaterra 
Fonte: <manchesterhistory.net/rochdale>. 

 

O sociólogo Gilvando Rios lembra que estas associações de ajuda mútua atuaram 

muitas vezes de forma clandestina e secreta. Na Inglaterra, o direito de associação só seria 

oficialmente reconhecido a partir de 1826. Na França, a “Lei de Le Chapelier”, promulgada 

em 1791, determinou o fim das corporações artesanais e de qualquer tipo de associação 

organizada pelos trabalhadores, o que só seria revogado em 1864. A origem do feriado e das 

manifestações do “dia do trabalho” pode ser situada em 1856, com a reivindicação 

organizada, na Austrália, a favor da carga horária de 8 horas/diárias e do direito a férias, 

tendência que logo se alastraria para os EUA e Europa. As greves nas fábricas inglesas só 

seriam regularizadas em 1884. Rios enxerga neste contexto histórico, e nas teorias e ações que 

contestavam o poder da grande indústria diante da classe trabalhadora, o embrião da 

previdência social, do sindicalismo e do cooperativismo. Quanto a este último movimento, o 

autor brasileiro destaca a influência de alguns ativistas, como o médico William King, que 

lançou o jornal “The Co-operator” e apoiou diversas associações de consumo no período 

entre 1827-1830, ajudando a disseminar o modelo por toda a Grã-Bretanha. Na França, o 

socialista Charles Fourier foi importante pela proposta dos “falanstérios”, comunidades 

intencionais e auto-suficientes, aonde o trabalho seria repartido “de acordo com as aptidões de 

cada um”. Para divulgar suas idéias, o francês lançou, em 1822, o jornal “O Falanstério”, que 

ostentava uma visão crítica em relação ao progresso tecnológico, mas ia além do reativo 
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“movimento luddista”, por tentar desenvolver teorias e alternativas projetuais. Com poucas 

experiências bem sucedidas na França, o modelo do falanstério orientou diversas iniciativas 

semelhantes em países como EUA, Israel, México e Brasil (RIOS, 2007).  

Uma figura singular para a concepção da economia social foi o empreendedor galês 

Robert Owen. Com experiência de trabalho na indústria têxtil, Owen tornou-se sócio, em 

1799, de uma vila de manufatura de algodão escocesa, a “Nova Lanark”77, passando a 

experimentar reformas e práticas de cooperação entre os cerca de 2.000 moradores locais. 

Dentre os feitos do galês estariam os seguintes: melhoria nas condições de moradia, elevação 

dos salários, técnicas inovadoras de produção, diminuição da estratificação social, educação 

de adultos, palestras semanais e abertura de uma escola infantil. “New Lanark” tornou-se uma 

próspera, limpa e organizada aldeia industrial, configurando-se, simultaneamente, como um 

negócio lucrativo e um modelo de produção comunitária para toda a Europa. Em paralelo à 

atuação administrativa, Owen escreveu ensaios filosóficos e pedagógicos, como “A New View 

of Society” de 1813, como meio de divulgar a sua teoria cooperativa, inclusive junto ao 

governo britânico. A sua proposta teria sido a replicação da experiência da vila cooperativa 

para outras localidades, como uma solução sistemática de redução da pobreza e de 

organização comunitária auto-suficiente.  

Gradualmente tornaram-se comuns, em todo o Mundo, as grandes fábricas 

influenciando o entorno comunitário, abrangendo escolas, moradias, transportes e hospitais 

vinculados a um complexo empresarial. Por outro lado, ainda pontuam, em certas localidades, 

as comunidades intencionais de linha alternativa, religiosa e/ou ecológica. Um exemplo seria 

o fenômeno das ecovilas, que adotam princípios e tecnologias de geração de energia 

renovável, de reciclagem de lixo, de moedas alternativas e de negócios autogeridos (Prout, 

LETS, Ashoka). Três casos díspares e curiosos ilustram este movimento: a ecovila urbana 

BedZED em Londres, com 220 moradores, o bairro de Maleny, no nordeste da Austrália, com 

20 cooperativas locais, e o bairro Demétria, em Botucatu/SP, com cerca de 150 famílias. A 

reserva que pode ser feita é sobre a possível restrição da privacidade pessoal em ambientes 

que, às vezes, abrigam tanto a atividade laboral quanto a vida particular/familiar. Fatores 

culturais costumam ser apontados como a dimensão mais crítica para a continuidade de tais 

empreendimentos. “Nova Lanark”, por exemplo, gradualmente passou a ser controlada por 

sócios da religião Quaker, que impuseram os seus conceitos nas unidades de ensino local, 

                                                           
77 A vila de “Nova Lanark” é considerada, desde 2001, “Patrimônio da Humanidade” pela UNESCO. A fábrica 

de algodão operou entre 1786 e 1968. Site oficial em: <http://www.newlanark.org>.   
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diminuindo o interesse de Owen pela vila. No artigo “Robert Owen and his Relevance to our 

Times”, o professor sul-africano Walter Armytage, autor do livro “A Social History of 

Engineering”78, revelou que Owen teve uma atuação de pedagogo, filósofo e engenheiro de 

produção autodidata. O autor descreve as técnicas experimentais que o galês desenvolveu no 

ambiente fabril, como o caso dos “monitores silenciosos”: dispositivos mecânicos com faces 

de 4 cores diferentes (preto, azul, amarelo e branco), presentes em cada posto de trabalho. 

Esta “bandeira” anunciava a performance diária de cada trabalhador e funcionava como um 

sistema de autodisciplina e de monitoramento contra a conduta inferior (ARMYTAGE, 1971). 

Resta especular sobre o real efeito de tal inovação sobre o sistema social, de acordo com a 

abordagem sociotécnica. Dejours (2008), por exemplo, analisou o impacto que um sistema de 

avaliação individual, a princípio legítimo, pode acarretar para a cooperação, se este não 

estiver atrelado a metas coletivas, a uma justa medição e a um ambiente qualificante. Como 

observa De Masi (2007), Owen foi um importante crítico dos empreendimentos industriais 

que colocavam o “ganho pecuniário imediato” acima do bem estar dos trabalhadores, e uma 

insatisfação no corpo social de sua própria fábrica não teria lhe passado desapercebida durante 

os seus experimentos pré-tayloristas.  

Na Alemanha, Müller (2005) descreve as raízes do cooperativismo nas associações de 

crédito do século XIX, que foram, como na Inglaterra, reativas a uma condição de 

empobrecimento da classe trabalhadora, constituída por artesãos e agricultores. A autora 

classifica duas correntes ideológicas entre as iniciativas: uma liberal que buscava a autonomia 

dos pequenos negócios, representada pelo juiz Hermann Schulze, fundador dos chamados 

“Bancos do Povo” em 1850, e a outra linha socialista, que também defendia o cooperativismo, 

de crédito e produtivo, mas buscava o apoio do parlamento para uma gradual mudança na 

estrutura econômica prussiana, representada por Ferdinand Lassalle, fundador da “Associação 

Geral dos Trabalhadores Alemães” (ADAV), em 1863. O país acabou sendo pioneiro ao 

promulgar, já em 1867, o “Código Cooperativo da Alemanha”. Müller revela que as 

cooperativas sofreram um desmantelamento durante o período fascista, tendo recuperado a 

sua importância na esteira da valorização do movimento ecologista, no período do pós-guerra, 

e da economia social, após a reunificação do país, em 1990.  

Paul Singer, um dos propositores da atual “Economia Solidária”, destaca o surgimento 

da Social-Democracia na Alemanha e a implantação do pioneiro “estado de bem estar-social” 

                                                           
78 The MIT Press Classics Series: “A Social History of Engineering” (1961) W. H. G. Armytage. 

<http://mitpress.mit.edu/books/chapters/0262511711chap1.pdf>.  
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(welfare state), durante o governo de Bismarck, em 1880, que teria acontecido cerca de “vinte 

a trinta anos antes dos demais países industrializados” (SINGER, 2005). Esta transformação 

representaria a face estatal da proteção social e uma inédita conquista de poder trabalhista, 

com características de universalismo, para além das tradicionais divisões classistas. Haddad 

(2005) lembra que no período precedente à “Revolução Russa” de 1917, toda a Europa 

vivenciou um intenso debate quanto ao tema da “superação do trabalho assalariado” e da 

“propriedade privada”. A organização coletiva do trabalho teria se tornado uma bandeira 

política estratégica. Os “conselhos operários” passaram a ser prescritos por influentes 

cientistas políticos, como a polonesa Rosa Luxemburgo e o holandês Anton Pannekoek. Na 

própria Rússia, o sistema socialista teve como proposta inicial a promoção de uma “economia 

de conselhos”, origem do termo sovietes (сове́т), idéia que acabou por se perder com os 

desdobramentos da revolução bolchevique e com a degeneração da gigante União Soviética. 

Haddad reconhece a característica despótica e autoritária que marcou os regimes estabelecidos 

na Rússia, na China ou em Cuba, e ainda, o hiato histórico que congelou o debate sobre as 

“relações sociais de produção”, tanto na academia quanto na política, com a quase hegemonia 

do assalariamento e do modelo capitalista em âmbito mundial (HADDAD, 2005). 

Uma experiência do século XX que parece ter despontado do totalitarismo comunista 

foi o chamado “socialismo autogestionário”, implantado na Iugoslávia, durande o regime do 

croata Josip Tito, entre os anos de 1945 e 1980. O titoísmo se caracterizou, no campo das 

relações internacionais, pela liderança do “Movimento dos Países Não-Alinhados”, relevante 

no período da Guerra Fria por agregar boa parte do chamado 3o Mundo, e, internamente, pela 

forma original de socialismo, que mesclou a estatização econômica com o princípio 

associativista da autogestão de fábricas (samoupravljanje). O sociólogo sérvio Todor Kuljic 

atesta que o modelo iugoslavo foi “um sistema moderno, na época”, com formatos de 

propriedade híbrida, distinto tanto do dirigismo russo quanto do mercantilismo norte-

americano. De acordo com Kuljic (2003), o processo decisório no interior das fábricas teria 

sido pautado pela democracia e pela busca de consenso. No nível do conselho, eleito 

periodicamente a cada dois anos, eram definidas as questões de produção, a distribuição dos 

salários e os demais benefícios laborais. Quanto ao nível estratégico dos negócios, estes não 

eram independentes, como nos princípios declarados do cooperativismo, pois estavam 

efetivamente sob tutela do Estado. Baseado apenas neste escopo, a autogestão iugoslava 

parece se aproximar da “co-gestão privada alemã”. Kuljic destaca a influência cultural, que 

teria favorecido mais a democracia participativa em sociedades urbanas desenvolvidas, como 

a da Eslovênia, e menos em sociedades rurais com baixos níveis de educação. Para o autor, a 
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experiência autogestionária da Iuguslávia, à parte o contexto turbulento e o aparelhamento 

político, continuaria sendo uma referência superior ao “capitalismo normalizado” que passou 

a reger a economia da fragmentada e conflituosa região (KULJIC, 2003). 

A socióloga Lia Tiriba, professora da UFF, menciona outras referências de 

experimentações autogestionárias com impacto significativo em certos períodos: a “Comuna 

de Paris”, em 1871, a “Revolução Espanhola” de 1936-39, com a atuação anarco-sindicalista 

da CNT (Confederación Nacional del Trabajo)79, as experiências argelinas na década de 

1960, promovendo o “Congresso da Autogestão Industrial” em Argel; o movimento operário 

“Solidariedade” (Solidarność), na Polônia, liderado por Lech Wałęsa em 1980, e ainda, a 

municipalidade autônoma em Chiapas, no sul do México, desde 1994 (TIRIBA, 2008). 

Gilvando Rios descreve o surgimento, em Israel, dos kibutzim, cooperativas fundadas a partir 

de 1909, e os mais numerosos moshavim, vilas que socializam serviços comunitários e 

preservam a propriedade privada, disseminados a partir de 1920 (RIOS, 2007). Desroche 

registrou, no contexto francês, a relevância da fábrica de relógios LIP, na década de 1970, e 

do modelo SCOP (Société Coopérative Ouvriére de Production), estabelecido em 1978 

(DESROCHE, 2006). Boaventura de Souza destaca o peso do MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra), por manter a “questão agrária na agenda política” 

brasileira, e do FSM (Fórum Social Mundial), que articula boa parte dos movimentos 

alternativos, e já teve, desde 2001, edições no Brasil, Quênia, Venezuela, Mali, Índia e 

Paquistão. Quanto aos casos de empreendimentos com amplo impacto regional, Souza indica 

o complexo de Mondragón, no norte da Espanha, o conjunto de cooperativas “Kerala 

Dinesh”80, no sudoeste da Índia, e o grupo agropecuário “UGC” (União Geral de 

Cooperativas), no sul de Moçambique (SOUZA SANTOS, 2002). 

No norte da Itália, ainda hoje prospera um interessante modelo de desenvolvimento 

cooperativo.  No livro “Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna” Robert 

Putnam associou os níveis de desenvolvimento sócio-econômico de diferentes regiões ao grau 

de atividades comunitárias, decorrentes de estruturas horizontais de autogoverno e de 

tradições cívicas mais antigas. Segundo Putnam (2005), “aos poucos foi ficando claro que 

essas diferenças entre as regiões tinham profundas raízes históricas”. Se no sul do país a 

sociedade se organizou em torno da influência das famílias, da Igreja e até das máfias 

criminosas, com uma distância histórica entre o poder vertical elitista e a esfera de atuação 

                                                           
79 CNT - “Confederación Nacional del Trabajo”. Consulta ao site em: <http://www.cnt.es>.  
80 “Kerala Dinesh Beedi Workers Central Co-op Society”, site em: <http://www.keraladinesh.com>.  
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dos indivíduos, no Centro/Norte do país, as administrações regionais, com poder 

descentralizado, conviveram com uma dinâmica comunitária marcada pela intensa 

participação coletiva nos negócios, no lazer (associações voluntárias, culturais e esportivas), 

nos projetos e na política local. A aplicação do conceito de “capital social” ao 

desenvolvimento italiano tornou-se uma referência mundial para inúmeros estudos de casos 

em outros contextos e localidades (PUTNAM, 2005).  

A chamada “Terceira Itália”, que abrange a região da “Emilia Romagna”, abrigou, a 

partir da década de 1970, o fenômeno da constituição dos distritos industriais: clusters de 

pequenas e médias empresas (PME) atuando em setores tradicionais como calçados, 

maquinário, queijos, móveis, cerâmicas e têxteis. Tais empresas formaram uma rede 

desverticalizada, marcada pelo dinamismo e pela diversificação produtiva. Criou-se um 

modelo capaz de produzir grande variedade de poucas quantidades. Em paralelo aos grandes 

oligopólios nacionais, a força dos distritos industriais impulsionou a economia local de forma 

surpreendente, com altos níveis de emprego, de exportação, de complexidade logística, de 

projetos compartilhados e de inovação tecnológica contínua. O ponto chave em se tratando da 

organização do trabalho seria a pequena dimensão das estruturas institucionais, com baixa 

hierarquia e relações pessoais menos formais, herdadas até da tradição de trabalho familiar 

artesanal. Em razão dos laços comunitários, os clusters ou “Arranjos Produtivos Locais” 

(APLs) continuam operando e mantêm os empregos mesmo em cenários adversos, o que 

caracteriza uma espécie de sustentabilidade de longo prazo que inexiste em uma planta de 

multinacional, operando em uma região isolada, por exemplo. No artigo “Italy's co-ops form a 

different sort of economy”81, a jornalista Sarah van Gelder, descreve a importância, na Terza 

Itália, das redes de cooperativas que realizam projetos maiores de manufatura, capazes até de 

ganhar mercados internacionais. Para usufruto interno, a autora destaca o crescimento das 

chamadas “cooperativas sociais” (tipos A e B), de prestação de serviços para as famílias, que 

atuam em produção de alimentos, cuidados médicos, seguros, bancos comunitários, 

jardinagem, educação e eventos culturais. Van Gelder atesta que “a escala da economia 

cooperativa é impressionante”. Na cidade de Imola, por exemplo, 60% de toda a economia 

seria movimentada por cooperativas. Nas outras cidades da “Terceira Itália” este índice não 

seria majoritário (média de 30%), mas ajudaria a compor uma espécie de economia mista, 

definindo um ambiente socioeconômico orientado para a “cooperatividade sistêmica” regional 

e para a proximidade entre os clientes, consumidores e associados (VAN GELDER, 2008). 

                                                           
81 Artigo da "Yes Magazine" acessado em: <http://www.yesmagazine.org/svgblog/2008/09>.  
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Após descrever o contexto de origem do cooperativismo, como sendo parte de um 

movimento laboral reativo à expansão industrial capitalista, e ainda, identificar algumas 

experiências regionais de mutualismo econômico, com maior ou menor interferência estatal, 

cabe reconhecer que no período após a 2a Guerra Mundial o modelo das grandes empresas e 

conglomerados, atingiu um grau inédito de hegemonia global, como analisou Chandler 

(1977). O sociólogo Jacob Lima destaca a consolidação do assalariamento nos países 

desenvolvidos, em uma situação “próxima ao pleno emprego”, durante a chamada “era de 

ouro do capitalismo”, ocorrida entre as décadas de 1940/1970. Para o autor, o movimento 

cooperativo, após conviver com uma pluralidade de propostas anarquistas, marxistas e 

reformistas, perdeu força política neste período, ao menos no contexto maior das economias 

nacionais, com algumas poucas exceções, como na França e na Itália (LIMA, 2007). Em 

paralelo, o movimento original inglês teria lançado as bases para um vasto setor 

cooperativista global, marcado pela atuação da ACI (Aliança Cooperativa Internacional), 

ONG fundada em 1895, sediada em Genebra, e que hoje congrega, representa e assiste as 

cooperativas em âmbito mundial. Os valores, princípios e conceitos difundidos pela ACI, 

herdados dos “Pioneiros de Rochdale” e revisados ocasionalmente, são tomados como 

referência tanto pela ONU/OIT quanto pelas legislações nacionais específicas sobre o modelo 

cooperativista (ACI, 2009).  

Segundo boletins recentes da Organização Internacional do Trabalho (2007), cerca de 

800 milhões de indivíduos seriam membros de alguma cooperativa e a soma das 300 maiores 

cooperativas teria um faturamento similar ao PIB do Canadá. As cooperativas provêem 

emprego (não associados) para mais de 100 milhões de trabalhadores no Mundo82, número 

este que seria 20% maior do que os registrados para empresas multinacionais. Na “90ª 

Conferência da OIT” em Genebra/Suíça, no ano de 2002, o organismo da ONU lançou a 

“Recomendação 193”, aonde reconhece que as sociedades cooperativas já operam nos vários 

setores da economia e que deveriam-se adotar medidas para promover o potencial delas em 

todos os países, independente do nível de desenvolvimento local (OIT, 2002). 

 

Na minha opinião, nem a economia burocrática, nem esta economia de mercado 
funcionam sem controle. Criar controles é muito importante mas é preciso caminhar 
em direção a uma economia pluralista, assim composta: uma parte de economia de 
mercado capitalista, uma parte de economia que podemos chamar mutualista, i.e., 
uma economia feita por cooperativas, e uma parte de economia chamada o «sell» 
onde existem trocas de serviços recíprocos com uma moeda fictícia e cujos 
exemplos já vimos em alguns países. (MORIN, 2000) 
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De acordo com a ACI, 23,5% da população argentina seria membro de alguma 

cooperativa. No Canadá, o índice seria de 40% da população, chegando a 70% na região do 

Quebec, efeito da atuação do “Grupo Desjardins”, um complexo de 536 cooperativas de 

crédito com 5,8 milhões de associados. Na Alemanha, o índice seria de 1/4 da população, no 

Quênia, 1/5, na Bolívia, 1/3, na Noruega, 1/3, na Malásia, 24%, em Singapura, 50%, e nos 

Estados Unidos, 25% (ACI, 2009). 

 

 

Figura 35: Global 300: ranking mundial de cooperativas 
Fonte: Adaptado de ACI (2009). 

 

 

Figura 36: Estatísticas atuais do cooperativismo no Mundo 
Fonte: ACI (2009). 

                                                                                                                                                                                     
82 Estatísticas sobre o “setor cooperativo” disponíveis em: <http://www.ica.coop/coop/statistics.html>.  
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No Brasil, esse percentual seria bem menor, mas ainda assim, em 2008, haveriam 

7.682 cooperativas no país, respondendo por cerca de 6% do PIB nacional (OCB, 2009). Lima 

(2009) lembra que nos países em desenvolvimento, como os da América Latina, as 

cooperativas se estabeleceram principalmente por meio de políticas de órgãos internacionais e 

governamentais para a geração de renda, quase sempre no meio rural. Na mesma linha, Rios 

(2007) atesta que o cooperativismo brasileiro “nasce como uma promoção das elites 

(econômicas e políticas) em uma economia predominantemente agro-exportadora”. Para o 

autor, assim como o sindicalismo estaria “marcado em suas origens e organização pelo Estado 

Novo getulista (da década de 1930)”, com idéias de inspiração corporativo-centralizadora, o 

cooperativismo brasileiro estaria marcado pelo conservadorismo, longe de idéias 

contestatórias quanto à polarização social ou à exploração laboral capitalista. Rios enxerga 

mesmo uma lógica de “a cada classe sua cooperativa”, o que contradiria a postura 

transgressora e o senso igualitário do movimento original owenista. Um elemento mais 

recente deste panorama seria a proliferação das cooperativas urbanas de trabalho, atrelada 

muitas vezes à precarização das condições laborais. A partir da década de 1980, teria surgido 

ainda um novo tipo de empreendimento, que Rios cunha de cooperativismo solidário, 

apresentando uma perspectiva política e educacional em contraposição ao asséptico 

cooperativismo de negócios. Este novo setor estaria contido no movimento da economia 

solidária, que no contexto de sociedades historicamente polarizadas não poderia ser neutro 

quanto às carências e problemas sociais. Rios lança a dúvida: Como diferenciar este 

“cooperativismo solidário do cooperativismo de negócios”? Esta é uma questão importante, 

pois o interesse seria o de uma proposta renovadora para a autogestão entre sócio-

trabalhadores, na direção de uma “democracia econômica”. O mesmo autor indica dois 

aspectos a serem observados nos empreendimentos existentes (RIOS, 2007): 

 

� Configuração dos associados: perfil sociológico dos empreendedores, assim como 

o pertencimento a certos meios (rural, urbano), tipos (agrícola, serviços, produção, 

trabalho) e classes (subempregados pobres, proprietários ricos, etc). 

� Ideologia dos mediadores: observar a clivagem entre o puro “business” e o 

“social-solidário”, ou trabalhista, observando os agentes envolvidos (empresários, 

ativistas, voluntários, políticos, educadores, acadêmicos, estagiários e técnicos). 
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A possível “solidariedade” no trabalho e na economia  

 

Em “Raízes do Brasil”, Holanda (1936) concluiu que o transplante de culturas 

milenares para um lugar completamente estranho e até hostil seria o fator chave para se 

entender a sociedade brasileira. Analisando a cultura ibérica, o autor descreveu a usual 

presença de instituições autoritárias e, em paralelo, a ausência de uma ambiência 

associativista de base para além do círculo familiar, comum entre os calvinistas e protestantes. 

Outra marca ibérica seria a desvalorização do “culto ao trabalho” e de sua moral decorrente, 

que no contexto das sociedades protestantes Max Weber havia definido como o espírito 

fundador do capitalismo. De acordo com o esquema teórico de Putnam (2005), o “capital 

social” brasileiro, de modo geral, teria semelhanças históricas com o do sul da Itália. Mesmo a 

prática dos mutirões não refletiria um esforço “disciplinado e constante”, mas o gosto pelo 

livre desafio, pela festividade e pela prestância. Sob outra ótica, Furtado (2000) esclareceu 

que o modelo colonialista implantado no país teve as seguintes características: o latifúndio, a 

monocultura, a mão de obra forçada e a produção para o exterior. A organização social foi 

estruturada em propriedades envolvendo principalmente: a casa-grande, que era a sede de 

controle e ambiente social dos donos, a senzala, que era um galpão superlotado de 

trabalhadores escravos em condições precárias, e o engenho, que era a unidade de produção. 

Freyre (1933) analisou a herança que tal arranjo forjou na sociedade brasileira, com a 

concentração excessiva de poder nos senhores de engenho (proprietários), a marcante 

estratificação (classes sociais) e a hierarquização incidindo sobre os segmentos de 

trabalhadores forçados, o pessoal de apoio, os artesãos e os demais trabalhadores livres. À 

parte a mestiçagem peculiar da população, tal passado colonialista, em termos de estruturação 

socioeconômica, pode ser considerado uma herança pesada e persistente no país.   

 
 

A nítida separação entre classes sociais, de um lado o fazendeiro coronel na casa 
grande e de outro os escravos na senzala, hoje ainda perdura pela forma autoritária e 
áspera que a classe média e alta trata garçons, balconistas e os ajudantes dos prédios 
de apartamentos. Essa divisão é fisicamente visível em cidades como Rio de Janeiro 
e Vitória, onde os descendentes de escravos, gente de pele escura, moram nos 
verdadeiros guetos que são as favelas nos morros, isoladas da planície onde habita a 
classe média e alta. Por esse traço cultural, nos dias de hoje, muitos empresários 
visualizam seus empregados como coisas e não como pessoas, além de tudo 
descartáveis. (MARCONDES, 2005) 

 
 

No “Guia de Economia Solidária” organizado pela incubadora IEES da UFF 

(FRANÇA, 2008), os autores argumentam que o welfare state, inspirado em modelos de 
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cidadania universal, nunca chegou a ser implementado no Brasil na mesma proporção do que 

aconteceu na Europa do pós-guerra. A proteção social no país teria permanecido atrelada à 

condição de assalariamento e inclusão do indivíduo no processo produtivo capitalista ou 

estatal. Em 1943, esta proteção foi materializada, durante o governo de Getúlio Vargas, na 

“Consolidação das Leis do Trabalho” (CLT), decreto-lei que agregava “toda a legislação 

trabalhista então existente no Brasil”. O detalhe foi que este sistema de regulação só 

beneficiou um segmento limitado dos trabalhadores assalariados: os formais, com a “Carteira 

de Trabalho e a Previdência Social” (CTPS) devidamente assinada. Se for levado em 

consideração o atual percentual de trabalhadores sem registro (informais) e, ainda, a taxa 

oficial de desemprego (8,6% da PEA em 2008), “pode-se ter uma idéia do contingente de 

trabalhadores descobertos do sistema formal de proteção social.” (FRANÇA, 2008).  

 
 

Em 2006, no Brasil, 43,6 milhões de trabalhadores contribuíam para a previdência. 
À vista deste panorama, tais números permitem constatar que mais da metade da 
população ocupada não estava sob as garantias previdenciárias (51,2%). (...) Os 
sindicalizados representavam, em 2006, 18,6% da população ocupada. (...) Existe 
uma acentuada diferença na capacidade de organização entre as categorias de 
trabalho na estrutura produtiva. Esse grau de organização implica na capacidade de 
pleitear direitos e melhorias de condições trabalhistas. (IBGE, 2006) 
 
O fulcro da questão é que ou garantimos os direitos sociais a todos os trabalhadores, 
em todas as posições na ocupação – assalariados, estatuários, cooperantes, avulsos, 
terceirizados etc. – ou será cada vez mais difícil garanti-los para uma minoria cada 
vez menor de trabalhadores que hoje têm o status de empregados regulares. 
(SINGER, 2005) 

 
 
Singer (2005) levanta a difícil questão quanto “a quem cobrar cada direito específico, 

quando não há um empregador que assume contratualmente estes encargos”, o que incluiria o 

caso das cooperativas de trabalhadores que são, no papel, os proprietários legítimos do 

negócio. Os direitos sociais básicos estariam garantidos pela atual “Constituição Federal”, de 

1988, sem distinção quanto à formalidade ou não de vínculos empregatícios no trabalho. O 

mesmo autor entende que, no caso específico das cooperativas, a própria organização coletiva 

deveria cobrir os direitos complementares, incluindo no preço dos produtos/serviços os 

“valores correspondentes aos encargos” similares aos garantidos para os assalariados 

celetistas da iniciativa privada, o que, de certa forma, não costuma acontecer nas muitas 

cooperativas que competem no mercado estritamente com o diferencial do preço baixo. A 

cooperativa legítima seria a que existisse e operasse, como na sua definição teórica, para 

atender aos direitos, básicos e complementares, do próprio corpo de associados. A discutida e 

necessária mudança da legislação brasileira sobre o cooperativismo teria que reforçar tais 
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garantias, tendo em vista, principalmente, a tendência considerável de crescimento deste 

modelo específico de empreendimento. Ainda assim, este esforço de reformulação teria que 

mirar além de uma simples “casca jurídica” obrigatória. Quanto ao posicionamento da 

atividade econômica pautada pela cooperação, o site da UNISOL (União e Solidariedade das 

Cooperativas Empreendimentos de Economia Social do Brasil)83 fornece a seguinte “síntese 

possível entre o cooperativismo, a autogestão e a economia solidária”: 

 

� cooperativismo: “fornece um modelo de organização, aberta e democrática, 

adequada aos interesses dos trabalhadores, seja para a produção, crédito, 

comercialização, serviços”. 

� autogestão: “estabelece a qualidade democrática das relações de gestão e trabalho, 

adequada aos interesses dos trabalhadores, seja em cooperativas, organizações 

sociais ou empresas estatais”. 

� economia solidária: “se constitui como um campo filosófico, político, social e 

econômico mais adequado aos interesses dos trabalhadores, visto que nela os 

trabalhadores empregam os meios de produção, comercialização e crédito em 

função de seus interesses”. 

 

 

Figura 37: Cooperativismo e legitimação social 
Fonte: Tauile e Rodrigues (2005). 

 

Os pesquisadores José Ricardo Tauile e Huberlan Rodrigues fizeram uma pesquisa 

sobre a situação da economia solidária no Brasil e apontaram algumas características dos 

empreendimentos que já operavam de forma autogerida: defasagem tecnológica, obstáculos 

                                                           
83 Síntese disponível no site da UNISOL em: <http://www.unisolbrasil.org.br/info/econsolid.php>.  
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na obtenção de crédito, remunerações mensais baixas mas pouco heterogêneas, tensão entre a 

definição dos pagamentos/retiradas e a lógica empresarial de reinvestimento, dificuldade para 

estabelecer relações de confiança entre os associados, baixo nível educacional dos 

empreendedores, fuga dos profissionais mais qualificados assim que aparece uma 

oportunidade de reposicionamento como assalariado em unidades estatais ou mesmo em 

empresas privadas mais estruturadas, polarização de privilégios entre os fundadores que 

“passaram por todo aquele sufoco” e os associados mais recentes, esforço louvável para 

integrar redes dinâmicas de inter-cooperação e fóruns de debate, e, por fim, noções de 

autogestão e democracia interna legitimadas pela forma de propriedade coletiva ou 

compartilhada dos empreendimentos (TAUILE; RODRIGUES, 2005). 

O pesquisador argentino José Luis Coraggio enxerga no atual ambiente latino-

americano a existência de uma crescente “economia popular”, marcada pela multiplicidade de 

iniciativas individuais e coletivas de cunho utilitarista, ou seja, orientadas pelo interesse 

imediato de sobrevivência e geração de renda. Esse segmento representaria uma extensão da 

“economia doméstica”, abrangendo, além do comércio informal, o âmbito dos serviços nas 

famílias, na vizinhança e nos bairros. Segundo dados da ONU84, cerca de 80% das mulheres 

desempregadas na América Latina realizam trabalhos não-remunerados. Alicia Bárcena, 

secretária-executiva da CEPAL, afirma que muito deste trabalho, que inclui a manutenção dos 

lares, os cuidados com as crianças/idosos e os diversos trabalhos voluntários, não é 

reconhecido apesar do valor nobre para a sociedade. Neste ponto, ganha relevância a proposta 

do senador paulista Eduardo Suplicy de considerar a “renda básica” universal como um 

instrumento permanente de garantia da cidadania, que, longe de desestimular a atividade 

laboral, poderia reconhecer este contínuo esforço “invisível” e não retribuído. Sob outra ótica, 

uma renda estável e garantida poderia tornar essa força de trabalho menos barata/submissa aos 

grandes empregadores privados e, de certo modo, mais propensa a assumir alguns riscos do 

empreendimento cooperativo, ainda que temporário85. Coraggio (2003) entende que a 

“economia popular” pode se transformar em um ponto de partida para o desenvolvimento de 

uma “economia alternativa”, garantindo a qualidade de vida para a coletividade e não apenas 

para alguns empreendedores individuais. O autor alerta que a pobreza em si não implica em 

relações de solidariedade mútua entre os que se encontram nesta condição. À margem do 

sistema capitalista, muitas comunidades pobres reproduzem a “matriz simbólica” do sistema 

                                                           
84 Reportagem da Radio ONU (24/07/2009) com Alicia Bárcena, da CEPAL, acessada em: 

<http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/detail/167362.html>.  
85 Consulta ao site da BIEN “The Basic Income Earth Network” em: <http://www.basicincome.org>.  
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econômico que as excluem e abrigam comportamentos que variam da coerção no controle 

comunitário via facções criminosas à competição comercial informal e desordenada. Ao 

mesmo tempo é neste mesmo ambiente que surgem iniciativas de apoio mútuo e de 

associativismo que podem fazer jus a um possível projeto de cooperatividade sistêmica local.  

É possível levantar várias objeções à concepção da “economia solidária”. Carlos 

Vainer, especialista em planejamento urbano, fez uma notória crítica em relação à viabilidade 

de empreendimentos sob um viés “solidário” em um contexto de acentuada competição social. 

Tal concepção poderia ser entendida até como uma ideologia de controle político dos 

excluídos do acesso/usufruto/gestão do sistema produtivo formal, sem abalar o status quo e 

nem propor um efetivo balanceamento de poder neste sistema (VAINER, 2000). No filme 

brasileiro “Quanto vale ou é por quilo?”86, de 2005, o diretor Sérgio Bianchi tentou 

apresentar, a partir de um conto de Machado de Assis, um quadro sombrio de manipulação da 

pobreza a favor de um marketing e uma solidariedade de fachada, que estaria infiltrada na 

atuação de parte do terceiro setor e da filantropia empresarial. Uma observação distinta seria 

quanto ao termo “solidária”, que reflete o aspecto coletivo dos negócios, mas também uma 

qualidade humana nobre. Talvez uma cautela na sua utilização pudesse ser indicada, de modo 

a se evitar uma espécie de virtude auto-declarada. Uma conseqüência poderia ser a rotulação 

ideológica caricata, como na classificação de agentes como“solidários ou não solidários.  

 

A tese de degeneração das cooperativas 

 
 

O controle democrático debilita-se pelas características autoritárias da sociedade, 
que impõe limites ao voto pessoal e a conduta dos membros dentro da cooperativa; 
A distribuição das sobras se interpreta como um ganho justificado e como resultado 
do espírito capitalista que impera na sociedade, simplesmente fortalecendo o instinto 
de lucro dos membros e não o solidarismo. (BORDA, 1975) 

 
 
Outra crítica pertinente, desta vez em relação ao cooperativismo de modo geral, foi 

tecida pelo colombiano Orlando Fals Borda, que achava que tal movimento tenderia a refletir 

a mentalidade, assim como os modelos de gestão e as tecnologias, da economia hegemônica 

capitalista, sobretudo nas sociedades dos países latino-americanos (BORDA, 1975). Ainda 

mais antiga é a “tese da degeneração das cooperativas”, formulada em 1914, pelo casal 

Beatrice e Sydney Webb, fundadores do círculo socialista da “Fabian Society”, na Inglaterra. 

Para Webb (apud LIMA, 2002) as cooperativas partiriam de uma formação experimental, 

                                                           
86 Site do filme em: <http://www.quantovaleoueporquilo.com.br>. Conto "Pai contra Mãe", de 1906. 
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participativa e democrática, e gradualmente reposicionariam a sua estratégia, com o 

imperativo de atuarem em mercados competitivos, e também a sua organização interna, com a 

hierarquização das relações e a sub-contratação de empregados. Michel Thiollent lembra que 

em vários contextos sócio-históricos existe uma tendência, no espaço da autogestão, cujos 

efeitos levam ao distanciamento entre a base e o topo gerencial, “reproduzindo uma relação 

autoritária de tipo patrão/empregado”. Como na sátira “Animal Farm” de George Orwel, esta 

polarização chegaria mesmo a “criar uma nova elite privilegiada e, às vezes, tão opressora 

quanto à do velho capitalismo” (THIOLLENT, 2006). O próprio Thiollent receita o estudo 

dos “métodos de animação fundamentados em processos de comunicação de mão dupla”, 

presentes na obra de Henri Desroche, Serge Koulytchizky e Paulo Freire, e ainda, das “redes 

sociais”, que abarcam o relacionamento dos envolvidos na “organização social da produção e 

da distribuição”, apoiado pelos conceitos da “sociometria”, desenvolvida por Jacob Levi 

Moreno, e pela emergente ARS (Análise de Redes Sociais) (THIOLLENT, 2008).   

 
 

No atual contexto, estudantes, jovens docentes, pesquisadores, técnicos ou militantes 
descobrem as possibilidades abertas pelas propostas de economia solidária. Sem 
recuo histórico, alguns membros dessa nova geração poderiam incorrer em erros e 
ingenuidades (por exemplo, acreditar que o cooperativismo é panacéia). O resgate de 
idéias de autores e épocas passadas é necessário para pensar experiências atuais em 
seus aspectos intelectuais e práticos (...). (THIOLLENT, 2006) 

 
 

Redes sociais: aspectos geográficos, organizacionais e logísticos 

   

Padrões de redes envolvendo grupos podem indicar a viabilidade e a tendência de 

estabelecimento de sistemas auto-organizados. Um modelo influente nas investigações de 

comunidades é a “rede livre de escala” (scale-free network), proposto pelo físico húngaro 

Albert-Lazlo Barabasi, em 1998. Conhecida como a “lei do poder nas redes”, tal modelo 

revela que a maioria dos nodos tende a estar fracamente conectada, enquanto uma minoria 

ostenta alta concentração de conexões (hubs). Exemplos seriam abundantes nas redes sociais 

que se proliferam pela Internet. Um padrão distinto seria o do “mundo pequeno” (small-world 

network), popularizado pelo sociólogo australiano Duncan Watts, aonde se observa a 

proximidade e a interconexão entre subgrupos (clusters) atrelados às afinidades geográficas, 

lingüísticas, organizacionais e socioculturais dos membros de comunidades (IFTF, 2004). As 

ligações são analisadas graficamente e também em termos de custos e benefícios. Em muitos 

ambientes, uma ligação nova articulada por um agente em direção a algum outro nodo poderia 

fazer emergir arranjos surpreendentes de organização descentralizada, e a inclusão deste 
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agente em uma rede local tende a baixar os custos para a sua participação simultânea ou 

posterior em redes maiores globais. No Brasil, o pesquisador Euclides Mance aplica a 

concepção de redes aos empreendimentos e iniciativas de “economia social”, incluindo os 

fluxos de informações/materiais/serviços/transações e a arquitetura dos arranjos, que podem 

revelar certas qualidades sobre as interações (MANCE, 2009). 

 

 

 

Figura 38: Tipos de redes segundo natureza dos fluxos 
Fonte: MANCE (2009). 

 

Mance, que foi consultor do governo federal para programas de economia solidária, 

procura estudar estratégias para “potencializar as conexões já existentes e conectar 

empreendimentos solidários de produção, comercialização, financiamento, consumidores e 

outras organizações populares” (MANCE, 2009). O autor menciona quatro critérios básicos 

para a atuação dos agentes em redes desta natureza:  

 

� Eliminação de qualquer tipo de exploração do trabalho, opressão política ou 

dominação cultural nos empreendimentos coletivos em questão. 

� Busca de preservação do equilíbrio ecológico nos ecossistemas, levando em 

consideração a transição e a adaptação de empreendimentos, arranjos e cadeias 

produtivas que ainda não atingiram esta sustentabilidade. 

� Compartilhamento de parte dos excedentes dos empreendimentos pontuais 

(tempo, fundos e força de trabalho) para a expansão da própria rede solidária. 

� Autodeterminação dos fins e autogestão dos meios, em um ambiente de 

cooperação trabalhista, solidariedade e participação democrática. 

 

Quanto aos planos de ação para conseguir algum impacto nas organizações 

autogestionárias, na logística, no comércio e nas cadeias produtivas orientadas para uma 
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preocupação laboral, social e ecológica, Mance destaca os seguintes passos: 

 

a) Adequação de produtos e serviços: orientar a transição do consumo e a produção 

de artigos finais, insumos e serviços para o interior de redes envolvidas com a 

cooperatividade sistêmica. Sistema locais de trocas.  

b) Preocupação com os fornecedores: corrigir fluxos de valores, evitar atravessadores 

e fornecedores com preocupação estritamente capitalista. Coordenação de 

auditorias sobre qualidade e comércio justo (fair trade). 

c) Distribuição de postos de trabalho: Levar em consideração as demandas da rede 

para distribuir renda e postos de trabalho, esforço para fechar acordos de 

transferência ou de introdução de novos empreendimentos pontuais. Aspectos de 

descentralização e distribuição geográfica. 

d) Garantia de condições para a autogestão: O “reinvestimento coletivo dos 

excedentes possibilita reduzir-se progressivamente a jornada de trabalho de todos, 

elevar-se o tempo livre para o bem-viver e aprimorar-se o padrão de consumo de 

cada pessoa.” Qualificação pessoal e coletiva.  

 

Milton Santos analisou o impacto negativo que empreendimentos tipicamente 

capitalistas, ladeados por instituições financeiras e obedientes a interesses globais mais 

estratégicos, acarretam para o entorno territorial. A ação das organizações verticalizadas, cada 

qual com suas metas, lógicas e poderes próprios, tenderia a obscurecer o debate e a 

mobilização comunitária local. Para o autor, as empresas de grande porte modificam a 

estrutura do emprego, e com isso, influenciam também o orçamento público e as relações 

socioculturais em uma dada região. Como ilustração, Santos (2000) apontou o discurso oficial 

que exalta a instalação de fábricas em uma localidade, publicizando o potencial de progresso e 

de geração de empregos, mesmo que as vagas sejam para atividades laborais degradantes e os 

subsídios concedidos acabem gerando uma posterior ingovernabilidade estatal. A visão ampla 

e de conjunto da política estaria ofuscada pelo utilitarismo do mercado, orquestrado sobretudo 

por grandes grupos privados que não seriam atentos quanto à problemas locais de desemprego 

ou de alocação de renda por estarem imersos em uma lógica financeira e concorrencial 

implacável. Este fenômeno de deficiência de coordenação regional fez emergir, em todo o 

Mundo, as novas ONGs e agendas de RSE (Responsabilidade Social Empresarial), que teriam 

um papel de atuação, por vezes nobre, mas usualmente parcial, geograficamente pontual e 

sem visão de conjunto. Santos defendia as racionalidades contra-hegemônicas que, a partir 
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das próprias localidades, desenvolvem formas de convivência e de regulação mais adequadas 

às suas aspirações de vida. Um exemplo de organização horizontal, no eixo da economia 

social, é a atuação do “Banco Palmas” desde 1998, com o desenvolvimento de uma rede de 

pequenos empreendimentos “prosumidores” e a circulação da interessante “moeda social” no 

bairro de Palmeira, em Fortaleza/CE.  

 

 

Figura 39: Estratégia do Banco Palmas 
Fonte: Banco Palmas (2007). 

 

Fundado pela Asmoconp (Associação de Moradores do Conjunto Palmeira)87, o 

“Banco Palmas” atualmente replica a experiência, no Brasil, para outros 33 bancos solidários 

similares (FRANÇA, 2008). Esta rede pioneira, desenvolvida em uma comunidade 

empobrecida do Nordeste, parece importante para a “cooperatividade sistêmica” local por 

atuar na transformação de 4 pontos cruciais da cadeia produtiva: 

 

A) capital solidário 

B) produção sustentável 

C) consumo ético 

D) comércio justo. 

 

A moeda “Palma” foi concebida para circular a riqueza dentro do “Conjunto 

Palmeira”, e ainda, promover solidariedade entre os produtores e consumidores. Sendo gerido 

pela própria associação, o “Banco Palmas” desenvolve um conjunto de programas orientados 

para o desenvolvimento socioeconômico comunitário:  

 

� Sistema integrado de microcrédito: PalmaCard (cartão de crédito), PalmaCasa 

(reforma de moradia), além de empréstimos especiais para a agricultura urbana. 
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� Clube de trocas solidárias: Programa voltado aos prosumidores locais, com o 

valor da “moeda social” sendo atrelada à hora trabalhada e/ou aos insumos 

utilizados na fabricação das mercadorias e na prestação de serviços.  

� Loja solidária: Loja coletiva na própria sede da associação e do banco, aonde os 

produtores cadastrados no sistema podem expor e vender seus produtos. 

� Feira periódica: Realizada todos os sábados, e que, além da comercialização de 

produtos no bairro, tornou-se um espaço de encontro e promoção cultural.  

� Incubadora feminina: Reintegração social de mulheres em situação de risco 

pessoal. Oferta de cursos profissionalizantes, ateliês de confecção e artesanato. 

� Grupos setoriais: Formação de grupos autogeridos de produção: PalmaFashion 

(moda jovem), PalmaLimpe (materiais de limpeza) e PalmArt (artesanato). 

� Escola de socioeconomia: Palmatech, com a capacitação técnico-administrativa 

de trabalhadores locais na perspectiva pedagógica da cultura da solidariedade. 

 

Programas públicos para a promoção do cooperativismo 

 

Em Assembléia realizada em 2009, a ONU aprovou a proclamação de 2012 como 

“Ano Internacional” das cooperativas, destacando o papel histórico do setor como promotor 

do desenvolvimento socioeconômico, sobretudo em tempos de crises88. Já em 2002, a OIT 

havia lançado a sua “Recomendação nº 193”, para a promoção das cooperativas, abarcando 

diversos contextos e formas de negócios. Do mesmo modo que a CICOPA (Organização 

Internacional de Cooperativas de Produção Industrial, Artesanal e de Serviços) declarou em 

200589, a OIT enxerga um espaço de atuação laboral preenchendo um setor econômico 

distinto, marcado pela autonomia e independência, mas também carente de políticas e práticas 

facilitadoras, provenientes das legislações estatais e entidades de assessoria. São ressaltados 

os objetivos de integração social e a necessidade de um “espírito de solidariedade” entre os 

envolvidos, se aproximando até das propostas dos atuais movimentos de economia social-

solidária. Os governos teriam como desafio o estabelecimento de quadros jurídicos favoráveis 

às cooperativas, tendo em vista sua natureza e função social diferenciadas, abrangendo a 

seguinte agenda: 

                                                                                                                                                                                     
87 Página da “Asmoconp” acessada em: <http://www.bancopalmas.org.br>.  
88 Vide reportagem da “ONU Multimedia”, 29/12/2009, “Proclaman 2012 Año Internacional de las 

Cooperativas”, disponível em: <http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/detail/150026.html>.  
89 Declaração acessada em: <http://www.cicopa.coop/World-Declaration-on-Worker.html>. 
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� políticas para a formação de fundos de solidariedade nas cooperativas. 

� facilidade, rapidez e economia no registro de novos empreendimentos.  

� estímulo através de benefícios fiscais, empréstimos e doações. 

� combate as relações de trabalho dissimuladas em pseudo-cooperativas. 

� medidas de fiscalização contínua das sociedades cooperativas. 

� legalização e transformação de atividades da economia informal. 

� medidas relativas à saúde, higiene e à segurança no local de trabalho. 

� desenvolvimento das competências técnicas, profissionais e gerenciais. 

� promoção da igualdade de gênero entre os associados(as). 

� formas de assistência para melhorar o nível dos produtos e serviços. 

� facilitação do acesso ao crédito, aos mercados e canais de venda. 

� gestão de estatísticas sobre o setor, apoiando planos e políticas públicas. 

� revisão democrática das legislações nacionais aplicadas ao setor. 

 

 

3.4   COOPERATIVA: MODELO ORGANIZACIONAL 

 
 

No Brasil, o formato jurídico das sociedades cooperativas é regulado pela Lei n° 

5.764/71, que também definiu a “Política Nacional de Cooperativismo”. No Capítulo II da 

Lei, é apresentada a seguinte definição contratual (BRASIL, 1971): 

 

 

Figura 40: Sociedades cooperativas - definição da legislação brasileira 
Fonte: Brasil (1971). 
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As cooperativas se distinguem das demais sociedades, como as empresas ou as 

associações simples, segundo a Lei, pelo conjunto das seguintes características: 

 

I. Adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade 

técnica de prestação de serviços; 

II. Variabilidade do capital social representado por quotas-partes; 

III. Limitação do número de quota-partes do capital para cada associado, facultado, 

porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais 

adequado para o cumprimento dos objetivos sociais; 

IV. Inacessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade; 

V. Singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e 

confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, 

optar pelo critério da proporcionalidade;  

VI. Quórum para o funcionamento e deliberação da Assembléia Geral (AGS) baseado 

no número de associados e não no capital; 

VII. Retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações 

realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral dos 

Sócios; 

VIII. Indivisibilidade dos fundos, de Reserva e de “Assistência Técnica Educacional e 

Social” (FATES); 

IX. Neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; 

X. Prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos 

empregados da cooperativa; 

XI. Área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, 

operações e prestação de serviços. 

 

Em termos de estruturação organizacional, as cooperativas possuem liberdade para 

desenhar o organograma mais adequado as suas necessidades, tendo, entretanto, que respeitar 

a existência de alguns órgãos obrigatórios, como a “Assembléia Geral de Sócios” (AGS), que 

representa o poder máximo, o “Conselho Fiscal” (CF), que possui poder fiscal-consultivo e o 

“Conselho de Administração” (CA), que equivale a “diretoria” da cooperativa, mas com 

poder apenas deliberativo. 
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Figura 41: Estruturação de cooperativas 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2009). 

 
 

Quanto à classificação das cooperativas e de suas agregações, em diferentes níveis, a 

atual legislação brasileira faz a seguinte distinção (BRASIL, 1971): 

 

• Cooperativas singulares: têm o propósito de prestação direta de serviços aos 

associados. São constituídas por pelo menos 20 pessoas físicas, “sendo 

excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por 

objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, 

ainda, aquelas sem fins lucrativos”. 

• Cooperativas centrais e federações: propósito de organizar, integrar e apoiar 

empreendimentos cooperativos pontuais. São constituídas de, no mínimo, 3 

cooperativas singulares, podendo ainda admitir associados individuais. 

• Confederações de cooperativas: propósito de organizar, em maior escala, as 

federações e cooperativas centrais. São constituídas, pelo menos, de 3 

cooperativas centrais ou federações cooperativas, da mesma ou de diferentes 

modalidades. Tal arranjo confederativo permanece pouco usual no Brasil. 
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• Cooperativas mistas: cooperativas que apresentam mais de um objeto de 

atividade. Exemplos de cooperativas de produção e de consumo, ou de consumo e 

de crédito, servindo aos associados e aos clientes. 
 

 

O consultor Helnon Crúzio analisa outras características das organizações 

cooperativas, no Brasil, que as distinguem das empresas convencionais. Em relação ao capital 

social, o autor esclarece que as cooperativas não disponibilizam as quotas-partes para 

investidores ou pessoas estranhas ao negócio, sendo proibida a transferência de capital para 

terceiros. Em caso de falecimento de algum sócio, a quota-parte individual torna-se um bem 

de sua família. Outro diferencial seria o direito de voto para cada associado nas reuniões da 

Assembléia Geral, o órgão máximo do empreendimento. As sobras líquidas do exercício, 

equivalentes ao lucro líquido das empresas capitalistas, são distribuídas proporcionalmente às 

operações realizadas pelos associados, com exceção dos casos decididos em Assembléia. 

Diferente das empresas que remuneram o conjunto de acionistas de acordo com o volume de 

capital investido, as cooperativas remuneram os sócios internos de acordo com a atividade e o 

esforço pessoal aplicado no período, dependendo igualmente dos resultados econômicos 

gerados pelo negócio (CRÚZIO, 2005). 

 A “Assembléia Geral dos Sócios” (AGS) se subdivide em 2 tipos: a Ordinária, reunião 

que acontece anualmente, após o término do exercício social de cada ano, e a Extraordinária, 

acionada de acordo com as necessidades e solicitações dos associados. Amparadas pela 

legislação, as deliberações nas assembléias devem ser “tomadas por maioria de votos dos 

associados presentes com direito de votar”. Ainda segundo a lei, “cada associado presente não 

terá direito a mais de 1 (um) voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes” 

(BRASIL, 1971). Este é um diferencial chave para a democracia participativa, ainda que de 

modo isolado, ou exercido em um ambiente sem cultura cooperativa e solidária, possa se 

transformar em um mero exercício burocrático. Mesmo assim, quando comparado com o 

usual processo decisório hierárquico nas estruturas das grandes empresas privadas ou de 

órgãos públicos, este modelo continua representando um avanço quanto à divisão do poder no 

interior das organizações. Na “Assembléia Geral”, os associados elegem os membros da 

direção que irão integrar o “Conselho de Administração”, e os candidatos que irão formar o 

“Conselho Fiscal” da cooperativa. Nesta mesma instância são votados assuntos relativos às: 

contas gerais, investimentos futuros, estratégias, sobras e remunerações.  
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Fundos, garantias e riscos do trabalho em cooperativas 

 

De acordo com a legislação brasileira, cada cooperativa é obrigada a constituir um 

“Fundo de Reserva”, de 10% das sobras líquidas, para lidar com os riscos econômicos e 

viabilizar os investimentos necessários ao próprio negócio, e ainda, um “Fundo de Assistência 

Técnica, Educacional e Social” (FATES), de 5% das sobras líquidas, para viabilizar a 

educação e o desenvolvimento dos associados e de seus familiares. A legislação brasileira 

desobriga o associado-trabalhador de contribuições sindicais devido à natureza 

empreendedora do negócio. Da mesma maneira, o associado pleno não possui vínculo 

empregatício com a cooperativa, de acordo com o artigo 442 da CLT. Quanto à aposentadoria, 

os sócios contribuem para a previdência social como pessoa física, de acordo com a 

“Regulamentação da Contribuição Previdenciária de Autônomos”. Para isso as cooperativas 

devem recolher uma alíquota de 15% ao INSS, dependendo do valor pago ou creditado aos 

associados e a distribuição das sobras líquidas no período considerado.  

Crúzio (2005) analisa as possíveis vantagens do modelo no que concerne às relações 

contratuais, laborais e comerciais. Neste aspecto, as cooperativas ainda geram polêmica, por 

abarcarem relações extra-CLT. O primeiro fato seria a eliminação da relação empregado-

empregador, já que o associado é considerado um dos proprietários do negócio. O modo 

operatório da autogestão e a cultura da cooperação seriam cruciais para a efetiva consolidação 

de tal vantagem. Ainda assim, é possível refletir sobre a persistência das relações de níveis 

distintos, entre trabalhadores associados, representantes eleitos, gerência contratada e demais 

prestadores de serviços, situação que é analisada no próximo item deste capítulo. Outro ponto 

seria a substituição da figura do intermediário/atravessador, já que a cooperativa, em certos 

casos, pode propiciar uma relação mais direta entre a demanda do tomador de 

serviço/comprador e a atividade laboral em grupo. Crúzio ressalta a representação 

institucional de interesses e necessidades coletivas, o exercício conjunto da direção e da 

fiscalização do empreendimento, e ainda, a possibilidade de desenvolvimento educacional dos 

sócios, viabilizado pelo FATES e por um possível “Comitê Educativo” (CE). Quanto aos 

encargos, na cooperativa tais taxas corresponderiam a 40% das despesas trabalhistas totais 

(Pró-labore dos dirigentes, ISS e recolhimento ao INSS), contra 78% nas empresas comuns 

(FGTS, Sebrae, Incra, Sesi/Senai, salário educação, seguro acidente, INSS, encargos 

provisionais e custos de quitação), uma diferença significativa de 38% em encargos.  

Seria preciso regular e investigar as contrapartidas que tal característica exige por 

parte das cooperativas. Como alerta Crúzio, a maioria das cooperativas abertas no Brasil, 



134 
 

entre 1995 e 2000, teria sido lançada somente para burlar o vínculo da CLT, de acordo com a 

estatística da Justiça do Trabalho (CRÚZIO, 2005). Mesmo entre as legítimas, seria 

necessário auditar as práticas de gestão do FATES e das demais garantias laborais. O 

sociólogo Gilvando Rios identifica três características definidoras do “modelo legítimo” de 

uma organização cooperativa: a) propriedade compartilhada, b) autogestão cooperativa e c) 

repartição das sobras. O mesmo Rios (2007) reconhece que tais característica, por vezes, 

existem apenas nos papéis dos estatutos e regimentos oficiais, mas também argumenta que 

tais desvios e riscos ocorrem em diversos campos de atividade, como na sonegação de 

impostos, nos desvios de finalidade e na exploração da força de trabalho por parte das 

pequenas, médias e grandes empresas privadas, nas universidades e órgãos estatais. 

 

Conselhos, instâncias e fundos adicionais nas cooperativas  

 

A UNISOL também descreve uma certa “estrutura organizacional facultativa”, 

apresentando alguns órgãos, práticas e fundos adicionais, que seriam úteis para a operação e o 

desenvolvimento de uma cooperativa típica: 

 

a) Reunião de decisão: Deliberação de ações cotidianas da cooperativa no nível dos 

arranjos de trabalho. Com periodicidade semanal ou quinzenal. Funcionaria como 

um órgão consultivo das aspirações e necessidades dos cooperadores, legitimando 

a efetiva democracia participativa, e ainda, atuando como auxiliar do “Conselho de 

Administração” (CA). A pauta e a data das reuniões deveriam ser divulgadas com 

antecedência. 

b) Reunião de coordenação: Importante para cooperativas que se subdividem em 

setores ou unidades, de acordo com a atuação geográfica ou a natureza do 

produto/serviço. Seriam reuniões semanais e com caráter consultivo. Poderia 

melhorar o fluxo e a gestão do conhecimento entre os setores/unidades e destes 

com os diversos conselhos da organização.  

d) Conselho Social: Poderia ter um formato semelhante ao “Conselho de 

Administração”, ficando responsável por algumas ações específicas: 

d1) apoio aos cooperados: clubes de compras, apoio jurídico, seguros 

coletivos, serviço de crédito direto, formação e qualificação profissional; 

levantamento de necessidades gerais e pontuais dos cooperados. 
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d2) mediação de conflitos: disputas e problemas na interação entre cooperados. 

Negociação de interesses divergentes entre cooperados e o “Conselho de 

Administração”. Situações de crise organizacional. 

d3) apoio à comunidade: levantar e sistematizar demandas locais comunitárias, 

participação em fóruns, eventos da vizinhança, redes sociais e 

institucionais. Presença em listas de discussão e coletivos do conhecimento 

na Internet. Apoio às manifestações sociais justas. 

 

Para garantir o bem estar e evitar qualquer tipo de fragilização da situação laboral dos 

associados, a cooperativa deveria obrigatoriamente criar diversos fundos especiais para férias, 

13ª retirada, afastamentos, gravidez, etc. (UNISOL, 2009). 

 
 

3.5   TEORIA DA AGÊNCIA E QUADRILÁTERO COOPERATIVO 
 
 

A interação principal-agente 
 
 

 

Figura 42: Teoria da agência 
Fonte: Adaptado de Posner (2000). 

 
 
A relação principal-agente se dá quando um indivíduo (o agente) age em nome de 

outro (o principal), a cujos interesses e objetivos ele deverá servir. Exemplos deste tipo de 

relação seriam: um advogado atuando em nome de um cliente, um corretor trabalhando em 
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nome de compradores de ações ou ainda uma diretoria administrativa atuando em nome dos 

proprietários de uma firma. No artigo “Agency Models in Law and Economics”, Posner (2000) 

apresenta e analisa os diversos modelos possíveis de agenciamento. Como exemplo didático, 

o texto cita o caso em que alguém queira vender um imóvel, com o procedimento de procura 

por um agente especializado, experiente na venda de casas e ainda com os contatos certos. O 

dono do imóvel espera que o agente faça o seu maior esforço para estabelecer o maior número 

de contatos possíveis, se esforce para valorizar o imóvel frente aos potenciais compradores, e 

ainda, atue em horários alternativos. A partir do contrato fechado, o agente pode apresentar 

comportamentos prejudiciais (moral hazard) ao principal ou dono do imóvel que o contratou.  

O problema para o dono do imóvel é fazer com que o contratado trabalhe de forma 

eficaz, sobretudo quando se configura a possibilidade de o agente preferir fazer outras coisas 

que não o combinado, ou ainda, de fazer somente o mínimo possível. Uma possibilidade para 

o principal seria monitorar o agente e despedi-lo se ele não realizasse um trabalho satisfatório. 

O problema, além da impossibilidade de acompanhar por completo o agente, é determinar e 

avaliar o trabalho de alguém que pode ser especialista em uma área de atuação. Como julgar a 

demora por uma venda, se o agente der por justificativa que no momento o mercado não 

estava propício a vendas e que, sendo postergada, a negociação poderia ser feita de forma 

mais vantajosa para o dono do imóvel? (POSNER, 2000). Os chamados “problemas de 

agência” estariam relacionados com os custos para este monitoramento e, mais ainda, com as 

dificuldades no alinhamento de interesses. Durante a década de 1960, a chamada “teoria 

neoclássica” da Administação foi criticada por ignorar tais conflitos. A “teoria do principal-

agente” (COASE, 1937) esclareceu que desde que a propriedade das firmas tornou-se 

separada de seu gerenciamento/controle, as questões de maximização de lucro e de 

racionalidade das decisões começaram a ser colocadas em dúvida, e um aspecto chave da 

“nova teoria das firmas” passou a ser a neutralização dos conflitos, buscada através dos 

mecanismos de incentivo. Uma solução parcial, no meio capitalista, seria desenhar contratos 

que antevejam motivos para os agentes se esforçarem, de maneira tal que beneficiem e 

atendam ao principal, ou seja, ao dono do imóvel, dos meios de produção ou da firma.  

 

Teoria da agência aplicada às cooperativas 

 

Em empreendimentos autogestionários autênticos os trabalhadores são os próprios 

sócio-proprietários do negócio. Neste caso, eles seriam simultaneamente agentes e principais 

nas relações com a diretoria e com a “Assembléia Geral”. Bialoskorki (2002) esclarece as 
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especificidades da “teoria do principal-agente” quando aplicada à arquitetura organizacional 

das cooperativas. Para ele o associado individual situaria-se, a princípio, em uma posição de 

oportunismo contratual por ter o poder de estabelecer um peso maior para as suas opiniões e 

objetivos privados. No entanto, a pressão direta exercida pelos demais associados, pelos 

clientes e pelo mercado freqüentemente pode revelar uma posição individual menos cômoda. 

Bialoskorki identifica, no cooperativismo autogestionário, relações de agência 

diferenciadas, envolvendo uma estrutura de incentivo que levaria em consideração cada 

interação organizacional: entre a cooperativa como negócio e os associados “como 

investidores”, entre a “Assembléia Geral dos Sócios” (AGS) e os dirigentes temporários 

(board) escolhidos por meio de eleições democráticas, e, finalmente, entre a cooperativa 

como organização e os associados “como trabalhadores”. 

 

 
 

Figura 43: Principal-agente aplicado às cooperativas 
Fonte: Bialoskorki (2002). 

 

 

O quadrilátero cooperativo de Desroche 

 

Em sua teoria sobre o projeto cooperativo, Henri Desroche identifica quatro 

populações em organizações cooperativas que já atingiram certo grau de crescimento e 

estrutura (DESROCHE, 2006):  

 

S) População de trabalhadores sócios: Capital social e efetiva participação no 

empreendimento, com a soberania decisória de sua assembléia geral. 

A) População dos administradores eleitos: Democracia representativa com a 

delegação de poderes a um “conselho de administração restrito”. 
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G)  População dos gerentes nomeados: Mobilizados ou contratados pelos 

administradores eleitos. Geralmente em postos temporários, de gerência, ou que 

requerem certa especialização/qualificação não usual.  

E)  População dos empregados assalariados: Com o crescimento do negócio, pode ser 

necessária a contratação de pessoal assalariado para atividades como: transporte, 

logística, manuseio de produtos, limpeza, contabilidade, comerciais, financeiras e 

de manutenção.  

 

De acordo com Thiollent (2006), o esquema do quadrilátero cooperativo de Desroche 

“permite distinguir vários tipos de conflitos e os mecanismos de diferenciação, ou até a 

fratura, que afetam a dinâmica cooperativa”.  

 

Figura 44: Quadrilátero cooperativo de Desroche 
Fonte: Thiollent (2006). 

 

 

Na ausência de pessoal externo contratado, como em alguns casos de cooperativas 

populares e pequenos empreendimentos de produção, se configuraria um triângulo ou mesmo 

uma relação simples agente-principal, envolvendo os trabalhadores de base e os agentes 

eleitos para a coordenação do negócio. No interior da “população de A” costuma emergir a 

figura de presidente diretor geral (PDG), que é uma posição temporária, ocupada por meio de 

eleição e que se torna responsável pela integração das possíveis diretorias e gerências do 

empreendimento. A “população de E” tenderia a compor uma categoria com interesses 
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particulares, de profissão ou de sindicato, portanto menos integrada aos destinos da sociedade 

cooperativa. Para Desroche, a comunicação entre estes quatro pólos seria a “chave da 

democracia cooperativa”. O pesquisador francês Serge Koulytchizky chama atenção para a 

atualidade do “quadrilátero de Desroche” com a emergência da temática da governança 

corporativa, que passa a estudar e mediar as relações entre os diversos interesses/atores 

envolvidos na atividade empresarial. No ambiente capitalista, tornou-se ordem do dia após o 

estouro da bolha especulativa das empresas de Internet e com os escândalos contábeis em 

grandes corporações como a Enron (do tipo ESOP), a WorldCom e a empresa de 

consultoria/auditoria Arthur Andersen. Respondendo a estes desvios e tentando recuperar a 

credibilidade no mercado acionário, o congresso dos EUA aprovou, em 2002, a Lei 

“Sarbanes-Oxley”, que prevê um ambiente de controle formal para os balanços, relatórios, 

transações, contratos, análises de riscos e auditorias. Longe de serem eventos isolados, tais 

escândalos revelaram uma crise considerável na relação de agenciamento no interior das 

empresas capitalistas, com a agudização do conflito de interesses entre acionistas, gerentes e 

trabalhadores. A maior pressão por resultados no curto prazo, pela cotação dinâmica do 

negócio na bolsa de valores e por indicadores de desempenho individuais ou por centro de 

custo deflagrou a disseminação de práticas fraudulentas de maquiagem contábil e de 

manobras gerenciais para atender, a qualquer custo, as metas e objetivos de desempenho.  

Koulytchizky lembra que no contexto original da teoria de Desroche, nos anos 

1960/70, o maior foco de conflito entre os agentes do quadrilátero nas cooperativas se dava 

com o pessoal envolvido ou eleito para as atividades de decisão e a base de trabalhadores 

mobilizada na dimensão funcional, de execução das tarefas. Atualmente persistiria a 

polarização entre um subgrupo empreendedor (população de G + população de A), e outro de 

administrados ou contratados (população de E + população de S). O autor francês identifica e 

adiciona novos atores complementares ao esquema básico proposto por Desroche 

(KOULYTCHIZKY, 2006): 

 

V) Voluntários-estagiários: Estudantes, simpatizantes, doadores e mecenas. Na esfera 

da economia social-solidária ganharia importância a figura do pessoal das 

entidades de incubação, apoio técnico e consultoria a tais empreendimentos. Esta 

população poderia ser subdividida ainda em duas classes: a V1, de voluntários 

influentes, com potencial para se tornarem sócios ou se envolverem com o 

processo decisório da organização, e a V2, pessoal que flutua na organização sem 

acesso ao corpo decisório. 
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T) Usuários-clientes: Usuários, consumidores e clientes-sócios. Clubes de compras, 

fóruns de sugestões e espaços de “inovação aberta”. Arranjo legítimo de 

contrapoder, promoção ou de negociação, organizado para defender seus 

interesses coletivos junto às sociedades cooperativas.  

 
 
3.6 PROJETO DE SISTEMAS COOPERATIVOS/PARTICIPATIVOS 

 
 

De certo que a idéia de “projetar” a cooperação é no mínimo obliterada. No entanto, 
pode-se supor elementos de projeto organizacionais que permitam (ou no mínimo 
não impeçam) o espaço para manifestação cooperativa, sobretudo no que diz 
respeito à cultura organizacional (em seus valores, ritos, crenças). (PARADELA; 
SIMONI, 1999) 

 
Tirania da falta de estrutura 

 

No artigo de 1972, “A tirania das organizações sem estrutura”, a cientista política e 

ativista social norte-americana Jo Freeman90 alertou para as dificuldades que os 

empreendimentos sociais libertários, que evitam a formalidade e a estrutura hierárquica, 

enfrentam durante os seus estágios de desenvolvimento. Para Freeman (1972), a ausência de 

estrutura quase sempre encobre abusos implícitos de poder por parte de subgrupos e de 

“ditadores benevolentes”. A informalidade, a ausência de regras e de responsabilidades 

explícitas prejudicariam o trabalho do grupo em seus processos executivos, comunicacionais e 

decisórios. A autora faz uma analogia com a ideologia do "laissez-faire", que em nome da 

liberdade permite que uma minoria exerça o controle social sobre os salários, os preços e a 

distribuição de bens. Para evitar os aspectos indesejáveis da falta de estrutura Freeman 

recomenda sete princípios úteis para a organização democrática de empreendimentos: 

 

� Delegação de tarefas: indicar autoridades e responsabilidades específicas para os 

indivíduos. Quando as pessoas são nomeadas para alguma tarefa, elas tendem a se 

comprometer mais com tal compromisso. 

� Representação democrática: os que foram escolhidos ou eleitos para a 

representação/gerência do grupo devem ser responsáveis frente aos que os 

escolheram. Possibilidade de o grupo contestar a autoridade exercida. 

                                                           
90 Site pessoal de Jo Freeman acessado em: <http://www.jofreeman.com>. 
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� Distribuição de poder: tentar distribuir a autoridade tanto quanto possível, 

impedindo o monopólio de poder e obrigando a consulta mútua no processo 

decisório. Oferece oportunidades para muitas pessoas desenvolverem habilidades 

gerenciais, desfazendo o formato hierárquico da pirâmide. 

� Rotação de tarefas: evitar que as responsabilidades sejam encaradas como 

propriedade particular. Maior controle coletivo do empreendimento. Ponderar 

sobre a freqüência da rotação para não prejudicar a qualidade e o período de 

aprendizado dos processos em questão. 

� Alocação racional de tarefas: selecionar pessoas de acordo com a habilidade, o 

interesse e a responsabilidade. Oportunidades para pessoas que não possuem as 

habilidades requeridas podem ser criadas por meio de estágios.    

� Difusão generalizada de informação: evitar redes de comunicação fechadas que 

concentram poder. Transparência e aumento da capacidade de efetiva autogestão 

pelo coletivo. Autogestão do conhecimento. 

� Acesso igualitário aos recursos: deveria ser um dos objetivos do coletivo uma 

maior distribuição de recursos, incluindo qualificações e informações.   

 

Os princípios para a estruturação democrática tornaram-se influentes entre 

organizações sociais e círculos anarquistas. Freeman (1972) achava que as grandes 

instituições com características hierárquicas e coercitivas de seu tempo tendiam a criar uma 

obscura ideologia reativa, pregando a informalidade quase que irrestrita como forma de se 

extinguir as estruturas tradicionais de poder. Para a autora, as divisões/hierarquias persistem 

nos grupos informais, e ainda, acabam tornando possível que alguns agentes controladores 

exerçam o poder sem regras a limitá-lo. 

 
 

O grupo de pessoas em posição de autoridade será difuso, flexível, aberto e 
temporário. Eles não estarão numa posição que facilita a institucionalização do seu 
poder, porque as decisões definitivas serão feitas pelo grupo como um todo. O grupo 
terá assim o poder de determinar quem deve exercer a autoridade dentro dele. 
(FREEMAN, 1972) 
 
Considero o anarquismo singularmente válido para procurar e identificar estruturas 
de autoridade, hierarquia e dominação, em qualquer aspecto da vida, e para desafiá-
las. Ao menos que haja uma justificativa, são ilegítimas e deveriam ser 
desmanteladas, para aumentar o nível de liberdade humana. Isso inclui poder 
político, posse e administração, relações entre homens e mulheres, pais e filhos, a 
nossa responsabilidade no destino das futuras gerações, e por aí vai. (CHOMSKI, 
1996) 91  

                                                           
91 “Um anarquista no MIT”. Entrevista de Noam Chomsky para a revista “Red & Black Revolution”, edição n. 
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Organização do trabalho nas cooperativas em rede 

 

No livro “Cooperativas em rede e autogestão do conhecimento”, Crúzio (2006) aborda 

os problemas das cooperativas que se estruturam de forma hierárquica, com marcante 

especialização funcional, rígidos controles de supervisão e padronização de tarefas. O 

desenho de cargos neste modelo tenderia a “negligenciar as relações de cooperação” nas 

equipes de trabalho, enfatizando degraus hierárquicos, status e cargos. Como meio de 

contornar essa situação, usual em empresas capitalistas, o autor prescreve a organização de 

empreendimentos em rede, trocando as relações de subordinação funcional pela coordenação 

de equipes autogerenciadas, com o trabalho sendo organizado em torno de macroprocessos. 

Em uma cooperativa singular, diversas equipes autogerenciadas se relacionariam com outras, 

dentro e fora do empreendimento. No projeto organizacional, Crúzio recomenda o fim do 

estabelecimento de seções, setores, departamentos ou divisões. A nova estrutura contaria 

apenas com quatro órgãos básicos: três obrigatórios segundo a legislação (AGS, CF e CA) 

mais o CE, que seria um comitê para a qualificação dos sócios: 

 

• AGS: Assembléia Geral dos Sócios 

• CF: Conselho Fiscal 

• CA: Comitê de Administração 

• CE: Comitê de Educação 

 

Um órgão adicional poderia ser o “Conselho Social” (CS), cujas atribuições podem 

também ser distribuídas entre o CA e o CE, sobretudo no caso de cooperativas menores. No 

esquema proposto por Crúzio, cada equipe autogerenciada ganharia uma visão ampla em 

relação à alguns macroprocessos, evitando a excessiva divisão do trabalho por tarefas, 

funções ou áreas muito especializadas. Uma recomendação seria eliminar o esquema de 

“comando e controle”, não utilizando “ordens de serviço” de natureza unilateral e hierárquica. 

Seguindo esta diretriz, ganhariam relevância as periódicas “reuniões de decisão” e “reuniões 

de coordenação”. Outro desafio estaria em quebrar barreiras entre esferas administrativas e 

operacionais, e neste ponto, a experiência das equipes semi-autônomas prescritas pela 

abordagem sociotécnica européia (item 3.2) pode ser útil.  

                                                                                                                                                                                     
2/1996. Tradução disponível em: <http://www.nodo50.org/insurgentes/textos/chomsky>.   
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Como exemplo, uma equipe pode incorporar diversas atividades operacionais e ganhar 

responsabilidade para tratar de aspectos administrativos, comerciais ou produtivos ao longo 

de algum macro-processo. No nível do arranjo de trabalho, a orientação seria para o trabalho 

em grupo participativo, com liberdade para as equipes escolherem o método, a programação, 

o ritmo e a carga horária de trabalho, levando em consideração as restrições e os resultados 

esperados por outras equipes envolvidas. Organizadas em rede, cada cooperativa singular 

atuaria como uma unidade de negócio interdependente, cujo conjunto seria coordenado por 

uma cooperativa central representativa. Na relação com as equipes externas de outras 

cooperativas, cada trabalhador associado tenderia a desenvolver o espírito de 

empreendedorismo e a responsabilidade pela qualidade, por ter a visão e a gestão do próprio 

serviço/produto desenvolvido e ofertado à terceiros (CRÚZIO, 2006).    

 
 

 

Figura 45: Equipes autogerenciadas nas cooperativas em rede 
Fonte: CRÚZIO (2006). 
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Modelo da adhocracia 

 

De acordo com Henry Mintzberg, professor da Universidade de Montreal, a 

adhocracia representaria uma estrutura organizacional inovadora com as seguintes 

características: pequenas equipes temporárias, trabalhadores especializados, 

multifisciplinaridade, coordenação por “ajuste mútuo”, treinamento extensivo, informalidade 

nos procedimentos, composição não-fixa, estrutura matricial combinando orientação para o 

mercado com a parte funcional, automatização de sistemas técnicos e descentralização de 

poder. É possível encontrar semelhanças com princípios da autogestão e também com as 

equipes orientadas para projetos. O diferencial da autonomia dos grupos decorreria, 

geralmente, das características específicas de unidades de P&D vinculadas à grandes 

institutos ou agências, ou ainda, de profissionais sócios de pequenas firmas privadas atuando 

em nichos altamente intensivos em conhecimento (MINTZBERG, 1980).  

 

Figura 46: Coordenação de trabalhadores do conhecimento 
Fonte: Brainpark (2009). 

 

 

O mesmo autor identifica uma “adhocracia operacional”, aonde a inovação do trabalho 

se aplica diretamente na esfera/em favor do cliente, como no caso de firmas de consultoria e 

agências de publicidade. Diferente das burocracias que organizam um repertório definido de 

soluções, haveriam as empresas que agrupam especialistas e tratam a demanda pontual como 

um projeto inédito, exigindo uma solução criativa e não programável. Em projetos deste tipo, 

o trabalho operacional tende a se mesclar ao administrativo, com pouca distância entre o 

planejamento e a efetiva execução das tarefas. Já na “adhocracia administrativa”, o trabalho 

serviria à própria organização, como no caso de pesquisadores da indústria química ou de 

tecnologias avançadas. Nesta situação, o trabalho operacional freqüentemente é terceirizado, 
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automatizado ou realizado por outra unidade da firma. Mintzberg (1980) ressalta que as 

adhocracias costumam ser organizações novas, no sentido de que a sua estrutura é tipicamente 

vulnerável, e tende, com pouco tempo, para a descontinuidade ou mesmo para a 

estruturação/burocratização. As “adhocracias operacionais” sofreriam ainda com a incerteza 

em relação ao próximo cliente ou projeto que mobilize a sua força de trabalho. No âmbito das 

organizações cooperativistas existe a necessidade de estruturação e formalidade, até mesmo 

para atender a legislação específica do setor, mas pode ser viável a formação de equipes 

temporárias entre os associados para trabalhar em projetos “ad hoc”, baseadas em demandas 

pontuais, meritocracia, afinidades e competências multidisciplinares.  

 

Motivação intrínseca e enriquecimento de cargos 

 

No artigo “One More Time: How do you motivate employees?”, publicado em 1968, o 

psicólogo norte-americano Frederick Herzberg divulgou as suas influentes teorias 

motivacionais (Motivator-Hygiene) e de enriquecimento de cargos. Segundo Herzberg, os 

fatores higiênicos estariam relacionados às condições de trabalho, tais como: o ambiente, o 

conforto, os relacionamentos, a remuneração, os benefícios sociais e os estilos de chefia. 

Aspetos negativos nestes itens nitidamente gerariam insatisfação. Boas condições seriam 

desejáveis, claro, mas não essencialmente motivadoras. Grande parte dos atuais programas 

“motivacionais” de RH recaem nestes itens. Os fatores intrínsecos estariam associados à 

natureza das tarefas, à habilidade desenvolvida, à responsabilidade, à auto-realização, ao 

reconhecimento profissional, à promoção e ao crescimento individual. O “enriquecimento 

vertical” de cargos seria uma tentativa de atingir diretamente alguns destes fatores intrínsecos 

mencionados. Dentre os princípios recomendados estariam: (a) relaxamento da supervisão, (b) 

aumento da responsabilidade pessoal, (c) nomeações integrando uma unidade natural de 

trabalho, (d) distribuição de autoridade ao longo de um macro-processo, (e) disponibilização 

de relatórios periódicos de gestão, (f) introdução gradual de tarefas mais complexas e (g) 

designação de agentes para algumas tarefas específicas, tornando-os experts (focal points) 

(HERZBERG, 1968).   

 

Desenho organizacional: modelo de Emery 

 

No projeto, diagnóstico ou redesenho de sistemas de trabalho, pode ser útil o modelo 

proposto por Fred Emery (9 Step Model), utilizado experimentalmente no programa NIDP 
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norueguês e também na consultoria às organizações. O autor propôs que o desenho não fosse 

feito apenas por um consultor externo ou por gerentes da organização, mas envolvesse todo o 

coletivo impactado através do método do PDW (Participative Design Workshop). Baseado na 

esquematização feita por Emery (1967), Trist (1981) e Garcia (1980), tal modelo original 

pode ser decomposto nas “nove etapas-padrão” detalhadas abaixo: 

 

 

Figura 47: Modelo dos 9 passos de Emery 
Fonte: Adaptado de Emery (1967). 

 

 

Adequação Socio-Técnica (AST) e Tecnologia Apropriada (TA)  

 

No projeto da autogestão, Novaes e Dagnino (2005) apresentam a concepção da AST 

(Adequação Socio-Técnica). A linha de pesquisa dos autores, da Unicamp, questiona o 

“conteúdo político das escolhas tecnológicas”, se alimenta de conceitos da área que estuda as 

relações entre “Ciência, Tecnologia, Sociedade” (CTS) e revisita o antigo movimento indiano 
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da “Tecnologia Apropriada” (TA). Na luta contra o domínio britânico, entre 1924 e 1927, 

Mahatma Ghandi apoiou programas de autogestão da produção contra a imposição de 

produtos/tecnologias estrangeiras, que considerava socialmente nocivas para a população da 

Índia. Durante este período, os tecidos industrializados ingleses passaram a competir com 

uma renovada indústria nativa, viabilizada pelo artesanato que materializava o lema: 

“produção pelas massas, não produção em massa”. A posição era reativa, mas também 

implicava em adaptar e se apropriar das tecnologias para o contexto e as necessidades locais. 

A doutrina de Ghandi seria logo obscurecida pelos suntuosos programas pós-independência 

do estadista Jawaharlal Nehru, orientados para a industrialização pesada, mas os autores 

lembram que a TA passou a direcionar políticas estatais como a aplicada na China, visando à 

revalorização da agricultura camponesa, e, ainda, a influenciar projetos técnicos adaptados 

para países em desenvolvimento na Ásia, na África e na Américas (tropicalização). O 

economista Ernst Shumacher, por exemplo, investigou o conceito e publicou, em 1973, o 

influente livro “Small is beautiful: economics as if people mattered”, batizando a sua nova 

proposta de “tecnologia intermediária”, que seria baseada em “baixos custos de capital, 

pequena escala, simplicidade e respeito à dimensão ambiental”. 

 
 
Dentre os critérios que conformariam o novo código sócio-técnico (alternativo ao 
código técnico-econômico convencional) a partir do qual a tecnologia convencional 
seria desconstruída e reprojetada dando origem a processos de AST, pode-se 
destacar além daqueles presentes no movimento da TA: a participação democrática 
no processo de trabalho, o atendimento a requisitos relativos ao meio-ambiente 
(através, por exemplo, do aumento da vida útil das máquinas e equipamentos), à 
saúde dos trabalhadores e dos consumidores e à sua capacitação autogestionária. 
(NOVAES e DAGNINO, 2005). 

 

Discorrendo sobre a seleção de alternativas técnicas na grande indústria capitalista, 

Novaes e Dagnino apontam o imperativo da “manutenção do controle técnico” em lugar de 

uma possível neutralidade da evolução científica/tecnológica. Se alternativas viáveis 

estiverem disponíveis para a aplicação em dado processo produtivo, mas possuem 

“implicações distintas em termos de distribuição de poder”, as que favorecem o controle 

social da produção pelo capital, representado sobretudo por diretores e gerentes, tendem a ser 

escolhidas. A concepção da AST tentaria reposicionar este papel da tecnologia, identificando-

a como um processo de “construção social”, longe de determinismos “evolutivos” e sempre 

com implicações no cotidiano dos trabalhadores. Entretanto, no lugar da abordagem 

construtivista das tecnologias alternativas, na qual os artefatos são criados a partir de 

negociações e experimentos por parte de grupos interessados (co-construção), a AST tenderia 
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para um processo inverso, aonde uma tecnologia ou artefato tecnológico seria concebido em 

um contexto e posteriormente sofreria um “processo de adequação aos interesses políticos de 

grupos sociais relevantes distintos”. Como exemplo, um sistema hardware, um software ou 

uma técnica de gestão adotada por grandes empresas capitalistas poderia ser experimentado 

em uma cooperativa de economia social, passando por modificações em termos de aspectos 

indesejáveis de hierarquização, decisão unilateral, monitoramento indesejável ou imposição 

de ritmo.   

 Como forma de sistematizar e transmitir o conceito, os autores definiram sete 

modalidades de “Adequação Socio-Técnica” a serem consideradas nos projetos de trabalho e 

na seleção/implantação de tecnologias (NOVAES e DAGNINO, 2005): 

 

• Simples uso da tecnologia em um contexto organizacional de autogestão; 

• Apropriação do conhecimento: aspectos produtivos, gerenciais ou de concepção 

dos produtos/processos, sem modificações no uso concreto; 

• Ajustes no maquinário e equipamentos: fertilização de tecnologias antigas com 

componentes novos, aumento da vida útil ou recondicionamento; 

• Ajuste do processo de trabalho: o questionamento da divisão técnica do trabalho e 

a adoção progressiva da autogestão dos meios de produção; 

• Emprego de tecnologias alternativas à convencional; 

• Incorporação de conhecimento científico-tecnológico existente e disponível ao 

processo produtivo: inovação de tipo incremental; 

• Incorporação de conhecimento novo: inovação radical, esgotamento do processo 

de inovação incremental e posterior apoio de centros de P&D. 

 
 
3.7 NOÇÕES DE ORGANIZAÇÃO QUALIFICANTE 

 
 

O francês Philippe Zarifian argumenta que a “lógica da competência” nas 

organizações deveria assumir uma dimensão de construção social, situada nas próprias 

unidades e redes de trabalho, e deixar de ser uma espécie de ferramental restrito ao repertório 

da “Gestão de RH” ou atribuído a um departamento específico (DP, RH). A competência 

passaria pelo desenvolvimento de cada agente/indivíduo, mas também não faria sentido 

restringi-la apenas a esta esfera. No livro “Objetivo Competência: por uma nova lógica”, o 

autor esclarece que atualmente existe um maior reconhecimento sobre as singularidades 
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pessoais no interior dos coletivos, o que seria uma “evolução geral das sociedades modernas”. 

Mais do que no passado, “os indivíduos querem ser reconhecidos por si mesmos”. A essência 

coletiva de grande parte das atividades profissionais lançaria novos desafios para a concepção 

organizacional, impactando diretamente os processos de recrutamento, avaliação do trabalho, 

remuneração, mobilidade interna, distribuição de responsabilidades, formação de equipes e 

desenvolvimento de competências requeridas pela organização, pelos serviços e pelos 

processos produtivos (ZARIFIAN, 2008).   

 

 

Figura 48: Organização qualificada e qualificante 
Fonte: Adaptado de Fleury (2006). 

 

 

Dilema organizacional: eficiência versus aprendizado 

 
 

Até agora os técnicos só visaram às necessidades da fabricação, e nada mais. Se eles 
começassem a ter sempre presentes no espírito as necessidades dos que fabricam, 
toda a técnica da produção deveria ir sendo transformada pouco a pouco. Isso 
deveria tornar-se uma das matérias de ensino nas escolas de engenharia e em todas 
as escolas técnicas. (WEIL, 1949) 

 
 
A finlandesa Marjatta Maula é professora na “Tampere University of Technology” e 

especialista na abordagem de organizações como “sistemas de aprendizagem”. A autora 

identifica e analisa um dilema clássico presente nas empresas: a dificuldade de combinar as 
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aspirações de autonomia, liberdade criativa, aprendizado e auto-organização, por parte dos 

trabalhadores, com os imperativos de eficiência, controle, normas, e padrões de operação e 

qualidade (MAULA, 2006).   

 

 
 

Figura 49: Dilema entre a eficiência e a criatividade 
Fonte: Maula (2006). 

 

 Como indica Maula (2006) uma estratégia para contornar este problema seria a 

promoção das capacidades de aprendizagem e de renovação contínua, mantendo uma tensão 

entre a auto-referência da “memória” interna, que inclui o conhecimento (tácito e explícito) 

acumulado na operação do negócio, e os “sensores” voltados para o ambiente externo, que 

possibilitam: (a) interação com outros agentes (clientes, fornecedores, centros de 

aprendizagem, pesquisadores, fóruns), (b) condução de experimentos (acordos, lançamentos) 

e (c) identificação de triggers, elementos que perturbam e viabilizam mudanças renovadoras 

na estrutura e na competência do coletivo (tecnologias, conceitos, práticas). Para Zarifian 

(2008), os próprios trabalhadores são impulsionados a buscar o aprendizado essencial dos 

novos modos de interação “no seio de uma vida coletiva”. A diversidade de relações com 

“colegas de diferentes serviços e ocupações, de locais diversos” seria uma fonte de 

enriquecimento pessoal, proporcionando maior autonomia e uma visão mais ampla sobre o 

seu próprio eixo de trabalho. O presente estudo procura deixar visível o impacto das TICs 

para as novas dinâmicas de cooperação, muitas vezes fora da esfera empresarial. Zarifian 

(2008) entende que uma organização qualificante seria a que legitimasse e favorecesse este 

inter-relacionamento externo, reconhecendo o ganho de competências coletivas que 

influenciam no desempenho dos processos produtivos internos. A atual necessidade de se 

explicitar as competências, o “saber-fazer”, acabaria resgatando também o papel das 

“filiações sociais e profissionais” (conselhos, sindicatos, clubes e universidades), que além do 

“pertencer” e do “fazer parte”, ainda forneceriam referências sobre o desempenho desejável 

nas atividades de trabalho. Ao mesmo tempo, no interior das empresas, existem cada vez mais 

espaços fronteiriços, multidisciplinares, flexíveis e orientados para as demandas. Este 

conjunto de transformações tornaria mais nebulosa a noção de "identidade profissional", 
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sendo possivelmente mais adequado considerar, no lugar da profissão tradicional, dos títulos 

acadêmicos ou de um posto de trabalho específico, a diversidade de “redes” na qual um 

indivíduo está momentaneamente alocado. 

     

Evento, comunicação e serviço 

 

 Zarifian (2008) resume as mutações essenciais no universo do trabalho em três 

conceitos chaves, que se fariam presentes nos processos das organizações atuantes nos mais 

diversos setores da economia: 

 

• Evento: A atividade humana se “reposiciona no confronto com eventos”. 

• Comunicação: Construção de entendimento recíproco, resolvendo conflitos. 

• Serviço: “Trabalhar é gerar um serviço” para um cliente-usuário. 

 

O autor pondera que a lógica de serviço confere sentido às diversas atividades de 

produção, convergindo os esforços de comunicação e mobilizando os trabalhadores no 

confronto com os eventos, tendo como foco “as aspirações de clientes-usuários”. O próprio 

movimento da “Qualidade Total”, que teoricamente buscava orientar os agentes para os 

clientes internos/externos, traria este sentido unificador às atividades empresariais. No livro 

“Relação de Serviço: Produção e Avaliação”, organizado por Mario Salerno, os autores 

analisam o crescimento econômico global do setor de serviços e a notável mescla 

contemporânea das lógicas de “produção industrial” e “prestação de serviços”. A indústria 

cada vez mais “incorpora nos seus negócios e na sua estratégia” inúmeros pacotes de serviços 

(assistência, garantia, ciclo de pedido, SAC). Por seu lado, diversas empresas de serviços se 

organizam adotando métodos e técnicas “de produção em massa, de parcelização do trabalho, 

de separação entre planejamento e execução do trabalho, de normatização de atividades”, o 

que revelaria uma espécie de “industrialização” do setor de serviços (SALERNO, 2001). 

Zarifian alerta para a infiltração da “lógica de colocação mercantil”, voltada para as vendas e 

ganhos financeiros no curto prazo, fato que desvirtua a noção de satisfação do cliente, crucial 

para a abordagem da “Gestão da Qualidade”. O autor menciona as atividades de vendedores-

telefonistas, organizadas segundo padrões de operação e busca de fluxo (contratos fechados), 

que parecem mesmo se aproximar da tradição taylorista. Os próprios trabalhadores seriam 

impregnados por esta lógica, embutida nas metodologias de avaliação do trabalho e nas 

políticas de remuneração (ZARIFIAN, 2008). Qualquer tentativa de valorizar uma nova 
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“lógica da competência”, em um contexto mais cooperativo, teria que, primeiramente, a situar 

na efetiva mobilização pessoal e coletiva frente ao tratamento dos eventos, à comunicação e à 

qualidade na prestação dos serviços.  

 

Avaliação do trabalho coletivo 

 

 Em relação aos processos de avaliação do trabalho, Zarifian (2008) analisa os desvios 

de finalidade no uso de ferramentas de “Gestão de RH”, que serviriam “muito mais para criar 

controle de resultados (eles próprios associados a salários variáveis) do que para desenvolver 

novo modelo da competência”. Tais práticas ensejariam ainda uma contradição marcante no 

interior das organizações: as avaliações de desempenho, cada vez mais individualizadas, 

tenderiam a ignorar o “caráter coletivo e cooperativo de situações reais de trabalho”, e uma 

conseqüência seriam os notórios ambientes de trabalho marcados pela rivalidade, velada ou 

explícita, entre os diversos agentes. O próprio formato organizacional da “pirâmide” 

contribuiria para esta situação. No artigo “Organização qualificante e modelos da 

competência: que razões? que aprendizagens?” Zarifian (1995) apresenta ressalvas pertinentes 

em relação às novas formas de cooperação: o risco de que os grupos autônomos se fechem em 

si e prejudiquem a solidariedade diante de outras áreas da empresa, a tensão entre as 

identidades profissionais, com a difícil alocação de pessoal em posições convenientes para 

cada um e para a instituição, e ainda, a possível configuração de espaços de exclusão social, 

as “temíveis máquinas de seleção e de exclusão”, amparadas pela racionalidade da "lógica da 

competência", que poderia ser revelada por uma visão menos utilitarista dos 

empreendimentos.  

 
 

A abordagem funcional sugere que a cooperação necessita de uma base comum dos 
objetivos para se manifestar e que compartilhar objetivos, dispositivos de 
informações concorre para esse fim. Todavia, caso se projete um sistema de trabalho 
que contemple esses dispositivos mas que valorize, através de premiação, a 
avaliação individual de desempenho apenas para um parcela reduzida dos 
trabalhadores, a cooperação encontrará nesse rito da cultura organizacional um 
potencial limitante. (PARADELA e SIMONI, 1999) 

 
 
A observação que os pesquisadores Thales Paradela e Miguel de Simoni fizeram em 

relação à abordagem funcional da cooperação e o impacto acarretado por avaliações 

reducionistas também pode ser identificada em textos de Dejours. Em “Avaliação do trabalho 

submetida à prova do real”, Dejours (2008) pondera que o processo de avaliação ao fim de um 
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trabalho seria uma ação óbvia, legítima e desejável. Fugir de tal procedimento seria uma 

“atitude suspeita”, que poderia até refletir uma cobertura de fraude ou desempenho ruim. 

Entretanto, o mesmo autor prefere adotar “uma posição mais circunspeta” nesta questão. 

Primeiro porque um dos parâmetros clássicos de medição do valor, o tempo de trabalho, é 

nitidamente insuficiente para auferir aspectos de “intensidade, qualidade e conteúdo”. 

Segundo porque, como na visão ergonômica, o trabalhar seria “preencher o espaço entre o 

prescrito e o efetivo”, obrigando o sujeito a enfrentar o fracasso, dado que o real do trabalho 

se revela por meio de eventos inesperados, incidentes, anomalias de funcionamento, 

incoerências organizacionais, constrangimentos sociais e outras situações problemáticas. Para 

Dejours, o trabalho bem feito, em um contexto organizacional, quase sempre incorre em 

afastamentos das prescrições ou até em infrações de procedimentos. O autor ilustra esta 

afirmação com uma pesquisa realizada em uma indústria nuclear, aonde o conjunto de 

procedimentos, incluindo normas internacionais, regulamentos internos e regras de segurança, 

simplesmente inviabilizava a operação efetiva do empreendimento. Apesar da má-

consciência, os empregados acabavam desenvolvendo a experiência coletiva do saber-fazer. 

O mesmo dilema poderia ser levantado em relação às exigências de prazos para as 

tarefas (demandas) e a sua relação com a qualidade esperada pelos clientes internos/externos, 

a metodologia de avaliação individual, a carga horária e o bem estar do próprio trabalhador. O 

esforço para prestar um serviço de qualidade e no prazo pode muitas vezes acarretar em 

desvios de procedimentos que penalizem o trabalhador na avaliação de seu desempenho, ou 

até que prejudiquem a sua saúde, como no caso das horas-extras e jornadas nos finais de 

semana para atender demandas de pico ou atividades imprevistas. Problemas idênticos podem 

ser usuais em empreendimentos do tipo autogestionário (busi-ness: sempre ocupado, neg-

ócio: negação do ócio). Dejours aponta para a inevitabilidade da “arena dramatúrgica”, ou 

seja, a encenação “de esforços, habilidades, destreza, virtuosismo e mérito”, tendo em vista 

principalmente o julgamento por parte de superiores hierárquicos ou outros avaliadores 

presentes. O autor lembra que as tarefas mais problemáticas costumam ser as que geram 

menos resultados notáveis. A própria avaliação de desempenho acabaria interferindo no 

trabalho ao desviar a resolução dos problemas para ações de efeito, visando apenas à 

contabilidade de indicadores ou o preenchimento de registros. Nesta dimensão, existiria uma 

diferença substancial em casos de autogestão, já que o ambiente de trabalho poderia ser 

marcado por uma maior autenticidade nos esforços e nas relações. As estratégias coletivas de 

remuneração, alocação de pessoal e avaliação do desempenho deveriam contribuir para o 

balanceamento da qualidade esperada (processos, serviços e produtos) com a carga horária, a 
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cooperação, a criatividade e o bem-estar para os próprios trabalhadores. Uma nova lógica da 

competência, como a proposta pela “organização qualificante”, precisaria enfatizar o 

desempenho como uma janela de aprendizagem, que antecederia a competência e se 

desenvolveria com a superação/entendimento dos imprevistos, incidentes e falhas. Para 

Dejours, mais relevante que as avaliações, auditorias e certificações, seria a mobilização 

coletiva no próprio arranjo de trabalho, com resultados tanto na 

confiabilidade/eficiência/qualidade dos processos quanto na “psicodinâmica do 

reconhecimento” por parte dos pares, o que supõe “certa dose de confiança e de lealdade” 

entre os agentes (DEJOURS, 2008). “No contexto do trabalho atual, no qual a confiança, o 

convívio e a solidariedade foram desestruturados pelas novas formas de organização do 

trabalho, gestão e administração, as condições de julgamento encontram-se fortemente 

comprometidas.” (DEJOURS, 2008) 

 

Cartografia das competências: um dispositivo sócio-cognitivo 

 
 

De todos os saberes, somente uma ínfima parcela é acompanhada por um 
reconhecimento oficial de títulos ou diplomas. Mas uma infinidade de 
conhecimentos, que todos podem possuir em um momento ou em outro, aqui e ali, 
sua pertinência econômica, lúdica, social, científica etc. circulam clandestinamente, 
crescem em silêncio, invisíveis, atuantes, prontas para servir. (LEVY; AUTHIER, 
1995) 

 
 

Uma concepção interessante para a cooperação qualificante são as “árvores do 

conhecimento”, propostas pelo filósofo franco-tunisiano Pierre Lévy em co-autoria com o 

matemático Michel Authier. Especialista na temática da cibercultura, Lévy estuda lógicas e 

ferramentas de hipertexto, navegação semântica, democracia eletrônica e educação à distância 

(EAD). As árvores seriam um dispositivo sócio-cognitivo, com uma estrutura gráfica 

contendo os seguintes componentes: (a) tronco: saberes de base compartilhados pelo coletivo, 

(b) galhos: subdivisão de áreas e interesses, (c) folhas: especializações que levam à caminhos 

já trilhados ou inéditos para a qualificação pessoal. Este modelo básico representaria uma 

espécie de cartografia das competências autogerida por um determinado grupo. Lévy (1997) 

recomenda o uso de softwares específicos, mas a mesma lógica pode ser replicada e adaptada 

em diversos ambientes. Cada agente seria capaz de imputar na “árvore” as suas competências, 

conhecimentos e interesses. A partir desta construção, o indivíduo poderia situar a experiência 

dos outros, a disponibilidade e o interesse para ensinar e para aprender, e ainda, a viabilidade 
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de formação de equipes para tarefas, projetos ou grupos de afinidades, estimulando assim uma 

cooperação qualificante, que seja útil aos propósitos organizacionais e individuais.  

 

 

 

Figura 50: Exemplo de “árvore do conhecimento” 
Fonte: <knbk.incubadora.fapesp.br>.   

 

Proposta para um “Comitê de Qualificação”  

 

No contexto de empreendimentos autogestionários, o dispositivo das “árvores do 

conhecimento” poderia ser instituído por um CQ (Comitê de Qualificação). Seguindo o alerta 

de Zarifian (2008), é importante que a lógica da competência não se restrinja a uma instância 

de RH. Neste caso, a natureza do CQ, com o caráter rotativo e representativo, e também da 

árvore, descentralizada e de fácil edição, em estilo wiki (LÉVY, 1997), poderia favorecer a 

construção social da competência nos próprios arranjos de trabalho. O comitê legitimaria o 

caráter auto-organizativo e anárquico da árvore, mas também coordenaria esforços 

direcionados para as demandas específicas dos processos de produção e serviço, incorporando 

a tensão, identificada por Maula (2006), entre a eficiência (operação, padrões e normas) e a 

aprendizagem (criatividade, renovação e autonomia). Com sentido semelhante ao CQ, Crúzio 

(2006) recomenda o estabelecimento de um CE (Comitê Educativo), como um órgão de 

assessoria da Assembléia Geral. Algumas de suas funções seriam: transformar a cooperativa 

em uma organização de aprendizagem, estender os benefícios da aprendizagem para espaços 

vizinhos (ex: “comunidades de prática” e “arranjos educativos locais”), desenvolver 

capacitação em conhecimentos úteis ao negócio, realizar seminários sobre cultura 

cooperativista, implantar programas de higiene, segurança e gestão dos riscos com um 
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enfoque prevencionista, e ainda, contratar palestrantes, consultores ou treinamentos técnicos 

(CRÚZIO, 2006).    

 

Agenda de aprendizagem: grupos de estudos autogeridos 

 

Um desdobramento da “árvore do conhecimento” seria a formação de grupos de 

estudos, baseados em afinidades, projetos ou demandas técnicas. Tal prática substituiria, em 

muitos casos, os usuais e custosos treinamentos externos. Outro benefício seria a constituição 

de espaços de socialização, eliminando aspectos indesejáveis dos cursos tradicionais, como a 

relação hierárquica <emissor-receptor> e a não contextualização do conhecimento. Nesta 

direção, o “Método da Cumbuca”, proposto pelo consultor brasileiro Vicente Falconi, pode se 

revelar uma prática útil. Um grupo, com 4 a 6 trabalhadores, organiza encontros temáticos 

semanais (de 2 horas), com o palestrante sendo escolhido no dia através de sorteio. Como 

todos estudam previamente, o grau de envolvimento tende a ser maior (FALCONI, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

4 EXPERIÊNCIAS NO BRASIL E NO MUNDO 

 
 
 
4.1 EMPREENDIMENTOS AUTOGESTIONÁRIOS: CASOS INTERNACIONAIS 
 
 
4.1.1 Mondragón, na Espanha: complexo cooperativo 

 

 
 

Figura 51: Logo da MCC Mondragón 
Fonte: MCC (2009). 

 
 

• Nome da organização: Mondragón Corporación Cooperativa (MCC). 

• Localização: Mondragón, Guipuzkoa / Espanha. (Mais 65 plantas no exterior). 

• Endereço na Internet: <http://www.mcc.es>. 

• Áreas de atuação: Finanças, Indústria, Distribuição, Educação. 

• Ano da Fundação: 1956. 

• Produtos e serviços: Eletrodomésticos, material de construção, equipamentos de 

automatização, elevadores, motores, bicicletas, autopeças, painéis digitais, 

semicondutores, fogões, geladeiras, estruturas metálicas, protótipos, sistemas de 

montagem industrial, nanotecnologia, softwares, sistemas de informação, 

equipamentos fotovoltaicos para energia solar, robótica, transformação de 

plásticos, auditoria, metrologia e consultoria em engenharia e edificações, 

distribuição de alimentos, bancos, seguros, P&D, educação acadêmica, técnica, 

cooperativista e em idiomas. Impressão de livros e revistas.     
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• Natureza jurídica: Cooperativas, empresas Ltdas, institutos e fundações. 

• Número de trabalhadores: 92.773 no final de 2008. Sendo 1/3 de sócios [índices 

mais elevados nas unidades da sede basca], com expectativa para atingir 75% de 

sócios nos próximos 3 anos (conversão de contratados).   

• Fontes de pesquisa: Site corporativo, vídeo documentário “The Mondragón 

Cooperative Experience - 50 years” (MCC, 2006), DVD documentário “The 

Mondragon Experiment” (BBC, 1980), livro: “La Experiencia Cooperativa de 

Mondragón. Una síntesis general” (LANKI, 2008), livro “Produzir para viver: os 

caminhos da produção não capitalista” (SOUZA, 2002), livro “The Myth of 

Mondragón” (KASMIR, 1996), blog “Studying the Mondragon” de Dan Bianchi 

(2009) <http://danbianchi.blogspot.com>, artigo “Innovación emprendedora em el 

Grupo Mondragón: el caso de sus centros tecnológicos” (IRIZAR, 2008), artigo 

“Mondragón e os Impasses do Cooperativismo” (ORTEDALLO, 2003), artigo 

”Mondragón Cooperative Corporation: Uma análise crítica das forças e fraquezas 

e potencialidades do modelo” (HITCHMAN, 2008), site do LANKI, “Instituto de 

Estudios Cooperativos” em <http://www.lanki.coop>.   

 

No documentário “The Mondragón Cooperative Experience - 50 years” (MCC, 2006), 

é apresentada uma contextualização histórica sobre o importante movimento cooperativo 

basco, no norte da Espanha. O território acidentado, entre os Pirineus e a costa oceânica, 

abrigou um povoado que logo desenvolveu formas originais de mutualismo socioeconômico. 

O comunalismo na agricultura, na criação de ovelhas e na metalurgia, o trabalho esporádico 

entre vizinhos (hauzo lan) e as guildas de pescadores, teriam moldado uma rara cultura de 

articulação social. Politicamente, a região basca desenvolveu, no século XVI, instâncias 

autônomas de representação local (assembléias e fueros) baseadas em leis e votações 

(representante masculino em cada família). Esta estrutura alimentou uma tensão frente ao 

Império Espanhol, e posteriormente, diante dos desdobramentos da Revolução Industrial. O 

modelo associativista ganhou relevância maior com os esforços de reconstrução econômica 

após o advento da “Guerra Civil Espanhola” (1936-1939). Em 1937, a região sofreu o 

devastador bombardeio de Guernica pela força aérea alemã, além de ter passado as décadas 

seguintes sobre forte repressão política por parte da ditadura de Franco. O chamado “País 

Basco” (Euskadi) tornou-se uma região empobrecida e com alto índice de desemprego. Neste 

período, a hostilidade externa vinda de Madri, a luta para preservar o raro idioma Euskera e o 

pragmatismo de empreendedores visando conter a onda emigratória acabaram reforçando a 
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auto-suficiência e o histórico mutualismo basco, abrindo caminho para o advento da MCC. 

Em 1943, o educador José Arrizmendiarrieta, então com 28 anos, fundou uma escola 

técnica experimental para jovens, que seria o embrião da atual “Mondragón Unibertsitatea”. 

Cinco ex-alunos da “Eskola Politeknikoa” tornaram-se engenheiros industriais, tiveram 

dificuldades para se posicionar no mercado de trabalho e se uniram a Arizmendiarrieta em um 

núcleo de estudos sobre a economia local. Em 1956, este grupo constituiu a primeira 

cooperativa de trabalho de Mondragón, a fábrica de fogões “Talleres Ulgor” (atual “Fagor 

Electrodomésticos”). Originalmente ligado a “ação social” católica e a iniciativas de 

promoção cultural, Arrizmendiarrieta adotou uma visão de desenvolvimento inspirada 

sobretudo pelos escritos do galês Robert Owen. Posteriormente, outras idéias influentes para 

este basco teriam sido a “teoria crítica alemã” de Herbert Marcuse e a “pedagogia libertária” 

de Paulo Freire. A decisão de operar a Ulgor sob o modelo cooperativo, com a propriedade 

comum, a assembléia geral e a regra da votação, teria partido diretamente da sugestão de 

Arrizmendiarrieta. No final da década de 1950 diversas cooperativas independentes já 

operavam na vizinhança. Nesta época, os associados não tinham direito a seguros de vida, de 

acidentes ou a aposentadoria por parte do poder público. A consolidação do modelo 

possibilitou a criação, em 1959, da “Caja Laboral Popular”, entidade de crédito para cobrir a 

necessidade dos sócios, e mais tarde, da “Lagun-Aro”, outra cooperativa especializada em 

seguros e fundos de pensão. O grupo de cooperativas bascas parece ter desenvolvido um 

original mecanismo extra-estatal de proteção social. Ainda hoje, a MCC garantiria 

considerável estabilidade profissional, sistema complementar de saúde, previdência privada, 

acesso à educação acadêmica (graduação, pós-graduação e idiomas) e empréstimos 

preferenciais para os associados. Em 2008, para se tornar sócio do sistema era preciso pagar 

uma taxa padrão de ingresso de 14 mil euros (cerca de R$ 37 mil) (HITCHMAN, 2008). 

 

 

 
Figura 52: Foto da Universidade Mondragon 

Fonte: MCC (2009). 
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Figura 53: Linha do tempo do complexo de Mondragon 
Fonte: Adaptado de MCC (2009). 
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No documentário “The Mondragon Experiment” (BBC, 1980), pode-se ter uma idéia, 

já na época, da dimensão socioeconômica do experimento basco, única na história do 

cooperativismo. Em 1980, com 25 anos de existência, o complexo cooperativo já era um dos 

mais importantes pólos industriais da Europa. Diferente dos experimentos usuais de 

autogestão, as cooperativas de Mondragón são marcadas pelo capitalização intensiva e pela 

robusta infra-estrutura tecnológica. A automatização e a robótica nas plantas de produção são 

uma das marcas do complexo. O negócio se expandiu tanto em termos de volume de vendas e 

de trabalhadores associados, que uma alternativa vislumbrada pelo grupo foi o 

desmembramento das cooperativas em várias outras mais especializadas, criando outra 

característica marcante da MCC: a intercooperação entre cooperativas, que é também um dos 

“Princípios de Rochdale”. Atualmente a MCC é o maior grupo empresarial basco e o sétimo 

da Espanha. Em 2008, figurou em 10o lugar no ranking mundial da ICA Global 300, de 

cooperativas com maior renda anual. O grupo abrange 264 empresas e entidades (fundações, 

escolas, institutos e universidade). A divisão de negócios da “Caja Laboral” se destacou, 

desde a década de 1960, como uma incubadora de novos empreendimentos cooperativos 

(spin-offs e start-ups). 

 A “Eskola Politeknikoa” fundada por Arrizmendiarrieta já atendia, em meados da 

década de 1960, a mais de mil alunos nas áreas de mecânica, eletricidade, eletrônica, desenho 

técnico e automação. Nota-se uma sinergia deste escopo com as linhas de negócio da MCC, 

intensivas em tecnologias de ponta. Em 1969, o centro foi reconhecido oficialmente como 

faculdade de Engenharia Industrial. Assim como Robert Owen e Jean Piaget, 

Arrizmendiarrieta considerava a cooperação enraizada em um projeto maior de educação. O 

centro educativo teria sido, desde a década de 1940, amparado por um forte apoio 

comunitário, independente da Igreja e do Estado. Um programa notável foi a ALECOP 

(Actividad Laboral Escolar Co-op), lançado em 1966 e que desempenha, até hoje, um papel 

relevante de “empresa júnior”, operada por estudantes em fase de formação universitária. A 

ALECOP consolidou-se como uma fábrica-cooperativa experimental, seguindo duas linhas de 

negócios: materiais didáticos e instalações elétricas pré-fabricadas. Os alunos desenvolvem 

atividades profissionais e de estágio em meio-período (4 horas) e se constituem como “sócio-

colaboradores” temporários, até o término de seus estudos universitários92. A retirada média 

atual é de 500 euros (R$ 1.328). A ALECOP segue a lógica de ingresso na MCC, exigindo 

aporte de capital no valor de 640 euros (R$ 1.695). Os órgãos de decisão são ocupados pelos 

                                                           
92 Vide texto “ALECOP: Alternancia estudios y trabajo”, em: <http://www.mondragon.edu/huhezi>.  
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alunos, que também adquirem participações nas sobras do negócio e retorno de juros sobre o 

capital investido. Ao final do contrato, o capital inicial somado aos rendimentos no período 

são devolvidos aos formandos, que conseguem, em 98% dos casos, colocações profissionais 

em cooperativas da própria Mondragón. Para muitos, esta reserva de capital financia o 

período de estudos na Universidade e forma a poupança inicial para começar a carreira como 

sócio da MCC.  De acordo com o site corporativo, a ALECOP assumiu a posição de “maior 

fabricante de recursos didático-técnicos” da Espanha, sendo gerida, em 2009, por 500 sócio-

estudantes e 50 sócio-trabalhadores (MCC, 2009). 

Em 1997, com a proliferação de unidades de ensino vinculadas de alguma forma a 

MCC, foi fundada a “Mondragón Unibertsitatea”, considerada de “utilidade pública e sem 

ânimo de lucro”. Em 2008, a MU atendia a cerca de 4.000 alunos, oferecendo 22 titulações de 

graduação, 15 de masters e 8 de especialização. Tornou-se ainda um centro internacional de 

estudos sobre o cooperativismo, atraindo pesquisadores de todas as partes para congressos e 

visitas técnicas. A própria Unibertsitatea opera segundo o modelo federativo/cooperativo, 

com os alunos figurando como sócio-usuários. A área de Engenharia continua sendo o 

destaque dentre as formações. Nos cursos de gestão da “Facultad de Ciencias 

Empresariales”, que têm cerca de 20% do total de alunos, nota-se uma orientação business 

instrumental, com poucos traços de teoria autogestionária nos programas das disciplinas, mas 

constantes referências às normas ISO, à abordagem européia da “Gestão da Qualidade” 

(enfoque EFQM), ao planejamento estratégico e a literatura gerencial mainstream norte-

americana. Já em outras unidades é possível encontrar investigações avançadas sobre o tema 

da autogestão. O núcleo “Mondragón Bilduma”, por exemplo, agregou pesquisadores e 

estreou uma linha editorial que pretende lançar publicações periódicas com panoramas 

setoriais e estudo de casos globais sobre cooperação. O primeiro livro, publicado em 2009, 

contém os seguintes estudos: a empresa basco-francesa Herrikoa, o cooperativismo nórdico, 

as cooperativas italianas de Ímola, a UNISOL e a economia solidária no Brasil, e, ainda, a 

autogestão peculiar das fábricas recuperadas na Argentina.       

Ainda no âmbito da “Mondragón Unibertsitatea”, cabe ressaltar o impacto do 

“Proyecto Mendeberri”, um modelo de competências com nítida orientação pragmática e 

contendo a seguinte agenda: educação trilingüe (euskera, espanhol e inglês), combinação 

entre trabalho e estudo, desenvolvimento de habilidades de liderança e trabalho em equipe, 

mudança do enfoque da “transmissão” para o da construção dinâmica do conhecimento, uso 

intensivo das novas TICs e projeto final de curso realizado em cooperativas do grupo. A MU 

foi a primeira instituição universitária no Mundo a ter seus processos certificados segundo a 
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norma ISO 9001. Torna-se legítimo o questionamento acerca das condições para o livre 

pensar em uma estrutura toda orientada para um enorme complexo produtivo. Neste sentido, 

uma frase do próprio Arrizmendiarrieta torna mais ampla a questão. Para ele o cooperativismo 

poderia ser considerado “un movimiento económico que emplea la acción educativa, o 

alterando los términos, como un movimiento educativo que utilizó la acción económica.” 

(LANKI, 2008). É difícil saber qual termo se adequa a atual posição da MU, já que na análise 

histórica da MCC é possível encontrar uma notável cacofonia ideológica, indo desde o 

mutualismo anarquista basco, até a mescla de movimentos religiosos, socialistas e 

comunitários. A doutrina de Arrizmendiarrieta continuaria sendo uma identidade importante, 

contendo um sentido de valorização do trabalhador, da cooperação e da democracia. Quanto à 

configuração corporativa, a mesma pluralidade pode ser encontrada entre os empreendimentos 

pontuais, que são juridicamente autônomos e, no entanto, também se ordenam segundo a 

estrutura federalista e as diretrizes gerais da MCC. Em 1964, seguindo a visão de 

Arrizmendiarrieta, as cooperativas singulares da vizinhança de Mondragón foram, pela 

primeira vez, agrupadas sob a divisão de negócios da “Caja Laboral”. 

 

 

 
Figura 54: Agregação das cooperativas em Mondragón 

Fonte: MCC (2009).  
 

 

Em 1984, foi instituído o “Congresso Cooperativo”, que passava a coordenar e 

representar um enorme pólo industrial, já com importância nacional, a julgar pelo 

documentário da BBC (1980). A expansão do grupo e a criação de cooperativas novas 

atuando em ramos idênticos ao de antigas teria tornado necessária a reestruturação do grupo 

em esferas de negócios, divisões, subgrupos e unidades.  No 3o Congresso, em 1991, era 

oficializada a formação da “Mondragón Corporación Cooperativa”, atuante em três áreas 

principais: “Finanças, Indústria e Distribuição”, com a 4a área, “Conhecimento”, sendo 

adicionada com a criação da Unibertsitatea.  
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Figura 55: Exemplo de estruturação da MCC 

Fonte: MCC (2009). 
 

 

Os 10 princípios adotados pela MCC (2009), com elementos tanto da doutrina de 

Arrizmendiarrieta quanto do movimento original de Rochdale, são os seguintes: (a) entrada 

aberta, (b) organização democrática, (c) soberania do trabalho, (d) natureza subordinada e 

instrumental do capital, (e) gestão participativa, (f) solidariedade salarial, (g) inter-

cooperação, (h) transformação social, (i) universalidade, (j) educação. A missão declarada da 

Mondragón é: “produzir e vender bens, prestar serviços e distribuir, usando métodos 

democráticos na sua estrutura organizacional e distribuindo os ativos para o benefício de seus 

membros e da comunidade, como uma medida de solidariedade.” (MCC, 2009). No 

planejamento estratégico para o ciclo 2005-2008 foram lançados 6 objetivos básicos para a 

MCC, aproximando-se de uma visão “business as usual”, com o diferencial da RSE: 

satisfação do consumidor, internacionalização, inovação, lucratividade, desenvolvimento e 

envolvimento social. 

Judith Hitchman, editora do "Boletim Internacional de Desenvolvimento Local 

Sustentável", visitou a sede da Mondragón, em 2008, e analisou as forças e fraquezas do 

modelo basco (HITCHMAN, 2008). Aproveitando as observações da autora e adicionando 

ponderações derivadas das demais fontes, (LANKI, 2008), (BBC, 1980), (KASMIR, 1996), 

(IRIZAR, 2008), (BIANCHI, 2009), (MCC, 2009), (ORTEDALLO, 2003) e (SOUZA, 2002), 

o seguinte esquema pode ser apresentado: 
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Forças e oportunidades:  

 

� Experiência cooperativa com raízes profundas no mutualismo basco. 

� Alto índice de trabalhadores-sócios nas unidades locais (média de 90%). 

� Mentalidade de sócio expandida para trabalhadores, clientes e alunos. 

� Existe comitê de higiene e segurança do trabalho em todas as unidades. 

� Delegação e conselho representativo para cada grupo de trabalho. 

� Clima igualitário nas relações pessoais e profissionais.  

� O capital para ingresso na MCC pode ser financiado sobre longo período. 

� Participação dos sócios nos lucros anuais da corporação. 

� Adesão automática dos sócios ao sistema de saúde e previdência.  

� Estabilidade: realocação de pessoal em caso de crises e falências. 

� Integração entre centros de inovação, cooperativas e universidade.  

� Normas SA 8000, OHSAS, ISO 14000: cooperativas seguem as diretrizes. 

� Cuidado com fornecimento externo: trabalho decente e direitos humanos. 

 

Fraquezas e ameaças: 

 

� Fábricas no exterior não são cooperativas: limites jurídicos e culturais. 

� Internacionalização pode delinear uma relação metrópole - periferia. 

� Tendência à hierarquização e para o aumento do gap salarial. 

� Fragilidade dos contratados temporários (média de 5% em cada unidade). 

� Não existência de sindicatos: trabalhadores são sócio-proprietários. 

� Pouco contato do trabalhador com agentes externos à empresa e ao setor. 

� Abordagem instrumental “business as usual” em cursos de gestão. 

� Excessivo poderio econômico da corporação no mercado. 

� Resultados da empresa atrelados ao consumismo tipo "sempre mais". 

� Laço estreito da produção de bens com o modelo capitalista. 

 

A ligação com um modelo consumista insustentável é observado por quem procura 

visualizar a MCC sob viés da economia social. Também é nítido o alto poder econômico do 

conglomerado. A capitalização, o reinvestimento e os benefícios coletivos parecem ter sido 

um motor de enriquecimento tanto para o grupo como para toda a região. O estudo deste 

“motor” de geração de postos de trabalho qualificado, assim como o da cooperatividade dos 
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distritos industriais italianos, é interessante para a proposição de alternativas organizacionais 

mais adequadas para países em desenvolvimento. Mintzberg (2008), por exemplo, após uma 

visita a Mondragón, passou a recomendar o modelo cooperativo basco como uma receita de 

estruturação organizacional democrática. Por não terem ações cotadas em bolsas ou 

investimentos de grupos financeiros externos, as grandes cooperativas, como a MCC, ou 

ainda, os pequenos e médios empreendimentos, como os da economia social na América 

Latina, não ganham foco na mídia tradicional. Conseqüentemente, são pouco estudados nas 

universidades e escolas de negócios mais conservadoras.  

Uma consulta no site da CNT (Confederación Nacional del Trabajo) traz poucas 

pistas quanto ao posicionamento sindical, mas revela um descontentamento específico com a 

Eroski, considerada a maior cooperativa singular do Mundo. De acordo com o artigo93 da 

CNT (2001), o poder hierárquico emergiria em Eroski como em qualquer outra empresa, com 

os trabalhadores sendo subdivididos em inúmeras classes: sócios importantes, aspirantes à 

sócio, trabalhadores antigos/novos, temporários, em meio período ou autônomos. Em 

situações de decisão arbitrária, os prejudicados não teriam como recorrer a uma instância 

externa, como um sindicato, e nem condições de articular protestos coletivos. Os aspirantes à 

sócio se submeteriam a um período probatório e não teriam garantias de usufruir o plano de 

seguridade social da “Lagun-Aro”, mesmo realizando contribuições no período. O artigo 

identifica uma situação de auto-exploração laboral derivada da “identificação com a empresa” 

e da tolerância com as reduções salariais em épocas de recessão. Os cooperativados tenderiam 

a não assumir compromissos trabalhistas mais gerais, como a redução da jornada semanal 

para 35 horas, evitando qualquer tipo de reivindicação ou apoio às propostas coletivas visando 

melhorias nas condições contratuais. A posição oficial da Eroski (2009) é que existe um 

grande processo estratégico de conversão de trabalhadores contratados em sócios plenos da 

MCC.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93 Artigo “O outro lado da Eroski”, em: <http://archivo.cnt.es/Noticias/index.htm>.   



167 
 

 Estrutura organizacional de uma cooperativa da Mondragón MCC: 

 

 

 

Figura 56: Governança em uma cooperativa Mondragón 
Fonte: MCC (2000). 

 

A estrutura da MCC, no formato de federação, faz com que cada cooperativa singular 

tenha representação efetiva na instância superior corporativa, que existiria para servir ao 

corpo de cooperativas, diferente do que acontece nos arranjos industriais usuais, aonde uma 

sede comanda e controla uma nuvem de unidades e fornecedores pontuais. O “Congresso 

Cooperativo” e as “Assembléias Gerais”, que ocorrem anualmente, situariam a MCC como 

uma pirâmide invertida, aonde o poder máximo emanaria das decisões estratégicas votadas 

pelos sócio-trabalhadores de todas as cooperativas (um sócio, um voto). Na prática, apesar da 

relevância destas eleições periódicas, já se tem uma noção das limitações da democracia 
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escorada unicamente na votação, vide os efeitos já mencionados no capítulo 2 deste trabalho.  

 

 
 

Figura 57: Prédio da cooperativa LKS no “Poló de Innovación Garaia” 
Fonte: MCC (2009). 

 

 

Na perspectiva da “organização do trabalho”, destaca-se a existência do “conselho 

social” em cada cooperativa, que seria constituído por meio de delegados eleitos por (e 

representando) pequenos grupos de trabalho autogeridos. O conselho se reúne periodicamente 

(a cada 3 meses) e determina questões de médio prazo relativas a saúde, segurança, escala de 

pagamentos e bem estar social. No organograma das cooperativas singulares, existem 

instâncias hierárquicas que parecem se equivaler às chefias de departamento, gerências e 

diretorias das empresas capitalistas convencionais, com o diferencial democrático de serem 

posições temporárias ocupadas por eleições “bottom-up”. A pluralidade de conselhos, e ainda, 

a rotatividade periódica (eleições a cada 3 ou 4 anos), faz com que exista um dinamismo 

interno que pode favorecer tanto a democracia representativa quanto às aspirações individuais 

de promoção e enriquecimento de cargos, vide Herzberg (1968). A perspectiva dos sócios 

também seria ampliada pela expansão regional da MCC, com a freqüente criação de novas 

unidades e instituições associadas. Seria preciso investigar as práticas de revezamento e 

rotação de tarefas no nível dos “arranjos de trabalho”, como orienta a “estruturação 

democrática” de Freeman (1972), o que provavelmente varia de acordo com o tipo de 

cooperativa e de atividade. Outro objeto de estudo seria a relação entre os sócio-trabalhadores 

e os não-sócios, e destes com os eleitos para os conselhos sociais, como recomendou 

Desroche (2006) em seu “quadrilátero cooperativo”. A aplicação da teoria do “principal-

agente” seria um capitulo a parte, por envolver tanto o “quadrilátero” interno à cooperativa, 

quanto à estrutura federalista da corporação. 
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4.1.2 La Siembra, no Canadá: comércio justo e chocolate 

 

 
 

Figura 58: Logo da cooperativa “La Siembra” 
Fonte: LA SIEMBRA (2009). 

 

• Nome da organização: La Siembra Co-operative. 

• Localização: Ottawa, Ontário/ Canadá.  

• Endereço na Internet: <http://www.lasiembra.com>  

• Áreas de atuação: Alimentação. 

• Ano da Fundação: 1999. 

• Produtos e serviços: chocolates da marca “Cocoa Camino”, cacau, doces e barras 

de chocolate, todos os itens com certificação “Fair Trade”.     

• Natureza jurídica: Cooperativa de trabalho (employees-owners). 

• Número de trabalhadores: 18 no final de 2008, sendo 2 contratados part-time.  

• Fontes de pesquisa: site corporativo, “The WorldBlu 2009 - Most Democratic 

Workplaces” <http://www.worldblu.com>, site da “TransFair Canada” em 

<http://www.transfair.ca>, site do “Conseil de la coopération de l’Ontario” 

(CCO) <http://www.cco.coop>, “Cooperatives and fair trade” (DEVELTERE, 

2005), relatório “Case Study: La Siembra Co-operative” (AAFC, 2006), página 

“The Chocolate Industry” (ICCO, 2006) <http://www.icco.org>.   

 

A “La Siembra” é a maior produtora de chocolates certificados pelo selo “fair trade” 

no Canadá. Os sócios do empreendimento são militantes do movimento do “comércio justo”, 

atuando simultaneamente na esfera setorial do cooperativismo. Segundo Natalie Rodrigue, da 

“TransFair Canada”, organismo certificador, a “La Siembra” tem se mostrado uma 

“cooperativa de trabalho exemplar”, além de estar “ditando padrões” para novas empresas 

envolvidas com o “comércio justo” (TRAINSFAIR, 2006). Os fornecedores da cooperativa 

canadense são pequenas cooperativas rurais localizadas principalmente na América Latina. O 

monitoramento da certificação “fair trade”, aplicada a todos os produtos da “La Siembra”, 

assegura a inexistência de trabalho forçado ou infantil, o pagamento de preços justos nos 
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contratos e o incentivo para a melhoria nas condições sociais e organizacionais do pessoal 

envolvido com o fornecimento. Um dos principais fornecedores, por exemplo, é a cooperativa 

peruana CACVRA (Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Rio Apurimac)94, especializada em 

café e cacau. O âmbito de atuação comercial da cooperativa “La Siembra” parece interessante 

por explorar uma interseção entre: 

 

• Comércio ético: inclui o cuidado com o serviço-produto final vendido, com a 

procedência do fornecimento e com as normas e impactos socio-ambientais. 

• Comércio cooperativo: envolve o âmbito comercial do modelo cooperativista, 

aonde os produtores e trabalhadores são os sócio-proprietários do negócio. Inter-

cooperação entre organizações, fornecedores e clientes.  

• Comércio justo: refere-se a uma certificação específica concedida a produtos cujas 

organizações envolvidas na comercialização garantam uma série de condições 

pré-estabelecidas e monitoradas por meio de auditorias (Fairtrade Labelling 

Organizations International). Atualmente também denomina um movimento 

socioeconômico maior, na direção do comércio ético/solidário. 

• Comércio alternativo: abarca meios pouco convencionais de comercialização, 

estruturação organizacional, arranjos contratuais ou natureza dos produtos.  

 

 

Figura 59: Nichos de comercialização 
Fonte: Develtere (2005). 

 

Os trabalhadores da “La Siembra”, com média de idade de 32 anos, são os 

proprietários e investidores da empresa. Existe um consenso para cada um reinvestir 

mensalmente 5% do salário bruto. A governança democrática garantiria a cada associado um 

                                                           
94 Consulta ao site da fornecedora “CACVRA” em: <http://www.cacvra.org>.   
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voto em questões relevantes para a organização. Isto incluiria a eleição do corpo de diretores, 

que é ocupado apenas por sócio-trabalhadores, a participação em encontros decisórios e nos 

diversos comitês. A cooperativa divulga 7 princípios como guias para o empreendimento: (a) 

comércio justo, (b) comunidades saudáveis, (c) inter-cooperação, (d) abertura, (e) controle 

democrático, (f) participação econômica e (g) independência. Nota-se uma mescla entre os 

“Princípios de Rochdale”, a alimentação saudável e o comércio justo. A empresa apresentou 

um crescimento econômico notável: no ano de 2000, um ano após a fundação, a cooperativa 

teve vendas anuais de US$ 47.000. Em 2005, saltou para cerca de US$ 2,2 milhões. O grupo 

estabeleceu uma meta anual de crescimento de 40% nas vendas, enfrentando, por outro lado, 

dificuldades de capitalização (AAFC, 2006).   

 

 

 

Figura 60: Selos de comércio justo 
Fonte: La Siembra (2009). 

 

 Os fundadores da cooperativa já tinham experiência profissional com o “comércio 

justo” e a criação de novos negócios. O interesse comum seria desenvolver um 

empreendimento lucrativo (for-profit) que, ao mesmo tempo, beneficiasse associações de 

trabalhadores em comunidades periféricas do Hemisfério Sul. O mercado alvo para vendas 

seria toda a América do Norte. Um detalhe jurídico é que a legislação canadense estabelece 

que as cooperativas devam ter ao menos 75% dos trabalhadores como sócios, com um mínimo 

de 3 sócios para a abertura. Em Ontário, por exemplo, a média para as “cooperativas de 

trabalho” é de 8 membros-sócios mais 3 empregados contratados. A atuação da “La Siembra” 

no ramo do “chocolate quente” teria sido determinada após uma pesquisa por nichos ainda 

não explorados no âmbito do “fair trade”. Nesta época, o café era o produto certificado mais 

comum envolvendo contratos deste tipo. Os primeiros acordos de fornecimento da “La 

Siembra” foram com uma cooperativa da Costa Rica (cacau) e uma associação do Paraguai 

(açúcar). A microempresa canadense recebia a matéria-prima, preparava a mistura em uma 
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cozinha comunitária de Otawa, embalava e distribuía o produto em lojas alternativas de 

produto natural da região. 

 

  

Figura 61: O sistema de alimentos 
Fonte: CASF (2004). 

 

A indústria bilionária do chocolate é dominada por um oligopólio de empresas globais 

como a Mars, a Hershey, a Cadbury, a Kraft Foods e a Nestlé. A M&M Mars, maior 

fabricante mundial, teve vendas no valor de US$ 9,5 bilhões em 2005. A cadeia de 

suprimentos para o setor usualmente passa por áreas rurais da América Latina, da Ásia e do 

Oeste Africano. Um grave problema, pouco conhecido pelo mercado consumidor, mas que 

ocupa agências orientadas para a promoção do “trabalho decente”, é o persistente 

envolvimento infantil na colheita do cacau, sobretudo em países como Gana, Belize e Costa 

do Marfim. No relatório “The Chocolate Industry” (ICCO, 2006) é possível ter uma noção da 

concentração econômica do setor e também da relevância do “comércio justo” para uma 

efetiva responsabilidade social das empresas atuantes nesta atividade. Quase todas as 

empresas oligopolistas do setor pressionam para baixo o valor da matéria prima, e 

indiretamente, estimulam explorações e más condições de trabalho para os envolvidos com o 

fornecimento. Em 2006, o cacau comercializado sob o selo da “fair trade” só capturava 0,1% 

do mercado global (ICCO, 2006). A certificação assegura que o preço do cacau fornecido é 

calculado sobre o “preço de mercado mundial” acrescido de uma taxa “social Premium”, que 

deve ser utilizada pelos fornecedores para promover as suas condições laborais, 

organizacionais e ambientais. Em 2006, essa taxa era de US$ 150 por tonelada de cacau. 

Também foi estabelecido um preço mínimo (floor price) para os compradores, que ficava em 
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US$ 1.750 por tonelada, incluindo a taxa premium. Entre os principais países fornecedores de 

cacau orgânico certificado estão: Brasil, Bolívia, Paraguai, Peru, México, Costa Rica, 

Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Índia, Sri Lanka, Madagascar, Tanzânia, Uganda 

e Belize. Apesar de minoritária, a demanda pelo chocolate orgânico “fair trade” vêm 

crescendo a taxas médias de 50% ao ano, sobretudo entre clientes com bom poder aquisitivo e 

preocupações adicionais com o valor nutritivo, a origem do fornecimento, o impacto 

ambiental e a força de trabalho envolvida.  

A “La Siembra” opera neste pequeno nicho de mercado, com o diferencial de ser uma 

cooperativa autogerida que estabelece “acordos cooperativos” de longo prazo com outras 

cooperativas, fornecedoras (70% dos contratos) e distribuidoras (50%). Um objetivo da 

empresa seria estimular a democracia no interior das organizações que compõem a cadeia de 

suprimentos do chocolate (associações, cooperativas de produtores e lojas). Nesta direção, a 

própria “La Siembra” figurou, em 2009, na lista da WorldBlu como “ambiente de trabalho 

mais democrático”. O prêmio foi estabelecido para reconhecer, em âmbito mundial, 

organizações inovadoras, que de alguma forma não recorram ao “tradicional modelo de 

comando e controle” na gestão dos negócios. Como parâmetro, os organizadores da 

WorldBlu, ONG baseada em Austin/EUA, divulgam os 10 requisitos de democracia 

organizacional, utilizados na avaliação dos empreendimentos: (a) propósito e visão da 

empresa, (b) transparência, incluindo planejamento estratégico, agenda e situação financeira, 

(c) diálogo e escuta, substituindo monólogos top-down, (d) justiça e dignidade, com a difusão 

de uma cultura/ambiente baseado no senso igualitário, (e) accountability, com a atribuição 

clara de responsabilidades, (f) reconhecimento individual e coletivo, (g) alternativas de 

escolha para os trabalhadores, (h) integridade, buscando disciplina e ética nas ações, (i) 

descentralização, assegurando que o poder está dividido entre as pessoas ao longo de toda a 

organização e (j) reflexão, feedback e avaliação para o desenvolvimento contínuo 

(WORLDBLU, 2009). 

Em 1999, quando começou a operar, a “La Siembra” era literalmente uma 

microempresa, localizada na residência de um dos fundadores. Os 3 sócios tinham emprego 

full-time em outras empresas e faziam a autogestão da cooperativa nos finais de semana e em 

períodos noturnos. Em 2000, por causa da excessiva carga de trabalho acumulada, os 

fundadores tomaram a decisão de se desfazer do negócio. Os novos sócios adquiriram a 

empresa e mantiveram os fundadores como “conselheiros”. O passo seguinte foi o 

desenvolvimento de produtos diferenciados, inicialmente para compensar a sazonalidade do 

cacau e do chocolate quente, que fazia com que as vendas se concentrassem no inverno. A 
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pequena dimensão do negócio obrigava que os próprios sócios, agora operando em tempo 

integral, tivessem que dividir as tarefas de produção, marketing e finanças. Logo a base de 

produção do chocolate seria terceirizada para uma empresa canadense que tinha capacidade 

de operar por encomendas limitadas. Em 2002, a “La Siembra” estabeleceu uma importante 

parceria com a empresa “Equal Exchange”, a maior e mais antiga cooperativa de “fair trade” 

dos EUA. Este acordo possibilitou o acesso ao enorme mercado dos EUA, além de trazer 

economias de escala inéditas para o negócio da empresa canadense. Com dificuldades para 

conseguir financiamentos nas instituições financeiras tradicionais, a cooperativa passou a 

recorrer a créditos de fundos mútuos do setor cooperativo e também junto a cerca de 40 

investidores “socially minded”, atraídos pelas práticas do “fair-trade” (AAFC, 2006). 

Além das parcerias com as cooperativas latino-americanas e com a “Equal Exchange” 

nos EUA, a “La Siembra” se destacou na própria comunidade de Ottawa, com o apoio a 

festivais de cinema, concertos de “World Music” e seminários de desenvolvimento regional. 

Internamente, desenvolveu um ambiente democrático, trilingüe (francês, inglês e espanhol) e 

propício para profissionais generalistas com experiência internacional (AAFC, 2006). A 

expansão do negócio passou a demandar também habilidades mais específicas, como para o 

posto de coordenação de vendas regionais. Os sócios planejam a abertura da empresa para 

novos trabalhadores (associados/contratados), mas encontram dificuldades na seleção de 

pessoal que atenda, simultaneamente, a 3 características desejáveis: 

 

� Identificação com o modelo cooperativista (ex: investimento, votação, etc). 

� Interesse pelas práticas internacionais de “comércio justo” (fair-trade). 

� Habilidades técnicas e experiência para o posto de trabalho específico.  

 

A “La Siembra” possui envolvimento significativo com o cooperativismo canadense. 

A empresa participa da “Canadian Worker Co-op Federation” e da “Ontario Co-op 

Developers Network”, tendo recebido apoio direto destas instâncias para o desenvolvimento 

estratégico de seu próprio negócio. A dificuldade perene de capitalização também a fez 

recorrer a fundos específicos, como o “The Worker Co-op Fund”, criado para assistir 

cooperativas em âmbito nacional. Em 2006, o “Conseil de la coopération de l’Ontario” 

(CCO), que representa 66 cooperativas e 260.000 sócios, concedeu a “La Siembra” o prêmio 

de “top co-operative” na região, resultado da evolução combinada com a preocupação social. 

Neste mesmo ano, a cooperativa lançou o material didático “Fair Trade educational toolkit”, 
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orientado para escolas e palestras comunitárias, em parceria com o educador canadense Clay 

McLeod.  

Fica claro que o movimento do “comércio justo” não se restringe ao cooperativismo. 

Dentre 100 empresas licenciadas pela “Transfair Canada”, somente 4 são cooperativas. Entre 

os pioneiros do movimento existe o receio de que grandes empresas capitalistas se certifiquem 

escoradas em fornecedores exclusivos de grande porte, o que descaracterizaria a preocupação 

com os pequenos produtores autogeridos do “Sul”. Por outro lado, 90% do cacau mundial 

ainda é produzido por unidades familiares. A “La Siembra” possui acordos estreitos com 

produtores que se unem em associações e cooperativas. É legítimo se questionar sobre a 

persistente “divisão internacional do trabalho”, com a matéria-prima sendo fornecida por 

países da América Latina, processada na Europa, preparada no Canadá e vendida para clientes 

ricos. A complexa e cara logística de fretes marítimos, armazenamento e distribuição acaba 

viabilizando este diversificado “sistema global de alimentos”. O contexto atual se caracteriza 

pela polarização entre “mega-fabricantes” e “mega-distribuidores”. O “acordo cooperativo” 

entre empresas autogestionárias que operam em paralelo a este esquema já seria um passo a 

frente considerável para uma maior democracia econômica. O passo seguinte seria o 

questionamento desta divisão do trabalho, com os fornecedores do “Sul” incorporando 

atividades de processamento, embalagem, distribuição e marketing (marca de origem 

regional), adicionando valor e enriquecendo a atividade econômica sob a sua esfera de 

atuação. Esta valorização continuaria passando pelo próprio âmbito rural, dado que a 

atividade agrícola possui importância perene. Neste aspecto, as alianças com cooperativas de 

fornecedores e lojas alternativas de revenda podem ser consideradas pontos fortes da “La 

Siembra”.  

 
 

4.1.3 Suma, na Inglaterra: logística e democracia experimental 

 

 

 

Figura 62: Logo da cooperativa “Suma Wholefoods” 
Fonte: SUMA (2009). 
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• Nome da organização: Triangle Wholefoods Collective (Suma Wholefoods).  

• Localização: Elland, West Yorkshire/ Inglaterra.  

• Endereço na Internet: <http://www.suma.co.uk>  

• Áreas de atuação: Alimentação. 

• Ano da Fundação: 1975. 

• Produtos e serviços: alimentos saudáveis (healthfood) e integrais (wholefood). 

Mais de 7.000 itens no catálogo: comida vegetariana e vegan, produtos com 

certificação “Fair Trade”, grãos, pastas, vinhos, congelados, café, chá, doces, 

azeitonas, óleos, cervejas, biscoitos, material de cozinha e cosméticos.  

• Natureza jurídica: Cooperativa de trabalho (common ownership co-op), registrada 

pela lei britânica como uma “Industrial and provident society”. 

• Número de trabalhadores: 150 em 2009, sendo 120 sócios.  

• Fontes de pesquisa: site corporativo, entrevista por e-mail com Bob Cannell, 

consultor de estratégia e sócio da Suma desde 1981 (Jun/2009), revista “New 

Sector Magazine Nº52 - Suma 25 years” (NS, 2002), reportagem do jornal 

“Morning Star”: “The hippy co-op's back”, edição de 22/03/2009, em: 

<http://www.morningstaronline.co.uk>, artigo “Co-operative people: the 

democratic way to do HR” (CANNEL, 2009), relatório “Co-operative Review 

2009” (CO-OPERATIVES UK, 2009). 

 

A Suma combina a posição de maior cooperativa de trabalho da Grã Bretanha (em 

faturamento) com o reconhecimento público pela sua rara democracia organizacional interna. 

Atualmente baseada em Elland, “West Yorkshire”, a empresa tem origens na cidade de Leeds. 

O comerciante Reg Taylor tinha experiência prévia de trabalho com estocagem, transporte e 

venda de produtos naturais em Londres. Quando se mudou para Leeds, fundou a pequena loja 

de revenda “Plain Grain”. Percebendo a existência de lojas similares nas redondezas, o inglês 

teve a idéia de formar uma associação de lojistas, algo alinhado com a tradição inglesa de 

clubes de consumo e suporte mútuo. Em agosto de 1975, o empreendedor conseguiu articular 

uma reunião com os donos das principais lojas de produtos naturais do norte da Inglaterra. A 

proposta aceita foi a criação de uma unidade de fornecimento mútuo de produtos naturais para 

toda a região. A princípio funcionando em esquema caseiro, Reg Taylor formou uma equipe 

com sete conhecidos e alugou uma garagem para a estocagem dos produtos importados. A 

distribuição era feita periodicamente por meio de uma van. Em 1977, Taylor resolveu se 
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desfazer do negócio, mas os empregados assumiram imediatamente o empreendimento, 

regularizando-o como uma “Industrial and Provident Society”, o formato jurídico britânico 

para cooperativas de trabalho. A empresa também passou a ser uma “common ownership”, o 

que significa que as ações/ativos não poderm ser vendidos para outro grupo empresarial maior 

e nem apropriados por parte dos sócios em casos de falência ou desistências.   

 

 

Figura 63: Atual central de armazenagem da Suma 
Fonte: SUMA (2009). 

 

O crescimento da capacidade logística de fornecimento da Suma atraiu outros micro-

empreendedores locais, que criaram novas cooperativas de revenda. A Suma estimulou o 

cooperativismo ao conceder descontos (de 2,5%) para lojas operando neste mesmo formato 

coletivo. Em 1978, a cooperativa se mudou para um centro de armazenagem maior, com três 

andares, em Leeds. A empresa passou a desempenhar o papel de “hub” de um cluster de 

cooperativas no ramo alimentício, com a proliferação de spin-offs, novas empresas 

especializadas derivadas do núcleo original de um dos empreendimentos. Um exemplo 

significativo foi a “Hebden Water Milling Collective” (HWMC), cooperativa de embalagem 

de alimentos, fundada em 1980. Logo ganharia relevância a federação “Northern Wholefood 

Collectives” (FNWC). A expansão do negócio foi impulsionada nas décadas seguintes com a 

crescente valorização da alimentação natural por parte da população inglesa. A Suma se 

transformou de uma pequena “cooperativa hippie”, como era conhecida, para a maior 

distribuidora independente de produtos naturais e vegetarianos da Grã Bretanha, com 

faturamento anual de mais de US$ 24 milhões, em 2008. A empresa parece ter aberto mão de 

uma integração vertical ou horizontal, comum aos empreendimentos cooperativos que 

experimentam expansão econômica, mantendo “acordos cooperativos” com inúmeras outras 

cooperativas independentes de fornecimento e de distribuição, consolidando a sua marca 

própria de produtos.   
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O modelo de autogestão da Suma é freqüentemente mencionado como sendo de 

democracia “radical”. Todos os associados recebem salários iguais, com pequenas variações 

em conseqüência de atuações individuais em projetos ou operações especiais. Esta política 

abrange desde os estrategistas seniores até o pessoal momentaneamente alocado no manuseio 

de produtos da central de armazenagem. Bob Cannell, sócio da Suma, pesquisador e 

palestrante em congressos internacionais sobre cooperativismo, esclarece que a empresa não 

define posições de presidente, executivo chefe (CEO) ou diretor geral. Mesmo o termo 

“chefe” não seria utilizado nas relações profissionais. A cooperativa se tornou uma referência 

nos círculos especializados devido às práticas de “multi-skilling”: o rodízio de funções e o 

enriquecimento de tarefas. Cada membro da Suma é alocado em pelo menos 2 áreas diferentes 

do negócio. Este rodízio ocorre tanto ao longo da vida profissional, quanto ao longo da 

jornada de trabalho. Assim, o comprador comercial, gestor de uma conta milionária, dirige 

regularmente um caminhão de entregas da empresa. De acordo com o site corporativo, esta 

prática foi estabelecida em razão de dois benefícios esperados: primeiro é que integra funções 

operacionais, permitindo que o trabalhador “administrativo” não perca contato com o 

cotidiano de operação e logística da empresa. Em se tratando de “serviços ao cliente”, esta 

multitarefa permitiria tanto a visão “big picture” do ciclo de pedidos, quanto o entendimento 

dos “eventos” que pontuam o cotidiano do negócio (ZARIFIAN, 2008). O outro benefício, em 

estreita correlação com o primeiro, seria o desenvolvimento de uma qualificação pessoal 

diferenciada, implicando em maior visibilidade coletiva sobre os diversos pontos fortes de 

cada trabalhador. Outras conseqüências dos múltiplos “papéis desempenhados” neste tipo de 

ambiente laboral e organizacional seria o aumento da moral, da criatividade e da motivação 

dos sócio-trabalhadores.  

  

Network Governance

General Meetings of Members

Elected Management Committee 
(non executive Board)

Function Coordinators + Officers

Workers
(Members       Contracted Employees       Casuals)

 

Figura 64: Governança em rede da Suma 
Fonte: SUMA (2009). 
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Bob Cannell explica que especialistas, como os de RH, Finanças e Marketing, são 

denominados “officers”, mas não ostentam poderes “executivos”. Nota-se uma preocupação 

explícita com o equilíbrio de status entre os associados. O termo “departamento” também não 

é adotado, ainda que sejam nomeados “coordenadores de funções” que podem ser 

equivalentes a gerentes ou chefes de departamento. A cada 2 meses acontece o “Encontro 

Geral de Membros”, que decide, por votação e consenso, a aprovação de planos estratégicos e 

políticas chaves da cooperativa. Cada um dos 120 sócios possui voto igualitário. Nesta 

instância também são eleitos os 6 membros temporários do “Comitê de Gestão”, que irão 

desempenhar papel deliberativo (não-executivo). Cannel destaca o uso intensivo da Intranet, 

que dissemina informações de negócios e relatórios escritos de forma amigável para não 

especialistas. Uma prática experimental é o incentivo para a criação de blogs pessoais, com a 

divulgação acontecendo no próprio site corporativo. O objetivo seria tanto a interação entre 

cooperados quanto a vazão criativa individual. Em relação ao trabalho em equipe, haveria um 

clima positivo decorrente da não utilização de comissões individuais. Algumas diretrizes 

seguidas pela Suma seriam o “Worker Co-operative Code of Governance”95, de nível 

nacional, e a “Política de Ética”96 própria.  Quanto à formação dos associados, fica visível a 

qualificação do pessoal, revelada por uma página de perfis profissionais no site da 

cooperativa. O sócio Dan N., por exemplo, possui graduação em “Ciências Ambientais” e a 

tarefa dupla de ser motorista de caminhão de entregas no turno da manhã, e desenvolvedor de 

vendas no turno da tarde. A geógrafa Sandra é novata e trabalha na parte operacional do 

armazém, enquanto que a designer Emma, com uma dissertação acadêmica sobre “comércio 

justo”, trabalha na área educacional, promovendo workshops. Cannell descreve o programa de 

admissão, estruturado em nove meses e que aborda o significado de ser um associado da 

Suma, além de identificar, “sem imposições unilaterais”, as potenciais áreas para atuação 

profissional. Um dos atrativos para novos sócio-trabalhadores seria o sistema de previdência 

próprio, além da imagem positiva de empresa igualitária, experimental, democrática e 

ecologicamente correta.     

Os macro-processos do negócio da Suma são os seguintes: desenvolvimento de 

produtos da marca própria, atividades de armazenagem, distribuição por frota própria de 

caminhão, venda de produtos da marca “Suma” e também de outras cooperativas para 

revendedores, lojas de produto natural, supermercados e via comércio eletrônico B2C e B2B. 

                                                           
95 “Worker Co-operative Code of Governance” disponível em: <http://www.workercode.coop>.  
96 “Política de Ética” acessada em: <http://www.suma.co.uk/DownloadDocuments/EthicalPolicy.pdf>.  
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A Inter-cooperação com outras organizações cooperativas, que Cannell chama de “co-op to 

co-op”, parece ser uma das diretrizes seguidas pela Suma. A própria rede de telefonia nas 

unidades da empresa é operada pela “Phone Co-op”, atualmente com 15.000 clientes na 

Inglaterra. Na área de responsabilidade socio-ambiental, existe uma pluralidade de programas 

e iniciativas dos próprios associados, como a criação do grupo local da “Amnesty 

international” e convênios com ONGs, que incluem: a Treesponsibility, de plantação de 

árvores, a “Calder Futures”, de limpeza de rios urbanos e a “Guerrilla gardening”, de 

incentivo à disseminação de hortas caseiras na região. A Suma tornou-se uma fornecedora 

usual de alimentos para a ONG Greenpeace. No âmbito do “comércio justo”, a cooperativa 

obtém licenças da “Fairtrade Foundation”, que certifica produtos previstos em programas 

internacionais. A Suma reconhece o impacto ambiental de sua atividade de distribuição 

(carros, vans, caminhões), tendo adotado, para rodízio entre os sócios, carros com sistema 

híbrido (gasolina/eletricidade). Quanto ao sindicalismo, a Suma mantém convênio com o 

BFAWU 247 (Bakers, Food and Allied Workers Union), mas não fica claro o papel do 

sindicato na empresa e nem como se daria o relacionamento entre sócios e empregados. 

 
. 

4.1.4  Evergreen, nos EUA: autogestão e serviços comunitários 

 

 

 
 

Figura 65: Logo da cooperativa Evergreen 
Fonte: EVERGREEN (2009). 

 

 

• Nome da organização: Evergreen Cooperatives.  

• Localização: Cleveland, Ohio/ EUA.  

• Endereço na Internet: <http://www.evergreencoop.com>  

• Áreas de atuação: Serviços, Alimentação e Energia Solar. 

• Ano da Fundação: 2009. 

• Produtos e serviços: lavanderia industrial, verduras hidropônicas, climatização de 

residências, instalação e leasing de painéis solares fotovoltaicos.  

• Natureza jurídica: Cooperativas (employee-owned) e fundações de apoio. 
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• Número de trabalhadores: previsão de 150 associados para 2010.  

• Fontes de pesquisa: site corporativo, reportagem da “Yes Magazine” – 

“Cleveland’s Worker-Owned Boom” edição de 05/06/2009, video “The Evergreen 

Cooperatives: A new model of economic development”, Evergreen, 2009, em: 

<http://www.blip.tv/file/2749165>, reportagem da revista “Time”, 22/12/2009: “In 

Cleveland, Worker Co-Ops Look to a Spanish Model”.  

 

O grupo “Evergreen Cooperatives”, nos EUA, agrega 3 empresas autogeridas por 

trabalhadores. A pioneira é a “Evergreen Cooperative Laundry” [ECL], uma central de 

serviços de lavanderia automatizada, gerida por 50 empregados, que, além de deterem 100% 

das ações, são moradores da mesma região, a chamada “Cleveland's Greater University 

Circle”, marcada pela presença de hospitais, universidades e escolas. O segundo 

empreendimento da rede é a “Ohio Solar Cooperative” (OSC), especializada na climatização 

de residências e instalação de arranjos de painéis solares fotovoltaicos, com previsão para 

agregar 50 sócios até 2010. Finalmente, o negócio mais recente do grupo é a “Green City 

Growers” (GCGC), um sítio urbano de cultivo hidropônico de alface e hortelã, em fase 

experimental e com potencial para ocupar cerca de 50 trabalhadores associados. 

 

 
 

Figura 66: Fundo Evergreen 
Fonte: <http://community-wealth.org>. 

 

Tal rede de empreendimentos faz parte de um plano maior, tripartite, de 

desenvolvimento comunitário, envolvendo órgãos governamentais, fundações e instituições 

de fomento.  A “Evergreen Cooperatives Initiative” foi lançada em 2009 e já vêm sendo 
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considerada uma referência, nos EUA, em termos de negócios comunitários inovadores. 

Frank Jackson, prefeito da cidade de Cleveland, John Logue, diretor do “Ohio Employee 

Ownership Center”, e Mary Stropkay, presidente do “Cleveland Shorebank Enterprise”, 

agentes apoiadores da rede, reconhecem que a inspiração para o consórcio da Evergreen veio 

diretamente do complexo basco de Mondragón (MCC). Mais especificamente, os mentores da 

iniciativa apostam na viabilidade de um fundo similar a “Caja Laboral” espanhola, o 

“Evergreen Fund”, que desempenharia o papel de financiador de novas cooperativas “start-

ups” e postos de trabalho nas existentes. Os interessados em emprego nas cooperativas 

passariam por um período probatório de 6 meses, e, a partir daí, fariam contribuições ao 

fundo, até cobrirem o capital básico de ingresso como sócios-proprietários do negócio. 

No futuro, todas as cooperativas singulares fariam contribuições periódicas ao fundo, 

de pelo menos 10% de seus lucros anuais. A “Cleveland Fundation”97, uma influente 

instituição local, atuante na cidade desde 1914, foi a responsável pelo lançamento do fundo, 

em 2009, com um capital inicial de US$ 5.8 milhões, oriundo de doações, investimentos e 

empréstimos. A ONG organiza as reuniões tripartites de “planejamento estratégico” e 

direciona a rede de cooperativas para a geração de empregos, a qualificação técnica e outros 

objetivos compartilhados de longo prazo. 

 

 
 

Figura 67: OSC - “Ohio Solar Cooperative” 
Fonte: <http://www.evergreencoop.com>. 

 

O contexto desta recente articulação cooperativista está em uma área urbana de 

Cleveland, pontuada por instituições como a “Case Western Reserve University”, a 

“Cleveland Clinic” e o “University Hospital”. Ao longo deste círculo, habita uma vizinhança 

empobrecida pelo desemprego estrutural, com a diminuição dos postos de trabalho nas antigas 

                                                           
97 Consulta ao site da fundação em: <http://www.clevelandfoundation.org>.  
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indústrias da região, e pela crise econômica, em 2009, que enfraqueceu a demanda geral por 

bens nos EUA. Uma solução para o problema estaria nestas “instituições âncoras”, que 

adquirem anualmente mais de US$ 3 bilhões em produtos e serviços. O plano seria 

redirecionar parte destas compras para empresas fornecedoras atuantes na própria cidade. O 

modelo da cooperativa poderia fazer com que este valor gerado fosse melhor redistribuído 

entre os vizinhos do “grande círculo universitário”, majoritariamente de “afro-americanos”.  

Deste modo, a demanda para as cooperativas da rede (ECL, OSC e GCGC) veio, 

inicialmente, de “acordos cooperativos” com as grandes instituições da região. O 

envolvimento do poder municipal também é uma especificidade deste caso, que poderia até 

ser classificado como de tipo “top-down”, ao menos em sua fase de planejamento e 

incubação, por envolver políticas públicas de longo prazo. A visão do grupo seria fundar ao 

menos 10 cooperativas nos próximos 5 anos, gerando cerca de 500 postos de emprego. O 

perfil dos associados é de pessoal que efetivamente reside no círculo geográfico e se 

encontrava em sub-empregos. Um elemento chave da estratégia do negócio está na 

abordagem “ecológica”, dos produtos e serviços, o que seria um diferencial de 

posicionamento no mercado, com a aposta clara em certificações, selos, treinamentos e 

práticas de conservação de água e energia. 

O modelo de Cleveland, apesar de ainda ser muito recente, encontra grandes impulsos, 

como os incentivos fiscais para novos “negócios verdes”, a preferência dos grandes 

contratantes por um serviço/produto de marca e identidade regionais, ainda que mais caros, a 

escolha de nichos de mercado de demanda perene (limpeza, geração de energia e 

alimentação), e também, a inter-cooperação com os demais agentes comunitários, incluíndo 

diversas ONGs. O próximo empreendimento a ser lançado pela rede de cooperativas é um 

jornal regional, a “Greater University Circle Neighborhood Voice”, fonte de informação 

impressa e digital, que deverá ser administrado por estagiários de comunicação, sob as 

orientações de um editor profissional contratado. A “Ohio Solar Cooperative” (OSC), por sua 

vez, se aproveita da meta governamental para o aumento da energia gerada por painéis solares 

nos telhados das residências, e se encontrava, em 2009, em período de formação de equipes, 

já com o objetivo de expandir a prestação do serviço para todo o Estado de Ohio. O 

treinamento para os empregados envolveria conhecimentos técnicos, de gestão e de finanças. 

O conhecimento da situação econômica do negócio e das retiradas mensais estaria circulando 

e sendo discutido por todos os associados. A diferença entre a retirada do CEO, a maior 

posição executiva, e a do profissional iniciante, sem especialização ou experiência, possui um 

limite estabelecido de 5/1. As 3 cooperativas formaram quadros gerenciais com alguns 
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especialistas expoentes em suas áreas técnicas ou mesmo com experiência em 

empreendimentos industriais de autogestão. Seria de interesse investigar as diretrizes e 

inovações sendo experimentadas na dinâmica dos arranjos e da organização do trabalho.  

O advento de uma rede cooperativista em Cleveland, ofertando “serviços públicos 

locais” inovativos e com orientação ecológica, está sendo considerado um acontecimento 

importante pelo fato de a cidade ter sido base para um complexo de indústrias metalúrgicas e 

automotivas, com auge na década de 1950, quando era considerada a 5a maior cidade dos 

EUA. Com o declínio da demanda, a população encolheu e grande parte das empresas da 

época fechou ou transferiu os negócios para outras localidades, com exceção das grandes 

“instituições âncoras” municipais: as redes de hospitais, centros culturais, escolas e 

universidades, que desenvolveram uma ligação mais comprometida com o entorno 

comunitário. O grupo “Evergreen” parece representar uma retomada socioeconômica distinta, 

também ancorada nas demandas locais, mas agora assumida por moradores/agentes da própria 

região.     

 

 
4.2 EMPREENDIMENTOS AUTOGESTIONÁRIOS: CASOS INOVADORES NO BRASIL 

 
 
4.2.1 Justa Trama: cadeia produtiva do algodão ecológico 

 

 
 

Figura 68: Logo da cooperativa Justa Trama 
Fonte: Justa Trama (2009). 

 

• Nome da organização: Cooperativa Central Justa Trama. 

• Localização: RS, SC, CE, RO, SP e MG.  

• Endereço na Internet: <http://www.justatrama.com.br>  

• Áreas de atuação: Têxtil. 

• Ano da Fundação: 2005. 

• Produtos e serviços: roupas, tecidos, brinquedos e acessórios. 
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• Natureza jurídica: Cooperativa de 2o grau (agregando cooperativas singulares, 

ONGs e associações) 

• Número de trabalhadores: cerca de 700. 

• Fontes de pesquisa: site corporativo, reportagem “Justa Trama: a cooperação em 

todos os elos da produção” - Elizabeth Correa no AtibaiaNews - 26/04/09, 

dissertação “Os Benefícios da Associação em Cadeias Produtivas Solidárias: O 

Caso da Justa Trama - Cadeia Solidária do Algodão Agroecológico.” 

(METELLO, 2007), artigo “Algodão agroecológico no comércio justo: fazendo a 

diferença” (LIMA, 2008), relatório do ICLEI - Governos Locais pela 

Sustentabilidade: “Fair Trade and Solidarity Economy In Brazil” (ICLEI, 2006). 

 

A Justa Trama é uma cooperativa de 2o grau, que aglutina diversas cooperativas 

singulares e associações envolvidas com a “cadeia produtiva do algodão agroecológico”. O 

caso começa a atrair o interesse de acadêmicos no Brasil e no Mundo por conseguir articular 

uma rede de autogestão cobrindo distâncias geográficas consideráveis (6 Estados do Brasil). 

O empreendimento se identifica com o ativismo social, e ainda, com o movimento ecológico 

nacional. Os sócios são trabalhadores organizados coletivamente que desempenham diversas 

atividades de agricultura, fiação, coleta e beneficiamento de sementes até a etapa de costura, 

acabamento e comercialização dos tecidos. As pessoas envolvidas neste ciclo também são as 

proprietárias da marca. Segundo o site da cooperativa, a “Justa Trama” evita a figura do 

atravessador ou do revendedor de matérias-primas e, com isso, faz uma espécie de 

“distribuição de renda” ao longo da cadeia, agregando valor a cada elo e proporcionando 

ganhos “de 50% a 100% acima do mercado” para os produtores. Como exemplo, uma 

costureira que ganharia R$ 0,45 para fechar uma camiseta, passa a ganhar no mínimo R$ 1,00 

pelo sistema da “Justa Trama”. Em termos de custos, uma camiseta que seja produzida por R$ 

6,70 e vendida por R$ 30,00, passa a custar R$ 20,00 e ser vendida por R$ 25,00 pela 

cooperativa. Com estas práticas, a “Justa Trama” se aproxima do movimento global de 

“comércio justo”, com o diferencial de não depender exclusivamente de uma relação 

internacional Norte/Sul e estar reforçada pelo canal próprio de “comércio eletrônico”.  

 A cadeia produtiva tem um elo importante no Ceará (semi-árido), aonde a ADEC 

(Associação de Desenvolvimento Educacional e Cultural de Tauá) representa grupos de 

agricultores familiares, responsáveis pelo “plantio consorciado do algodão agroecológico”. A 

ADEC existe desde 1986, quando foi fundada por um coletivo de mulheres artesãs. Em 1993, 

a associação, com sede em Tauá/CE, redirecionou as suas atividades para a agricultura, 
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passando a desenvolver o cultivo do algodão sem a aplicação de agrotóxicos. Esta 

combinação de cuidado ecológico com a pequena propriedade familiar acabou ganhando 

apelo comercial no âmbito de negócios de “comércio justo”, como no caso da “Justa Trama’”. 

Os agricultores plantam e beneficiam o algodão com técnicas alternativas de conservação do 

solo e da água, adubação orgânica e manejo ecológico de pragas. Outra prática relatada é a 

combinação do cultivo do algodão com diversas culturas alimentares como milho, feijão, 

gergelim e guandu. A venda do algodão orgânico em pluma, batizado de agroecológico, traria 

benefícios para a coletividade local por proporcionar um ganho econômico superior aos 

demais produtos agrícolas tradicionais. Desde 1994, a ADEC firmou um “acordo 

cooperativo” com a Esplar98, “Centro de Pesquisa e Assessoria”, com sede em Fortaleza/CE. 

De acordo com o site da ONG, a Esplar, fundada em 1974, é um espaço político-profissional 

coletivo, que “desenvolve seus projetos junto a organizações de trabalhadores e trabalhadoras 

rurais, grupos de mulheres, associações comunitárias e cooperativas”, de modo independente 

do poder oficial ou de partidos políticos. Dentre os projetos da Esplar está o incentivo para a 

produção e a comercialização de fiação artesanal do algodão, agregando mais valor às 

atividades locais e viabilizando a formação de núcleos de mulheres produtoras de almofadas, 

bolsas e camisas. Este primeiro elo da cadeia de produção da “Justa Trama” já abrange cerca 

de 300 agricultores familiares.  

 

 
 

Figura 69: Empreendimentos da “Justa Trama” 
Fonte: FBES <http://www.fbes.org.br>. 

 

 

 

                                                           
98 Site da ONG cearense “Esplar” consultado em: <http://www.esplar.org.br>. 
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Um elo seguinte seria a Coopertextil (Cooperativa de Produção Têxtil de Pará de 

Minas), em Minas Gerais, especializada em fiação e tecelagem. A origem da cooperativa 

remonta a uma antiga fábrica têxtil que entrou em processo de concordata. Os funcionários 

arrendaram “o prédio e as máquinas”, adquirindo posteriormente todos os ativos da fábrica. 

Este caso de empresa “recuperada” se transformou em uma grande cooperativa que agrega 

atualmente 289 associados, sendo 60% mulheres. O elo subseqüente estaria na confecção de 

roupas e tecidos. A “Cooperativa de Costureiras Unidas Venceremos”, conhecida como 

Univens, em Porto Alegre/RS, é um dos coletivos responsáveis por esta etapa, “agregando 

serviços de serigrafia e bordado, ao da costura, personalizando assim qualquer tipo de produto 

têxtil”. De acordo com o site da “Justa Trama”, a Univens atualmente é constituída por 26 

cooperados, principalmente mulheres, com idade entre 18 e 70 anos. Outro grupo envolvido 

na fase de confecção é a “Fio Nobre”, (Cooperativa Fio Nobre dos Tecelões da Região do 

Município de Itajaí), em Santa Catarina. Fundada em 1986 como uma microempresa privada, 

a “Fio Nobre” transformou-se em uma cooperativa, a partir de 2007, contando atualmente 

com 20 associadas. O grupo é constituído basicamente por costureiras especializadas na 

produção de cordões, fios, roupas com detalhes artesanais, crochê e design de tecidos 

diversos. Um terceiro grupo nesta fase é a Coopstilus (Cooperativa Industrial de 

Trabalhadores em Confecção Stilus), a mais jovem integrante da “Justa Trama”, fundada em 

2006. A especialização da Coopstilus na cadeia seria a produção de roupas infantis. 

Atualmente com 23 associadas, a cooperativa se formou a partir de um grupo de 20 alunas 

empreendedoras do curso de corte e costura (2 anos) no SESI/SENAI, em Santo André/SP. 

Um fato relevante é que o negócio teve apoio e foi incubado pela IPEPS [Incubadora Pública 

de Economia Popular e Solidária], iniciativa do “Centro Público de Emprego, Trabalho e 

Renda” da “Prefeitura Municipal de Santo André”99.  

Um dos empreendimentos singulares da “Justa Trama” é a “Cooperativa Açaí” 

(Cooperativa de Trabalho dos Artesãos do Estado de Rondônia), em Porto Velho/RO. O 

núcleo existe desde 2001 e é composto por cerca de 70 trabalhadores associados. As 

atividades nesta etapa são a coleta e o beneficiamento de sementes, a reciclagem de materiais, 

os “trabalhos em cestaria, madeira, coco, marchetaria, entre outras”. Parte dos materiais se 

transformam em botões, colares, pulseiras, brincos e outros acessórios para as peças finais da 

“Justa Trama”. 

 

                                                           
99 Página da “IPEPS” consultada em: <http://www.santoandre.sp.gov.br/cpetr/i_ipesp.aspx>. 
 



188 
 

Em 2004, surgia o embrião da “Justa Trama”: a combinação da demanda por 60 mil 

bolsas de algodão para serem distribuídas no “Fórum Social Mundial” com a formação de 

uma improvisada rede de fornecedores no Sul do país, que além de dividirem o trabalho em 

“acordos cooperativos”, ainda ganharam experiência com a logística envolvida. Em 2005, 

parte desta rede foi batizada de “Justa Trama” e, em 2007, foi oficializada a criação da 

“Central Justa Trama”, uma cooperativa de 2º grau agregando as cooperativas singulares 

envolvidas na cadeia produtiva do algodão e espalhadas por diversos estados.  

 

 
  

Figura 70: Etapas de produção da Justa Trama 
Fonte: Adaptado de Metello (2007). 

 

A dimensão ecológica e de comércio justo do empreendimento acabou impulsionando 

a publicidade da marca, usualmente associada com o movimento de economia solidária. Em 

poucos anos a central ganhou o apoio de instituições como o Sebrae, o FBES (Fórum 

Brasileiro de Economia Solidária), a “Fundação Banco do Brasil” e as prefeituras locais. No 

âmbito da gestão do negócio, pode ser destacado o apoio contínuo da UNISOL (União e 

Solidariedade das Cooperativas Empreendimentos de Economia Social do Brasil), que possui 

membros integrantes das cooperativas filiadas. Outro ator fundamental para a concepção desta 

cadeia produtiva é a ADS (Agência de Desenvolvimento Solidário), vinculada a CUT (Central 

Única dos Trabalhadores). A ADS, que constituiu a própria UNISOL, foi criada em 1999 para 

promover a formação de complexos cooperativos setoriais. Indo além da concepção 

tradicional dos APLs, que são concentrações locais de empreendimentos, tais complexos são 

relevantes por estimular o aproveitamento da cooperatividade sistêmica ao longo de toda uma 

cadeia produtiva, abrangendo o relacionamento <fornecedor-organização-cliente>. 

Finalmente, outro apoio de peso vem do Governo Federal, através da SENAES (Secretaria 

Nacional de Economia Solidária), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). 
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 A “Justa Trama” representa um importante experimento brasileiro de inclusão social, 

sobretudo por ter conseguido atrair diversos agentes de fomento ao negócio. A democracia 

econômica poderá emergir da valorização laboral em cada elo da produção. Esta divisão do 

trabalho pode ser um interessante objeto de estudo, inclusive para propor dinâmicas de 

cooperação qualificante e de enriquecimento de cargos/tarefas junto às cooperativas 

singulares. Um caminho interessante para a rede seria a criação de fundos especiais de 

seguridade social, crédito e também de entidades de P&D e educação técnica voltada para os 

associados e interessados.     

 
 

4.2.2 Colivre, Tecnolivre e Solis: cooperativas de software livre 
 
 

 
 

Figura 71: Logo das cooperativas Colivre, Tecnolivre e Solis 

 

• Nome: Colivre - Cooperativa de Tecnologias Livres.  

• Localização: Salvador, Bahia. 

• Endereço na Internet: <http://www.colivre.coop.br>  

• Ano da Fundação: 2006. 

• Número de trabalhadores: 20. 

• Fontes de pesquisa: site corporativo, página na rede de “economia solidária” 

Cirandas em: <http://cirandas.net/colivre> Acesso ao estatuto da cooperativa. 

 

 

• Nome: TecnoLivre - Cooperativa de Tecnologia e Soluções Livres.  

• Localização: Lavras, Minas Gerais. 

• Endereço na Internet: <http://www.tecnolivre.com.br>  

• Ano da Fundação: 2007. 

• Número de trabalhadores: 21.  
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• Fontes de pesquisa: site corporativo, contato por e-mail com o fundador José 

Monserrat Neto, Doutor em “Engenharia de Sistemas e Computação” e Professor 

da UFLA. Acesso ao estatuto e regimento da cooperativa. 

 

• Nome: Solis, Cooperativa de Soluções Livres.  

• Localização: Lajeado, Rio Grande do Sul. 

• Endereço na Internet: <http://www.solis.coop.br>  

• Ano da Fundação: 2003. 

• Número de trabalhadores: 45.  

• Fontes de pesquisa: site corporativo, Lista de discussão “Softwarelivre.org”, site 

do centro universitário “Univates” em <http://www.univates.br>.   

 

Na interseção entre dois movimentos emergentes, a “economia solidária” e o 

“software livre” (SL), alguns empreendimentos coletivos passaram a atuar no mercado 

brasileiro apresentando as seguintes características: pequeno porte, alta capacitação técnica, 

experimentação operacional, democracia participativa interna e ligação estreita com 

atividades de ensino. O campo de atuação principal é o desenvolvimento de programas e a 

prestação de serviços em informática. Se no movimento original do SL, as atividades 

aconteciam quase sempre através de interações voluntárias no ambiente da Internet, o modelo 

de negócio em questão se vale de uma base organizacional jurídica para a atuação profissional 

legalizada (cooperativas) e procura explorar novos modos de atuação coletiva (autogestão) em 

projetos, soluções e desenvolvimento de produtos orientados para os clientes.     

 

 
 

Figura 72: “Rede Três Mosqueteiros Cooperativas de Software Livre” 
Fonte: <http://wiki.softwarelivre.org/bin/view/Cooperativas>.  

 

Dentre as cooperativas de SL pioneiras no Brasil, figuram a “Solis”, no Rio Grande do 

Sul, a “TecnoLivre”, em Minas Gerais e a “Colivre”, na Bahia. Através da participação em 

fóruns e eventos de SL, os associados dos 3 empreendimentos articularam uma associação 

informal de cooperativas: a “Rede Três Mosqueteiros”. Uma das ações resultantes desta união 
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foi a carta coletiva100 enviada ao “Ministério de Ciência e Tecnologia”, por intermédio do 

FBES, reivindicando a participação de cooperativas em editais oficiais de subvenção, para 

“inovação e aprimoramento de processos produtivos”, dado que atualmente excluem este 

modelo jurídico. Além dos “três mosqueteiros”, novos coletivos brasileiros passaram a 

interagir com a rede, como o “Grupo Sintectus”, de Goiás, a ”CooperJovem”, de São Paulo, a 

Dinamicoop, do Rio de Janeiro, e, mais recentemente, a cooperativa “Pirambu Digital”, do 

Ceará.  

No ambiente internacional, o especialista Michel Bauwens101 identifica casos de 

empreendimentos similares, como a OSSICS (Open Software Solutions Industrial 

Cooperative Society), que integra o dinâmico setor cooperativista de Kerala (Índia), a 

Wikiocean, também indiana e com uma “plataforma organizacional" do tipo P2P, 

descentralizada e aberta à contribuições de profissionais autônomos, a “Gcoop”, em Buenos 

Aires, que foi a primeira cooperativa de SL da Argentina, a francesa “Easter Eggs”, 

especializada em GNU/Linux e com políticas de “salários planificados” para todos os sócios, 

o “Grupo Ikusnet”, na Espanha, que se declara uma “organización socio-empresarial” 

autogerida de SL, e, por fim, a “OS Alliance”, na Áustria, considerada uma referência mundial 

para este modelo de negócio. Um fluxo de trabalho usual para cooperativas deste tipo pode 

ser esquematizado como a seguir: 

  

 
Figura 73: Fluxo de trabalho para uma cooperativa de “software livre” 

Fonte: <http://osalliance.com/membership/workflow>.  
 

1) O desenvolvedor X da cooperativa se aproxima de um cliente potencial Z. 

                                                           
100 Íntegra da carta enviada, em 2009, ao Ministro Sérgio Rezende, do MCT, disponível em: 

<http://outraeconomiacontece.files.wordpress.com/2009/02/carta-ees_sl-para-mct.pdf>.  
101 Consulta ao blog de Michel Bawens “P2P Foundation” e a lista de casos globais de cooperativas de software 

livre em: <http://p2pfoundation.net/Free_Software_Cooperatives>.    
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2) X encaminha Z para o gerente de projetos C da cooperativa, aonde combinam 

preço, prazos e outros detalhes contratuais. 

3) X identifica necessidades técnicas (design, conteúdo, revisão) e convida outro 

profissional especializado (G), associado interno da cooperativa que esteja 

disponível, e em conjunto, operacionalizam as tarefas. 

4) C se responsabiliza pela qualidade, alocação de recursos e pagamentos. Caso seja 

necessário, aciona outros associados para reforçar a equipe. 

 

Em cooperativas deste tipo os associados tendem a desenvolver uma postura 

empreendedora, por estarem atuando diretamente em projetos/clientes, sob uma configuração 

organizacional que se aproxima até de uma “adhocracia operacional” (MINTZBERG, 1980). 

Neste modelo, os clientes contratantes se beneficiariam da diversidade de competências 

acionadas internamente pela cooperativa para as suas necessidades específicas, e, por outro 

lado, os associados-consultores teriam o “guarda chuva” jurídico da cooperativa garantindo os 

processos burocráticos e contratuais para a mobilização de sua força coletiva de trabalho. 

Quanto à interface planejamento/operação, Cesar Brod, um dos fundadores da cooperativa 

gaúcha Solis, destaca a utilidade da metodologia “SCRUM” para o desenvolvimento de 

software e a gestão de projetos. Sistematizada no artigo “New Product Development Game”102 

dos autores Nonaka e Takeuchi, o método se caracteriza pela identificação inicial do conjunto 

de requisitos priorizados pelo cliente (backlogs), a entrega gradual e periódica (30 dias) de 

pacotes de requisitos (sprints), as curtas reuniões diárias para avaliar o trabalho realizado e 

pendente (daily scrum) e, por fim, a sessão retrospectiva, com a reflexão da equipe sobre os 

produtos/serviços entregues. 

 
 

4.2.2.1 Solis - Cooperativa de Soluções Livres 
 
 
A Solis é uma referência brasileira em software livre. Fundada em 2003, a partir do 

“Centro de Processamento de Dados” da Univates, em Lajeado/RS, a cooperativa foi 

composta por sócios ligados diretamente ao meio acadêmico: professores, alunos e ex-

funcionários do centro universitário. Atualmente, “implementa e desenvolve soluções 

tecnológicas” e tem como clientes “os mais variados setores da academia, indústria, comércio 

                                                           
102 Resumo do artigo de Nonaka e Takeuchi, na “Harvard Business Review”, 01/01/1986, em: 

<http://harvardbusiness.org/product/new-new-product-development-game/an/86116-PDF-ENG>.  
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e serviços”. A visão da empresa é “ser a referência brasileira em Software Livre e 

Cooperativismo”. Em sua missão declarada, além dos serviços aos clientes e à sociedade, 

existe a orientação para alcançar isto com a simultânea promoção do “crescimento pessoal e 

profissional do associado e colaborador”. Os princípios organizacionais divulgados são: 

autogestão, qualidade, cliente, pessoas e liberdade de acesso ao conhecimento. Os sócios se 

dividem em equipes de administração, negócios, desenvolvimento, infra-estrutura e help-desk. 

A Solis se estabeleceu como uma prestadora de serviços para a própria Univates, que, por sua 

vez, se tornou uma referência nacional de P&D em SL, além de economizar anualmente mais 

de R$ 400.000, por não precisar adquirir licenças de software para seus PCs. No 6º FISL 

(Fórum Internacional de Software Livre), o maior evento latino-americano de informática, a 

cooperativa foi contratada para “implantar toda a infra-estrutura de rede cabeada e sem fio” 

para o evento. Em 2006, o portal BR-Linux103 apontou a Solis como “a empresa mais atuante” 

na comunidade de SL brasileira. No mesmo ano, foi listada como a 27ª empresa em 

arrecadação municipal na cidade de Lajeado. A cooperativa “desenvolve e integra soluções 

exclusivamente em software livre”, que podem ser desenvolvimentos próprios (Gnuteca, 

Miolo, Sagu, etc), disponíveis sob a licença GPL, ou consagrados na comunidade global de 

“software livre”, como o sistema operacional Gnu/Linux, o conjunto de aplicativos para 

escritório OpenOffice e os servidores MySQL e Apache.  

 
 
4.2.2.2 Colivre - Cooperativa de Tecnologias Livres 

 
 
No Estado da Bahia está localizada outra cooperativa pioneira: a Colivre, fundada em 

2006, na cidade de Salvador. Esta organização presta “serviços de capacitação, consultoria e 

desenvolvimento de novas soluções web”, trabalhando exclusivamente com “software livre”. 

Também mantém laços estreitos com o meio acadêmico, principalmente junto ao 

“Departamento de Ciência da Computação” da UFBA. Dentre os sócios encontram-se 

doutorandos, mestrandos, professores e integrantes de ONGs atuantes na região. Em termos 

organizacionais, a cooperativa se estrutura em 4 atividades-fim: SAD (Setor de Arte Digital), 

SDEV (Setor de Desenvolvimento), SCM (Setor de Capacitação e Migração) e SRS (Setor de 

Redes e Segurança), e em mais 4 atividades-meio: SF (Setor Financeiro), SSRP (Setor de 

Serviços e Relações Públicas), SSH (Setor de Sustentabilidade Humana) e SST (Setor de 

                                                           
103 Site do Portal “BR-Linux”, atuante desde 1996 na Internet, em: <http://br-linux.org>.  
 



194 
 

Sustentabilidade Tecnológica). A cooperativa possui atuação destacada na comunidade 

nacional de SL e também junto às instâncias de apoio à “economia solidária”. Em 2008, 

desenvolveu o “Portal Brasileiro de Comércio Justo e Solidário”104, lançado pela “Faces do 

Brasil” em parceria com a agência holandesa “Oxfam Novib”. No mesmo ano, assinou um 

contrato com o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), vinculado a 

“Presidência da República”, para a capacitação de técnicos no desenvolvimento da plataforma 

web TWiki (“Open Source Enterprise Wiki”). No ano seguinte, a cooperativa promoveu, em 

convênio com a UFBA, o “Programa de Qualificação em Software Livre” (PQSL), na Bahia, 

orientado para diversos setores da sociedade. Uma consulta ao estatuto da Colivre revela a 

seguinte missão declarada: “ser uma organização autogerida e auto-sustentável que procure 

disseminar os ideais do software livre”. A “Assembléia Geral” elege, a cada 2 anos, um corpo 

de 4 membros para o “Conselho de Administração”, sendo obrigatória a renovação de pelo 

menos 1 integrante ao término de cada mandato. Em relação aos fundos especiais, destaca-se 

a regra de destinar 50% do FATES (5% das sobras do exercício) prioritariamente para a 

educação cooperativista. Quanto à possível interação do SL com a economia solidária, o 

sócio-fundador da Colivre, Vicente Aguiar, que apresentou uma dissertação de Mestrado na 

UFBA analisando uma comunidade on-line de SL (Gnome) “à luz da Teoria da Dádiva", 

entende que o SL “é uma contra lógica do mercado”105, uma reviravolta jurídica que se 

posiciona em um lado oposto às práticas excludentes do atual ambiente econômico. Nesta 

direção, pode se tornar mais clara a distinção entre o simples “código aberto”, focado em 

questões técnicas, e o movimento do software livre, que adotaria o “open source” mais uma 

pluralidade de propostas para projetos, sistemas e modos de disposição do conhecimento.    

 
 

4.2.2.3 TecnoLivre - Cooperativa de Tecnologia e Soluções Livres   

 
 
A TecnoLivre, em Lavras/MG, foi fundada no final de 2007 e idealizada por José 

Monserrat Neto, professor do “Departamento de Ciência da Computação” (DCC) da UFLA 

(Universidade Federal de Lavras). Inicialmente como um projeto de extensão, a formalização 

do coletivo foi orientada pela IncubaCoop (Incubadora de Cooperativas Populares da UFLA) 

e apoiada pelo DCC, que disponibilizou o espaço físico para as reuniões e projetos da 

                                                           
104 Portal da ONG “Faces do Brasil” acessado em: <http://facesdobrasil.org.br>.  
105 Comunicação Social do Serpro: “Software Livre favorece o movimento de Economia Solidária”, 28/08/2008, 

reportagem em: <http://www.serpro.gov.br/noticiasSERPRO/2008/agosto/software-livre-favorece-o-
movimento-de-economia-solidaria>.   
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TecnoLivre. A metodologia de incubação teria sido constituída por três fases: pré-

cooperativismo, formação e emancipação. A Incubacoop106 realizou o planejamento do 

empreendimento, previamente ao plano de negócios, através de rodadas de diálogos, palestras 

e cursos de nivelamento. Após 14 meses de incubação, a cooperativa se estabeleceu com 21 

sócios fundadores, sendo quase todos alunos de graduação na UFLA. Atualmente, a 

TecnoLivre “oferece os serviços de projeto, desenvolvimento, implantação e treinamento de 

softwares livres, em especial sistemas de informação Web e Desktop, com PHP e Java”. 

Dentre os clientes estão, além de unidades da própria UFLA, empresas de informática, cursos 

de idiomas, promotores de eventos e provedores de acesso à Internet. A cooperativa participa 

do “Fórum Sul Mineiro de Economia Solidária”, já tendo ministrado oficinas comunitárias de 

“vendas na Internet” orientadas para pequenas associações e grupos de artesanato. A própria 

Tecnolivre se apresenta como um “empreendimento solidário, autogestionado e cooperativo”. 

Quanto à estruturação interna, Monserrat destaca o estabelecimento do Conselho 

Administrativo (CA) como “sendo constituído por todos os membros da cooperativa”, o que 

seria uma inovação registrada no estatuto de fundação do negócio. A presença de Monserrat, 

com atuação em diversas instâncias de SL, membro da ABPES (Associação dos 

Pesquisadores de Economia Solidária) e professor de 3 disciplinas na UFLA, torna-se um 

diferencial significativo para o desenvolvimento do coletivo. Uma consulta ao perfil dos 

associados revela a presença de mestrandos, bacharéis recém-formados e também graduandos, 

constando a categoria de “estagiário”, atualmente com 3 integrantes.  

A formação de cooperativas de “Tecnologia da Informação” junto à “Centros 

Universitários” pode se tornar uma importante opção de trabalho para recém-formados. Um 

caso que evidencia esse potencial, ainda que não sendo juridicamente de tipo cooperativista, é 

o C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife), instituto privado vinculado 

à UFPE e criado em 1996, que se transformou em um dinâmico centro de pesquisas e 

incubadora de negócios, atraindo profissionais de todo o país e contando atualmente com 640 

profissionais na área de informática. Para Sílvio Meira, um dos fundadores do centro: “Toda 

vez que você cria um sistema de educação sofisticado demais, sem casar com um mecanismo 

de criação de chances sofisticadas, você cria uma janela de evasão.”107  

 

 

                                                           
106 Consulta ao site da incubadora em: <http://www.incubacoop.ufla.br>.  
107 Vide reportagem sobre o “Porto Digital” na Revista Trip, edição 150, 2006, em: 

<http://revistatrip.uol.com.br/150/portas_abertas/04.htm>.  
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4.2.3 Dinamicoop e Pirambu Digital: TICs e inovação social 

 
 

 

Figura 74: Logo das cooperativas Dinamicoop e Pirambu Digital.  

 

• Nome: Dinamicoop, Cooperativa de Prestação de Serviços em Informática.  

• Localização: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

• Endereço na Internet: <http://www.dinamicoop.com.br> 

• Ano da Fundação: 2003 

• Número de trabalhadores: 53, todos ex-alunos da ONG CDI. 

• Fontes de pesquisa: site corporativo, estatuto, artigo “Software Livre, Espectro 

Aberto e Cooperativismo articulando possibilidades democráticas em uma 

Comunidade da periferia carioca” (FARIA, 2008) 

 

• Nome: Cooperativa de Tecnologia da Informação do Ceará, Pirambu Digital.  

• Localização: Fortaleza, Ceará. 

• Endereço na Internet: <http://www.pirambudigital.com>  

• Ano da Fundação: 2006 

• Número de trabalhadores: 120.  

• Fontes de pesquisa: estatuto social, artigo “Pirambu Digital: um modelo sócio-

econômico e tecnológico” (OLIVEIRA, 2008).  

 

 
 

Figura 75: Unidades produtivas da Pirambu 
Fonte: <http://www.pirambudigital.com>. 
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4.2.3.1 Dinamicoop - Cooperativa de Prestação de Serviços 

 
 

A Dinamicoop é um empreendimento popular nascido em 2003, no Morro dos 

Macacos, localizado na zona norte do Rio de Janeiro/RJ108. A cooperativa tem origem em 

“um movimento social, de base comunitária”, fruto de agentes que souberam “identificar e 

conjugar competências tecnológicas à experiência vivencial”. O objetivo declarado da 

empresa, que possui cerca de 50 associados, é “contribuir para a geração de trabalho e renda, 

orientada à inclusão social e produtiva de jovens e adultos da comunidade”. Entre os serviços 

prestados estão a criação de websites, a manutenção de computadores, as soluções em redes, o 

treinamento em software livre ou proprietário, a consultoria em projetos e os serviços gerais 

em arte gráfica. Como descreve o site da cooperativa, a “Dinamicoop representa o legado de 

constituir-se em um movimento positivo e de referência que objetiva a oportunização social e 

o desenvolvimento sustentável de uma comunidade marginalizada”. Assim, em paralelo as 

atividades profissionais, a cooperativa mantém de forma voluntária o CRF (Centro de 

Referência e Formação), que atua na capacitação tecnológica e empreendedora de jovens da 

própria comunidade. Entre treinamentos e serviços técnico-comerciais, a Dinamicoop já 

atenderia a mais de 7.000 moradores do local.  

Dentre os projetos do grupo, Faria (2008) destaca o T@I.Com, premiado pela 

FINEP109, em 2006, na categoria de “Inovação Social”. A iniciativa constitui-se como uma 

“solução à implantação de uma rede sem fio” (wireless), que possibilitaria a democratização 

do acesso à Internet para organizações locais, como a associação de moradores, o posto de 

saúde, as escolas municipais e as diversas ONGs. Posteriormente, o plano ainda prevê a 

expansão da rede (conexão) para toda a comunidade. Outra iniciativa local é a “DinamiNet”, 

um espaço de acesso à Internet (telecentro) com 14 computadores ligados em rede e 

freqüentado pela vizinhança. Faria identifica e analisa um certo “discurso do commons” 

(liberdade, colaboração, compartilhamento e descentralização), presente em projetos coletivos 

como os da Dinamicoop, que são expandidos para a comunidade, se valem de uma 

“apropriação local da tecnologia” e estão baseados em um núcleo cooperativo formalizado.  

 

 

                                                           
108 Faria (2008) lembra que o local foi berço da G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel, escola de samba do carnaval 

carioca, além de lar para o cantor Martinho da Vila. O morro seria ainda notório pela atuação das facções 
criminosas do tráfico de drogas, “geridas com a rígida hierarquia de uma corporação”.  

110 “Financiadora de Estudos e Projetos”, vinculada ao MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia). 
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4.2.3.2 Pirambu Digital - Cooperativa de TI do Ceará 

 

 
O “Pirambu Digital” surgiu a partir de um projeto de extensão do Cefet-CE110 para a 

formação de jovens em TICs, na época apoiado financeiramente pela empresa multinacional 

“LG Eletronics”. Ao final do curso de “Desenvolvimento de Software e Conectividade”, em 

2005, o professor Mauro Oliveira111 teria incentivado os alunos para o empreendedorismo, e, 

no ano seguinte, cerca de 50 jovens se reuniram e fundaram a cooperativa. Pirambu (peixe-

roncador em tupi guarani) é o bairro mais populoso de Fortaleza/CE, com cerca de 350 mil 

habitantes, marcado sobretudo pelo baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Além 

do Cefet, o empreendimento recebeu o apoio de uma ONG atuante no bairro, a Emaús112, que 

liberou um andar de sua própria sede para o estabelecimento da cooperativa. Os associados 

formaram inicialmente três unidades produtivas: o PODES, um “pólo de desenvolvimento de 

softwares”, a FÁCIL, uma “fábrica de computadores com inteligência local” (reciclagem e 

manutenção) e o TREVO, o “centro de treinamentos e eventos” da cooperativa. A NÊGA, 

“centro de negócios e administração”, tornou-se o núcleo empresarial que capta e gerencia 

negócios para as outras três unidades.  

Os serviços prestados pela “Pirambu Digital” já financiaram uma pluralidade de 

programas sociais próprios, como a “Pirambu Business School”, que “identifica alunos com 

potencial empreendedor a fim de prepará-los para o mercado“, a “Casa do Saber”, de reforço 

escolar, a “Bila” (Biblioteca Integrada à Lan House), aonde o tempo de leitura pelos usuários 

é convertido em direito de acesso à Internet, e ainda, o “Condomínio Virtual”, de 

compartilhamento de computadores, antenas e conexões à Internet por coletivos de vizinhos, 

organizados por vários “síndicos” locais. Como reflete Oliveira (2008) “a verdadeira inclusão 

social no país só se fará mediante a apropriação pelo jovem do seu entorno social”, e o caso 

da “Pirambu Digital” surge como uma referência positiva para esta transformação, obtida por 

meio de uma organização formal cooperativa, pelo convênio oficial com o Cefet-CE e pelo 

alto interesse que o empreendimento e seus projetos despertam entre os jovens da 

comunidade, que passam a ter perspectivas de trabalho em sua própria vizinhança. 

 

 

                                                           
110 “Centro Federal de Educação e Tecnologia do Ceará”, site em: <http://www.cefetce.br>.  
111 Doutor em Informática, professor e ex-diretor geral do Cefet-CE. 
112 O “Movimento Emaús” é uma ONG filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 1949 na França, tendo 

atuação em vários países”. Consulta ao blog em: <http://movemaus.blogspot.com>.    
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4.2.4 Espaço Cubo e Eletrocooperativa: produção cultural 

 
 

 

Figura 76: Logo do Instituto Cultural Espaço Cubo 

 

• Nome: Instituto Cultural Espaço Cubo. 

• Localização: Cuiabá, Mato Grosso. 

• Endereço na Internet: <http://www.espacocubo.blogger.com.br>  

• Ano da Fundação: 2004 

• Número de trabalhadores: 450 cadastrados no sistema de moeda social. 

• Fontes de pesquisa: artigo no site Overmundo “Espaço Cultural ao Cubo” - 

27/1/2007, em: <http://www.overmundo.com.br>, site “Openbusiness”, em: 

<http://www.openbusiness.cc>, portal da rede “Circuito Fora do Eixo”, em: 

<http://www.foradoeixo.org.br>, blog sobre a moeda “cubo card” lançada em 

2006 pelo “Espaço Cubo”, em <http://cubocard.blogspot.com>.  

 

• Nome: Instituto Eletrocooperativa. 

• Localização: Salvador, Bahia, e São Paulo, SP. 

• Endereço na Internet: <http://www.eletrocooperativa.org>  

• Ano da Fundação: 2003 

• Número de trabalhadores: 4 sócio-fundadores, 50 artistas em catálogo no site, 

além de 600 jovens já envolvidos com ensino técnico e produção cultural.   

• Fontes de pesquisa: portal artístico em <http://www.eletrocooperativa.art.br>, 

artigo “Eletrocooperativa: 4 anos a dar música livre ao mundo”, Remixtures - 

29/09/2007, em: <http://remixtures.com>, artigo “Atrás da Eletrocooperativa só 

não vai quem já morreu”, Overmundo - 17/12/2006, Artigos, informações e 

histórico sobre o programa oficial do Ministério da Cultura (MinC) – “Pontos de 

Cultura” em: <http://www.cultura.gov.br>, reportagem “Eletrocooperativa lança 

portal”, Revista “Planeta Sustentável” - edição de 14/04/2009.      
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4.2.4.1 Instituto Cultural Espaço Cubo: criatividade e moeda própria 

 
 

 No setor da economia criativa ou da produção cultural, um caso recente e interessante 

no Brasil é o “Espaço Cubo”, instituto fundado em 2004, na cidade de Cuiabá/MT. O 

empreendimento atualmente está contido em um movimento maior: o “Circuito Fora do 

Eixo”, “uma rede de trabalhos concebida por produtores culturais das regiões Centro-Oeste, 

Norte e Sul”, e que tem como objetivos “estimular a circulação de bandas, o intercâmbio de 

tecnologia de produção e o escoamento de produtos nesta rota”. O núcleo de Cuiabá surgiu 

em 2001, a partir de um coletivo informal de universitários113: o “Cubo Mágico”, que 

funcionava “como uma agência de publicidade, produtora de vídeo e produtora de eventos”. 

Dentre as realizações deste núcleo está o “Festival Calango”, que hoje possui relevância no 

circuito nacional de festivais de música, tendo sido selecionado para patrocínio pela empresa 

Petrobras, em 2008. Em 2006, já como “Instituto Cultural”, o coletivo lançou o inovador 

sistema de crédito “cubo card”, uma “moeda social” que teria como objetivos mediar as 

transações entre os agentes atuantes no setor de produção cultural e estimular a economia 

local, envolvendo pequenas empresas, cooperativas e autônomos, que são cadastrados no 

sistema sob duas categorias: participante dos projetos do “Espaço Cubo” ou apoiadores da 

iniciativa. O sucesso da moeda, inclusive junto aos órgãos oficiais de Cuiabá, transformou-a 

em referência nacional para a “Economia Solidária”, tendo sido adotada pela CUFA (Central 

Única das Favelas)114, como modelo para uma possível moeda própria em âmbito regional. 

    
 

 

Figura 77: Moeda social “cubo card” 
Fonte: ESPAÇO CUBO (2009). 

 

                                                           
113 Os integrante do “Cubo Mágico” eram estudantes de graduação nos cursos de “Comunicação Social” da 

UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) e da UNIC (Universidade de Cuiabá). 
114 Consulta ao site da CUFA nacional em: <http://www.cufa.org.br>.  



201 
 

As bases físicas do Instituto são a “Casa Fora do Eixo”, voltada para shows, o 

“Estúdio Cubo de Ensaio”, para bandas associadas, e a sede do “Espaço Cubo”, abrigando 

uma biblioteca com mais de 6.000 livros. Em 2008, o “cubo card” já movimentava cerca de 

R$ 225 mil por ano, com 50 organizações cadastradas, incluindo a “Secretaria Municipal de 

Cultura de Cuiabá". O empreendimento tornou-se um gerador de novos negócios (spin-offs) 

de produção cultural na cidade, e internamente, agregou escritores, jornalistas, cineastas, 

músicos, técnicos de áudio, designers, radialistas e fotógrafos. Todos os que contribuem 

diretamente com o Instituto (cubistas) recebem o salário em “cubo cards”, o que indica que 

muitos dos envolvidos são profissionais autônomos, estudantes universitários ou possuem 

“trampos paralelos”. Segundo o blog de divulgação, a organização interna e a metodologia de 

trabalho adotada pelo coletivo são “direcionadas para a auto-gestão, através do trabalho 

cooperativista de muitas frentes de trabalho”, ainda que o modelo jurídico do empreendimento 

não seja o da cooperativa. Um dos fundadores do “Espaço Cubo”, o produtor Pablo Capilé, é 

associado (fellow) da organização Ashoka, de incentivo ao empreendedorismo social em rede.  

 

 

 
Figura 78: Organograma do “Instituto Espaço Cubo” 

Fonte: Espaço Cubo (2009). 

 

Como suporte ao negócio, o Instituto se estrutura em frentes gestoras, que englobam 

diversos núcleos e projetos. Dentre os principais núcleos estão os de Comunicação, Eventos, 

Vídeo, Discos e Sonorização, agregados sob uma célula financeira que coordena a 

distribuição dos “cubo cards”. Os agentes cadastrados contam com um sistema eletrônico de 

acesso a contas on-line (SCCC), que permite a consulta de créditos e extratos. Os “cubistas” 

ganham crédito de acordo com um sistema híbrido (honorário e unitário), envolvendo o 

número de horas trabalhadas e/ou a quantidade de unidades produzida. Em se tratando de 

trabalhos ao longo de toda a cadeia produtiva de áreas inseridas na economia criativa, é difícil 

saber como esta contabilidade laboral funciona na prática. Ainda assim, o sistema parece ser 
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vantajoso para inúmeros artistas, promotores, técnicos e bandas de música locais, que se 

valem do “cubo card” como uma moeda complementar de troca para o aluguel do estúdio, a 

gravação de CDs e a promoção de eventos. Duas bandas já despontaram em nível nacional a 

partir do esquema de produção do “Espaço Cubo”: “Vanguart” e “Macaco Bong”. Para a 

divulgação do negócio, os “cubistas” mantém uma intensa atividade na Internet, como no blog 

“Centro Cubo de Pesquisas”115, contendo estatísticas de operação própria e do setor cultural 

brasileiro, a “TV Cubo”, um canal com vídeos promocionais no Youtube116, e ainda, os perfis 

atualizados em sites de redes sociais como MySpace, Facebook, Flickr, Orkut e Twitter.  

O Instituto se apresenta como uma plataforma para experimentações na área cultural e 

passou a ser rotulado como um empreendimento de “negócio aberto” (open business)”117. De 

acordo com a definição do CTS (Centro de Tecnologia e Sociedade) da FGV/RJ, principal 

difusor do conceito no país, o modelo indica empreendimentos desenvolvidos de forma 

aberta, colaborativa, disponibilizando parte do trabalho gratuitamente, e ao mesmo tempo, 

aprofundando a “integração social e cultural” nas comunidades em que atuam, suprindo 

necessidades não atendidas pelos canais tradicionais de distribuição das obras. O impacto da 

nova cultura digital sobre toda a indústria cultural é evidente, e o estudo de modelos de 

negócios que promovam a cooperação em “guildas” e núcleos coletivos e formalizados de 

trabalho torna-se importante, dado a quantidade de trabalhadores informais que atuam no 

setor. Um ponto decorrente da concentração econômica e do contingente de pessoal autônomo 

atuante é a realidade da sonegação fiscal, das dívidas trabalhistas e dos “jabás” para a 

circulação nas mídias. Se o estudo do CTS/FGV identifica casos de “negócios abertos” 

informais em áreas de periferias urbanas, como o Tecnobrega, em Belém/PA, ou a Nollywood, 

em Lagos (Nigéria), a experiência do “Espaço Cubo” pode se tornar relevante tanto pela 

autogestão interna quanto pelos acordos tripartites com artistas, empresas e órgãos públicos.  

 
 

4.2.4.2 Instituto Eletrocooperativa: aprendizagem e selo cultural 

 
 

 A Eletrocooperativa é um exemplo de “Ponto de Cultura”, um programa oficial de 

apoio a empreendimentos sociais, desenvolvido em nível nacional pelo MinC (Ministério da 

Cultura). A seleção dos pontos se dá via edital e em 5 anos de existência o programa já 

                                                           
115 Consulta ao “Centro Cubo de Pesquisas” em: <http://www.cubopesquisa.blogspot.com>.  
116 Canal da “TV Cubo” disponível em: <http://www.youtube.com/tvcubo>.   
117 Reportagem do site OpenBusiness, “Espaço Cultural ao Cubo”, 09/02/2007, acessada em: 

<http://www.openbusiness.cc/?p=627>.  
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apoiaria iniciativas em mais de 2.500 localidades no Brasil, com o foco voltado para projetos 

de considerável impacto no entorno social, em comunidades marcadas pela baixo IDH. O 

empreendimento baiano foi fundado em 2003, como uma ONG, em pleno bairro histórico do 

Pelourinho. O administrador Reinaldo Pamponet idealizou o negócio, que tem como missão 

declarada a geração de oportunidades de trabalho para jovens, unindo música e tecnologia 

digital. Assim como Pablo Capilé, fundador do “Espaço Cubo”, Pamponet também é fellow 

da Ashoka, além de atual coordenador da Eletrocooperativa. A organização desenvolve a 

metodologia da “sevirologia”, que seria composta por dois aspectos chaves: o autodidatismo, 

no sentido de estímulo próprio (extra-institucional) na busca pelo conhecimento, e de 

“alterdidatismo”, de ajuda mútua na construção coletiva deste conhecimento, em uma 

ambiência associativista, porém favorável à autonomia, que caracterizaria o que vêm sendo 

conceituado como uma “Escola Comunitária Digital”.  

Além desta dimensão educativa, o Instituto experimenta formas de geração de renda e 

trabalho para DJs, técnicos de áudio, produtores, bandas e arranjadores, consolidadas por 

intermédio da sua “Usina de Produção”, inaugurada em 2006. Outros canais abrangem uma 

unidade de negócios na cidade de São Paulo/SP, aberta em 2007, e o novo “portal artístico”, 

na Internet, operado a partir de 2009. A divulgação das obras pode ser tanto no modo gratuito, 

por meio de licenças “creative commons”, quanto por comércio eletrônico, com a venda das 

produções coletivas (loops de percussão, jingles, coletâneas, ringtones, músicas avulsas ou 

álbuns-CDs). Nesta direção, a Eletrocooperativa pretende se afirmar como uma “gravadora 

livre”, gerando oportunidades para os artistas locais e, ao mesmo tempo, promovendo a 

inclusão social no entorno por meio do programa “Ponto de Cultura”. De maneira similar a 

certos casos deste estudo que se valem de acordos cooperativos tripartites, envolvendo o 

poder público, o privado e as ONGs, este coletivo já conta com o apoio do “Governo Estadual 

da Bahia”, do “Instituto C&A”, da fundação “Itaú Cultural”, e ainda, da organização 

internacional Artemísia, de promoção de negócios sociais.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 
 
 
5.1   CONCLUSÃO 

 
 
Neste item são esclarecidas algumas questões desenvolvidas ao longo da dissertação, 

os possíveis desdobramentos, os principais resultados e os limites do estudo. Quanto à 

situação-problema, chega-se a conclusão que, à parte o ambiente socioeconômico 

hipercompetitivo, existem perspectivas para o estabelecimento de estruturas, modelos e 

práticas organizacionais inovadoras, que possam favorecer a cooperação qualificante em 

situações de trabalho e aprendizado. Analisando o desenvolvimento histórico da democracia e 

da autogestão, é possível perceber as notáveis reviravoltas e a constante tensão de tais idéias 

frente às estruturas e modos autocráticos e piramidais. Assim, se Bertrand Russell (1948) 

identificou uma gradual diminuição da servidão e um aumento dos ofícios aonde os 

trabalhadores eram os patrões de si, ele também alertou para a reversão que esta tendência 

experimentava na sociedade moderna, com os desdobramentos da Revolução Industrial e o 

advento das “imensas organizações econômicas” capitalistas, enfraquecendo a cooperação 

social e até ameaçando a liberdade privada previamente conquistada. 

 

 

“Não é de todo improvável que o movimento em direção à liberdade individual, 
característico do período que vai da Renascença até o liberalismo do século XIX, 
possa se extinguir com o aumento da organização resultante da produção industrial.” 
(RUSSELL, 1935) 
 
As redes informais, as resistências colaboradoras, as autonomias, as desordens, são 
ingredientes necessários à vitalidade das empresas. (...) A atomização de nossa 
sociedade requer novas solidariedades vividas de modo espontâneo, e não apenas as 
impostas por lei, como a Seguridade Social. (MORIN, 1986) 
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De modo semelhante pode ser considerada a questão do welfare state, com o domínio 

histórico de estruturas hierárquicas grandes e opressivas, em contextos distintos (igrejas, 

reinos, impérios e estados), a existência de redes, fenômenos de cooperação e ajuda mútua em 

paralelo a toda esta estrutura (KROPOTKIN, 1902), e, posteriormente, o advento do “estado 

de bem estar social” garantindo, ao menos em alguns países da Europa, cidadania, educação 

básica, assistência médica, fundos e direitos trabalhistas para parte considerável da população 

(SINGER, 2005).  

Atualmente, é possível observar movimentos contraditórios, ora situando o Estado em 

uma posição de interferência mínima, como na privatização do setor de saúde nos EUA, ora 

reforçando o seu papel chave na organização de políticas sociais, como na intenção do atual 

governo federal brasileiro de promover uma “consolidação das leis sociais” (CLS). A recente 

crise econômica global, em 2008, também evidenciou as fragilidades do setor privado 

capitalista, com a grande indústria tradicional atrelada às instituições financeiras apresentando 

falhas cruciais de coordenação da economia e mostrando-se incapaz de manter empregos 

formais e estáveis, e muito menos de garantir o pleno emprego nas sociedades. Tal evento 

também trouxe à academia a necessidade de repensar alternativas e propostas que não 

incorram nos erros do liberalismo desregulado e nem do dirigismo estatal. 

 
 
O mercado apropriado pelos grandes grupos é cada vez menos democrático, e na 
realidade cada vez menos mercado. Na era das corporações, quando a economia 
deixa de ser regida por leis de concorrência de mercado, e tampouco é regida pelas 
leis da política, gera-se um espaço desgovernado. A democracia econômica torna-se 
uma necessidade. (DOWNBOR, 2006) 
 
 
Um trabalho pelo qual o indivíduo pode se interessar, um trabalho criativo, ainda 
que mal remunerado, não degrada a vida. O socialismo industrial nada fez de 
essencial para a condição operária, porque não tocou no próprio princípio da 
produção e da organização do trabalho, que, pelo contrário, ele exaltou. (...) 
Qualquer pensamento que não faça avançar esse problema mal toca no infortúnio 
dos operários. (CAMUS, 1951) 

 
 
Inúmeros estudos apontam para as transformações que estão ocorrendo no universo 

laboral, com a tendência marcante de diminuição dos postos de trabalhos formais e de 

migração dos empregos para setores sob a lógica da “prestação de serviços” e do “acesso”. Se 

as grandes fábricas ditavam os modelos organizacionais e os níveis de emprego nas regiões 

em que se instalavam, hoje as grandes redes, como as de comércio, de alimentação, de 

educação, de entretenimento, de crédito, de call centers e de assistência médica, absorvem 

boa parte dos trabalhadores formais urbanos. Ao mesmo tempo, cresce o desemprego 
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estrutural e a atuação informal desprotegida de contratos trabalhistas, seguros, direitos de 

organização sindical ou planos de previdência. A almejada “democracia econômica”, 

analisada por Downbor (2006), significaria gerar desenvolvimento e compartilhar os ganhos 

entre os trabalhadores participantes, e não apenas entre uma elite de acionistas dominadores 

do mercado, como acontece no atual modelo quase hegemônico.  

Após descrever uma amostra da situação empresarial na Europa, com as propostas da 

abordagem sociotécnica, da democracia industrial escandinava e da co-gestão alemã, quase 

todas convergindo para o atual esquema, desbalanceado, da “flexicuridade”, o estudo do 

capítulo 3 tentou identificar o ambiente peculiar da autogestão na América Latina, com a 

democracia improvisada das fábricas recuperadas argentinas e a aglutinação de experimentos 

industriais brasileiros. Uma deficiência deste capítulo foi não desenvolver um panorama mais 

plural para a autogestão, incluindo casos de outros países. Um ponto original pode ter sido a 

tentativa de entrelaçar o contexto da economia social-solidária com temas correntes da 

“Engenharia de Produção” e da “Organização do Trabalho”. Outro esforço foi para não 

considerar o modelo cooperativista como um universo à parte nos estudos organizacionais e 

nem explorar muitos detalhes jurídicos, mas situá-lo como um formato potencialmente útil à 

autogestão democrática, por possibilitar a atuação coletiva de trabalhadores que são sócio-

proprietários do negócio.  

 
 
Autarquia e elos de cooperação sinalizam uma direção sensata, na qual uma 
economia solidária pode se desenvolver. Em nenhum lugar está escrito que um 
trabalho deve servir apenas para ser vendido a um empregador, que dele se apropria. 
O capitalismo moderno conduziu à expropriação do trabalho e ao monopólio radical 
sobre os meios de trabalho. (GORZ, 1998) 

 
 
O posicionamento do movimento cooperativista no estudo foi difícil devido à 

pluralidade de facetas que este setor econômico apresenta. Assim, se o cooperativismo surgia 

na Inglaterra e no restante da Europa, em meados do século XIX, como um movimento 

associativista, democrático e de contestação do poder da grande indústria diante dos 

trabalhadores, nesta mesma época, o Brasil ainda se valia do “trabalho forçado” como um 

sistema oficial, legalizado e lucrativo de relação social de produção (HOLANDA, 1936). 

Seria interessante investigar e resgatar casos de mutualismo socioeconômico ocorridos entre 

os próprios latino-americanos nesta época, incluindo nativos, africanos livres e imigrantes 

europeus. No livro “For All the People: Uncovering the Hidden History of Cooperation, 
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Cooperative Movements, and Communalism in America”118, por exemplo, o pesquisador John 

Curl destaca a importância crucial e pouco conhecida que as redes de cooperativas e 

associações livres de “ajuda mútua” desempenharam na formação dos EUA (CURL, 2009).  

Como descrito no capítulo 3, a formalização da organização cooperativa, com a regra 

do voto igualitário entre os sócios e as práticas de autogestão, aconteceu em 1843, na 

Inglaterra, com os “Pioneiros de Rochdale”. Logo o modelo se expandiria e seria 

transplantado para as Américas, aqui quase sempre como um esforço de promoção comercial 

entre as elites, de políticas estatais ou de programas de agências internacionais para a redução 

da pobreza. Poucas vezes como um “movimento de base” independente e autogerido (RIOS, 

2007). Como alerta Thiollent (2008), a revisão e o entendimento destes fatos históricos são 

importantes para se posicionar diante de movimentos atuais, como o da economia social-

solidária. 

 
 
Nossos sentimentos variam entre o desânimo diante da constatação nua e crua das 
dificuldades colocadas por uma realidade bastante inóspita para este tipo de 
empreendimento, e certo otimismo provocado pela obstinação com que os mais 
desfavorecidos resistem e buscam conhecer e conquistar os caminhos da 
reintegração. (TAUILE; RODRIGUES, 2005) 
 
 

Muitos trabalhadores de comunidades periféricas urbanas e pobres sequer passaram ou 

passarão pelo sistema industrial de produção, que Marx (1867) havia alardeado, na Europa, 

como um motor de alienação e polarização social, e, também profetizado como um espaço de 

emancipação da classe trabalhadora. No Brasil, com cerca de metade da população 

economicamente ativa em trabalhos informais, autônoma, desempregada ou em contratos 

temporários, as ideologias, políticas e teorias acadêmicas que se concentram na análise da 

grande indústria encontram grande dificuldade para a proposição de alternativas avançadas 

para as relações sociais de produção. O mesmo poderia ser dito do sindicalismo, que tende a 

se voltar para um corporativismo estreito (até porque cobre um percentual cada vez menor de 

empregados em relação ao total de trabalhadores), e que não enxerga oportunidades de 

autogestão coletiva. Diante deste quadro, paulatinamente ganha relevância o movimento da 

“economia solidária”, que além de englobar este “universo”, ainda dialoga com a concepção 

européia da “economia social” e com parte do setor cooperativista, contrapondo-se as já 

tradicionais cooperbusiness e coopergatos. Interseções distintas vêm acontecendo com as 

práticas transnacionais do “comércio justo”, com os movimentos comunitários e com as novas 

                                                           
118 Entrevista com o autor John Curl disponível em: <http://www.zmag.org/znet/viewArticle/22534>. 
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“tecnologias da informação e comunicação” (TICs), que deixam brechas para a “adequação 

sociotécnica” (AST) dos artefatos, vide o movimento global do “software livre”.  

Quanto ao primeiro objetivo geral definido no capítulo 1, a contribuição para a 

formação de uma base teórica interdisciplinar com as múltiplas dimensões da cooperação, este 

foi desenvolvido no capítulo 2, sendo que ao longo do estudo tornou-se evidente a existência 

de lacunas sobre teorias importantes, como o estudo das relações de poder nas organizações, a 

dinâmica da formação de coalizões e a pressão social existente nas sociedades e grupos 

cooperativos. O item sobre a lente evolucionária contou com um resumo breve em relação a 

algumas correntes teóricas, mas pode ter sido importante para refutar argumentos que 

banalizam as injustiças sociais recorrendo a verdades científicas supostamente consolidadas. 

A abordagem da teoria dos jogos contou com poucas demonstrações matemáticas, dado que o 

objetivo era o entendimento de mecanismos que expliquem alguns pontos sobre a dinâmica da 

cooperação. Neste item havia o risco de reproduzir certo viés behaviorista, dado que o estudo 

de Axelrod (2000) prescreve diretrizes para a promoção da reciprocidade. De qualquer forma, 

foi evitado extrapolar tais teorias para além de ponderações iniciais. O item sobre o impacto 

das tecnologias da informação nas dinâmicas da cooperação social se concentrou em um 

ambiente extra-empresarial, sendo que teria sido interessante pesquisar os atuais softwares e 

sistemas informatizados que suportam a cooperação na gestão de projetos, no planejamento e 

na operação dos negócios, o que constitui objeto de estudo para a emergente área de CSCW 

(Trabalho Cooperativo Suportado por Computador). 

O segundo objetivo seria investigar, analisar e recomendar princípios, práticas e 

modelos organizacionais que apontem para novas possibilidades de trabalho autogestionário, 

e neste caso tanto o capítulo 3 quanto o capítulo 4 foram espaços para a apresentação de 

alguns itens relacionados a esta proposta. Tal objetivo delineou uma pluralidade de 

abordagens sendo analisadas segundo o enfoque da autogestão. Uma dificuldade no estudo foi 

o alinhamento de teorias ora orientadas para grandes unidades industriais, como no caso da 

“abordagem sociotécnica”, ora voltadas para pequenos grupos autogeridos, como no item da 

“estruturação democrática” de Jô Freeman. A mesma observação pode ser tecida em relação 

ao capítulo 4, com as experiências autogestionárias retratadas, que tratam do grande complexo 

cooperativo basco de Mondragón, com mais de 90.000 trabalhadores, mas também incluem 

uma pequena empresa autogerida, com menos de 20 associados, como no caso da cooperativa 

canadense “La Siembra”.  

O foco em um tipo específico de empreendimento foi preterido a favor de uma visão 

plural das possibilidades para a autogestão, incluindo alguns formatos que já operam no 
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mercado. A intenção desta dissertação, explicitada no título do trabalho, seria “abrir janelas”, 

situar algumas experiências em seus contextos e desenvolver um mosaico de conceitos 

possivelmente úteis para outros pesquisadores. Também de forma deliberada, o estudo não se 

focou um segmento social, como nos casos das investigações acadêmicas direcionadas ao 

“cooperativismo popular”, enraizadas em comunidades empobrecidas, ainda que as diretrizes 

e recomendações descritas possam ser adequadas para condições distintas. Uma limitação 

reconhecida foi a não visitação técnica, experiência prévia ou pesquisa-ação em 

empreendimentos do tipo autogestionário, que permitiria uma análise mais aprofundada das 

experiências e teorias envolvidas. De qualquer forma, este trabalho tentou preencher uma 

lacuna entre o ensino enquadrado na grade acadêmica da “Engenharia de Produção” e uma 

certa inquietação pessoal sobre uma realidade mais dinâmica e multifacetada do que a 

mostrada nas aulas, remexendo uma temática de interesse social perene.  

A composição dos capítulos e itens foi uma tentativa de agregar e dar sentido às 

diferentes abordagens para a cooperação e para a autogestão, mesmo não seguindo uma 

linearidade mais tradicional. O termo “cooperação qualificante”, sob a influência da 

concepção da organização qualificante de Zarifian (2008), foi incluído no título da dissertação 

para declarar o viés desejado: uma operação coletiva (co-operação) que implique em um 

aumento da qualificação individual e do grupo envolvido. A missão era contribuir para a 

formação de um conjunto multidisciplinar sobre a cooperação e estudar perspectivas de 

organizações embasadas em práticas de autogestão. A exposição sobre a concepção da 

qualificação não contou com análises extensas ou comparações significativas entre diferentes 

autores, mas tais conceitos foram posicionados tendo vista a prática desejada (autogestão). 

Fica claro que o atual modelo de cooperativa não implica em práticas de democracia 

participativa, nem em relações interpessoais de cooperação, no sentido proposto por Piaget ou 

Kropotkin. Por esta razão, foram valorizados princípios, diretrizes, elementos culturais e 

projetuais, mais do que uma imersão no modelo jurídico existente. Finalmente, ao mesmo 

tempo em que foram identificadas inúmeras limitações nesta dissertação, cabe realçar a 

abordagem adotada, de estudos, que indica uma tentativa pessoal de ampliar perspectivas e 

possibilidades de atuação frente a este problema-tema desafiador. 
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5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 
 

Ao longo do estudo foram surgindo idéias que podem ser desenvolvidas em trabalhos 

futuros na área de “Engenharia de Produção”. Algumas propostas foram apenas mencionadas 

nos Capítulos anteriores, e, por isso, este item tenta compilar alguns temas potencialmente 

interessantes para novas pesquisas: 

 

� Democracia participativa baseada em sistemas de informação digitais. 

� Auditoria e consultoria de gestão aplicada às sociedades cooperativas. 

� Investigação de práticas e redes globais de co-working: profissionais autônomos 

que compartilham ambiente de trabalho, serviços e recursos de escritório. 

� Desenvolvimento de grupos de afinidades, adhocracias, círculos de estudo e 

“árvores do conhecimento” no interior de empreendimentos autogestionários. 

� Empreededorismo social de base comunitária: estudo de casos. 

� Perspectivas para o “comércio justo” na América Latina.  

� Apropriação tecnológica (AT) e adequação sociotécnica (AST) no contexto de 

cooperativas universitárias ou populares de software livre. 

� Estudo de um empreendimento autogestionário baseado na análise de redes 

sociais (ARS) e dos acordos cooperativos envolvidos. 

� Novos espaços commons de organização, educação e produção compartilhada.  

� Proposta de indicadores socio-laborais para cooperativas. 

� Estudo de uma cooperativa de 2o grau baseado na teoria da agência. 

� Cooperativas comunitárias de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica, alternativa e renovável: um panorama mundial. 

� Estudo histórico das guildas, corporações de ofícios, mutirões, associações livres, 

cooperativas e instituições de apoio mútuo no Brasil e no Mundo. 

� Comparação e análise dos modelos jurídico-organizacionais das: “Sociedades 

Laborales” (SAL e SLL), “Employee Stock Ownership Plan” (ESOP), “Société 

Coopérative Ouvriére de Production” (SCOP), “Industrial and Provident 

Society”, “Organização da Sociedade Civil de Interesse Público” (OSCIP), 

associações, microempreendimentos e cooperativas singulares.  
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