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O presente trabalho foi desenvolvido e apresento como trabalho de conclusão do 

curso de Administração de Empresas e apresenta a cooperativa como interventora 

no processo econômico no cenário em que está inserida. 

 

Segundo Ricciard e Lemos (2000), o cooperativismo é ajuda mutua entre pessoas 

em determinados grupos para encontrar a saída para interesses comuns. Ao 

analisar as cooperativas de trabalho percebe-se que, devido a globalização e os 

avanços tecnológicos, grande parte de sua mão de obra provem do desemprego 

causado pelas mudanças. Assim sendo, pode-se observar que a globalização 

proporciona uma resposta via cooperativa, isto é, possui os elementos para gerar 

empregos através das cooperativas de trabalho, que organizada socialmente, 

buscam atingir seu principal objetivo, a valorização do homem através do processo 

produtivo. (SILVA, 2007, p.02). 

 

Os níveis de desemprego crescem a cada dia devido as constantes mudanças no 

cenário econômico e os altos encargos trabalhistas. Diante disso, as cooperativas 

de trabalho aparecem como alternativa encontrada para vencer o terror do 

desemprego. Elas surgiram, neste cenário, como saída para desemprego e geração 

de renda. Ocupando lugar de destaque, as cooperativas de trabalho envolvem um 

número cada vez maior de trabalhadores. Para quem não tem um emprego isso 

significa renda e liberdade de trabalho, considerando que serão donos de seu 

próprio negócio. 

 

O Núcleo de Banco de dados do OCB apontou em 2002 mais de 2.100 cooperativas 

de trabalho no Brasil e que 58% delas estão localizadas na região sudeste com 

aproximadamente 3.280 cooperados. 

 

Segundo Perus (1947) Existem três tipos de cooperativas de trabalho: Cooperativa 

de produção coletiva, Organização comunitária de trabalho, Cooperativa de 

trabalho, Cooperativas de profissionais liberais e Cooperativa de mão de obra. A 

definição para cooperativa de trabalho vem do Art. 24 Decreto nº 22.764/71. 

 

Cooperativas de trabalho são aquelas que, constituídas entre operários de uma 

determinada profissão ou ofício (nota: o que é ofício), ou de ofícios variados de 

uma mesma classe, tem como finalidade primordial melhorar o salário e as 

condições de trabalho de seus associados, dispensando a intervenção de um patrão 

ou empresário, se propõem a contratar obras, tarefas, trabalhos ou serviços 

públicos ou particulares, coletivamente por todos ou por grupo de alguns. 

 

Portanto, o cooperativismo é a aplicação sistemática da cooperação, visando à 

solução de problemas econômicos através da solidariedade humana. O 

cooperativismo de trabalho veio para diminuir as mazelas causadas pela lentidão e 

ineficiência de políticas implantadas pelo governo e diminuir também os agravantes 

causados pela globalização. 

 

                                           
1 Síntese do trabalho apresentado como exigência parcial para a conclusão do Curso de Graduação em 
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Nesta perspectiva, o trabalho teve por objetivo analisar uma cooperativa de 

trabalho, situada na cidade de Taciba, bem como a atuação da cooperativa como 

interventora no desenvolvimento econômico e diminuição do desemprego. O 

interesse desta pesquisa surgiu devido a crescente concepção das cooperativas de 

trabalho. De modo geral, o estudo tem por finalidade analisar as vantagens e 

desvantagens de ser um cooperado, identificar a influência da cooperativa em 

questão no desenvolvimento econômico e social da cidade para confirmar ou não se 

as cooperativas de trabalho podem ser consideradas como saída para o 

desemprego, ou como chave para o desenvolvimento econômico. 

 

A cooperativa a Cootraciba - Cooperativa de Costureiras de Taciba, foi o principal 

objeto de estudo para a conclusão deste trabalho. Ela está localizada na 10ª Região 

Administrativa do Estado de São Paulo. Limita-se ao Norte com a cidade de Regente 

Feijó, é banhada pelo Rio Paranapanema ao Sul, a Leste faz divisa com o município 

de Martinópolis e Iepê e a Oeste com o município de Anhumas e Narandiba.  

 

A Cootraciba foi criada em 2001 contando com 50 cooperadas no inicio de suas 

atividades, com a finalidade inicial de oferecer emprego e renda as mulheres da 

cidade. Sua principal característica é a prestação de serviços de costura. O trabalho 

é dividido em três etapas: confecção das peças, limpeza e controle de qualidade. 

 

Para alcançar os objetivos propostos, foi realizada pesquisa bibliográfica e 

exploratória, qualificadas e quantificadas para chegar a conclusão final. 

 

A pesquisa em questão, depois do estudo dos dados, concluiu que a cooperativa 

analisada não agiu de forma considerável na diminuição do desemprego, porque 

Taciba é uma cidade cuja arrecadação é alta, portanto a diferença na economia só 

seria percebida com a atuação de uma grande empresa que absorvesse muita mão 

de obra. 

 

Entretanto a cooperativa desempenha um papel intermediador, tentando aproveitar 

a mão de obra disponível e transformá-la, através de treinamento e cursos, em 

trabalho em renda. Dessa forma, a cooperativa revelou-se muito mais que um 

termômetro para o desenvolvimento econômico e diminuição do desemprego. 

Mostrou, acima de tudo, que o bem maior realizado através de sua constituição e 

atividade é o social. 
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