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RESUMO 

 

A continuidade da mão de obra proveniente da agricultura familiar depende do processo de 
sucessão entre os membros dessa população, porém este processo continua sendo um dos 
grandes desafios quando o tema diz respeito a transferência do comando no meio rural. Com 
isso, o presente estudo buscou analisar de que maneira as cooperativas ao desenvolverem ações, 
colaboram para o processo sucessório nas propriedades rurais familiares pertencentes a região 
da AMUNOR, no estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, foi efetuada uma pesquisa 
exploratória e descritiva, a qual utilizou método qualitativo de análise, com a coleta dos dados 
em 11 cooperativas agropecuárias. Notou-se que o principal fator que leva os jovens a deixarem 
o campo, segundo os gestores das cooperativas, está ligado a questões de cunho familiar, em 
que há conflitos de interesses. Nesse cenário, é percebida a preocupação das cooperativas 
agropecuárias sobre a sucessão, embora haja poucas ações, por parte dessas, que realmente 
deem enfoque em práticas voltadas para a permanência do jovem no campo.  Desse modo, o 
papel das cooperativas seria trabalhar ações que incluam toda a família na discussão do 
gerenciamento e sucessão do negócio, objetivando incentivar a permanência dos jovens no 
ambiente rural. 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar. Êxodo Rural. Sucessão Familiar. Jovem. Cooperativa 
Agropecuária. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Com o processo de globalização constatou-se uma recomposição do ambiente rural, 

devido uma acelerada redução dessa parcela da população, tendo em vista que a grande maioria 

dos camponeses é composta por pequenos proprietários de terras e estes são mais vulneráveis 

a mudanças geradas pela nova economia. Segundo Farina (2013) os pequenos agricultores não 

conseguem competir com igualdade perante os grandes produtores e acabam ficando em 

desvantagem por possuírem menor poder de barganha, e, como resultado, deste modelo de 

desenvolvimento, ocorre o esvaziamento populacional do meio rural. Esse fenômeno também 

acarreta na diminuição da mão de obra, principalmente jovem, proveniente da agricultura 

familiar, devido um processo migratório seletivo e uma população rural envelhecida. Fato 

comprovado por Carollo (2017, p.42) ao expor que “como consequência do processo migratório 

de jovens, aumentam os indicadores e população rural envelhecida”. 

No entanto, a agricultura familiar continua sendo responsável pela produção e 

fornecimento de grande parte dos alimentos consumidos diariamente no país, além de ser a 

fonte de renda para muitas pessoas, exercendo um papel relevante para que haja um equilíbrio 

econômico. Ademais, dentro desse contexto que envolve a agricultura familiar, um assunto que 

vem ganhando cada vez mais atenção está ligado à intenção de permanência do jovem no meio 

rural, para que haja continuidade nas propriedades de seus antepassados, tendo em vista que o 

jovem demonstra pouco interesse em permanecer no campo, migrando para os centros urbanos 

em busca de estudos, empregos estáveis e melhores condições de vida.  

Fato exposto no estudo de Medeiros et al. (2018), que evidencia os problemas 

enfrentados nesse segmento quando o assunto é a sucessão familiar. Pois, “ganha destaque aqui 

a falta de interesse dos jovens de origem rural pela vida ‘no campo’. Os agricultores têm 

dificuldade em instigar seus filhos para dar seguimento às atividades rurais e isso faz com que 

o êxodo rural seja um fenômeno constante” (MEDEIROS et al., 2018, p. 02). Diante disso, 

Lourenzani (2006, p. 44) expõe que o “fortalecimento da agricultura familiar tem grande 

importância na redução do êxodo rural, pois apresenta grande potencial de criar condições e 

oportunidades de trabalho através de diversificados sistemas de produção”. Com isso o 

desenvolvimento de formas de incentivo para essa parcela da população se faz necessário, 

principalmente diante do contexto atual em que a agricultura está inserida.  

Em razão de que o modelo de produção passa a exigir cada vez mais flexibilidade, 

controle e consequentemente qualidade nos produtos e serviços oferecidos, além de exigir 

maior agilidade para conseguir atingir as demandas do mercado consumidor.  Nesse cenário de 
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mudanças e reestruturação cabe as cooperativas trazer formas de incentivos. Essas instituições 

observando que seus associados precisam se adaptar a essas mudanças, acabam buscando 

maneiras para fazer frente a nova realidade procurando se adaptar as regras de mercado, 

alcançando crédito e encontrando meios para obter maior credibilidade (ANDRADE; ALVES, 

2013). 

Ainda nesse contexto, as cooperativas agropecuárias demonstram seu papel 

significativo ao proporcionar para os pequenos produtores meios que facilitem a inserção destes 

no mercado competitivo, garantindo também a geração de renda, acesso a novas tecnologias, 

insumos de qualidade e fornecendo assistência técnica. Dessa maneira Ew (2001) expõe que a 

eficiência social destas organizações se fundamenta na capacidade que estas possuem em 

assegurar aos seus filiados a obtenção de seus objetivos econômicos individuais.  

Com isso, partindo do pressuposto de que o principal objetivo do cooperativismo é 

conseguir que seu associado tenha formas de obter vantagens econômicas, as cooperativas se 

apresentam como alternativas de fornecer o aporte necessário. Ao proporcionar benefícios 

potenciais para os pequenos agricultores que objetivam potencializar sua produção, como o 

acesso a novas tecnologias, fornecimento de crédito, geração de oportunidades, ingresso em 

mercados mais competitivos, vantagens fiscais, dentre outros (ANDRADE; ALVES, 2013).  

Spanevello e Lago (2007) indicam as cooperativas agropecuárias como sendo 

instituições que exercem influência direta sobre as propriedades agrícolas familiares, e por isso 

estas são designadas como uma “extensão da propriedade do associado”, tendo em vista que 

suas ações vão muito além dos aspectos econômicos e produtivos. Essa interação para com os 

seus filiados se dá de diversas maneiras, como através de fornecimento de crédito, assistência 

técnica, facilidade na comercialização da produção e uso de tecnologias, sendo todos fatores 

voltados a prestar suporte e garantir uma melhor produtividade. 

Em contrapartida, Abramovay et al. (1998) trazem que mesmo com todo poder que as 

instituições que representam os agricultores detêm sobre seus associados, estas ainda não estão 

totalmente preparadas para trazer incentivos a demanda que a massa jovem necessita, com isso, 

muitas vezes o jovem acaba se sentindo excluído e desmotivado. Os autores ainda evidenciam 

que somente será possível atrair os jovens a permanecerem no campo através de incentivos, 

tanto financeiro como profissional, possibilitando um maior poder a esses. 

Esse contexto de despreparo faz parte do dia a dia de muitos jovens rurais que ficam à 

mercê desse cenário, sem estímulo, acabam perdendo o interesse em gerir a propriedade de seus 

antecessores. Deggerone e Oliveira (2018) em estudo realizado com cooperativas situadas na 
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região do COREDE Norte1 constataram que ainda há um esquecimento por parte das 

cooperativas em trazer ações que estimulem a sucessão geracional no seu quadro de associados, 

deixando de promover ações que possibilitem proximidade entre os jovens e a cooperativa e 

também que envolvam a família na discussão do gerenciamento geracional da propriedade. 

Outro ponto a ser observado diz respeito ao pouco material disponível que traga relatos 

sobre o ponto de vista das cooperativas perante seus associados. Sendo, na maioria das vezes, 

explorado apenas a visão dos agricultores, como mostram Farinã, Bertolini e Meneghatti 

(2017), Albino (2019) e Medeiros et al. (2018), todos estudos voltados a compreender o ponto 

de vista do agricultor. Porém, se faz necessário observar todo o contexto que envolve essa 

questão do jovem no campo, sendo necessário também assimilar a visão das cooperativas 

perante seus filiados. 

Com isso, buscou-se aprofundar essa temática através da perspectiva das cooperativas 

sobre seus cooperados. Conforme demonstrado por Medeiros et al. (2018), a participação dos 

jovens em cooperativas agropecuárias é um dos fatores que contribui para a permanência deles 

no campo. Com isso, parte-se do pressuposto da necessidade que estas instituições têm de que 

haja a continuidade nos negócios dessas famílias. Uma vez que a migração da massa jovem 

rumo às cidades deixa uma incerteza a respeito de como se dará a renovação das gerações de 

agricultores no campo. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

 

A sucessão familiar vem sendo um dos grandes problemas quando analisada na 

perspectiva do meio rural. Devido a essa circunstância, gerar condições para a permanência da 

população jovem no campo é um desafio permanente. A garantia de renda é indispensável, mas 

a decisão de ficar ou sair do campo vai muito além, abrangendo inúmeros fatores, como a 

inclusão digital e o acesso à educação, cultura, esporte, saúde, entre outros. Albino (2019) 

evidencia através de seu estudo que há vários condicionantes que levam os jovens a escolherem 

entre ficar ou sair do campo, indo muito além do fator monetário, ou seja, as condicionantes 

socioeconômicas e a qualidade de vida também afetam a decisão de continuar ou não no espaço 

rural.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística - IBGE (2010), em trinta 

anos - considerando o período de 1980 e 2010 -, a população rural do Rio Grande do Sul 

 
1 O Conselho Regional de Desenvolvimento Norte (COREDE Norte) é um dos 24 Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. 
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registrou um encolhimento de 37%. Frequentemente, boa parte dos motivos, que causam essa 

redução, estão ligados a grande dificuldade de fazer com que a mão de obra jovem permaneça 

na área rural. Kummer (2013) aponta em seu estudo dois fatores que interferem na decisão do 

jovem, considerando como primeiro motivo os atrativos oferecidos pela vida urbana e a segunda 

causa que o autor expõe está atrelada a dificuldade na vida do campo, por ser um trabalho que 

exige mais esforço, considerando este um critério de expulsão. Tais fatores podem evidenciar 

indícios de que para esses, a vida nas cidades é sinônimo de segurança e de um futuro próspero 

em detrito a desvalorização que sentem com relação à vida que levam no campo, fazendo com 

que acabem deixando de lado a continuidade dos negócios da família. 

A falta de perspectivas de sucessores para os negócios no ambiente rural faz com que o 

setor agrícola tenha diversos obstáculos no que diz respeito à continuidade dos trabalhos 

familiares em propriedades campestres. Nesse contexto, busca-se compreender em que medida 

as cooperativas, do ramo agropecuário, tem papel de estimular neste processo de transição para 

reduzir as migrações entre os jovens rurais, tendo em vista que estas dependem da renovação 

de seus cooperados. Assim, esse estudo visa investigar a atuação das cooperativas agropecuárias 

- situados nos municípios que são filiados a AMUNOR - Associação dos Municípios do 

Nordeste Rio Grandense - visando a sucessão nos negócios rurais familiares. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

No contexto atual, ao abordar sobre o tema sucessão no meio rural é perceptível a 

existência de diversos obstáculos a serem enfrentados. Entre esses fatores, a migração da 

juventude rural, pois esse fenômeno está cada vez mais presente no dia a dia dessa parcela da 

população. Levados por diversos fatores, entre eles sociais e econômicos, os jovens acabam 

deixando de lado a profissão de seus antepassados e migram em busca de novas oportunidades 

nas cidades. 

Esse fenômeno traz diversas consequências para a dinâmica da sociedade, como o 

envelhecimento e masculinização da população rural devido a uma migração seletiva e a 

escassez de mão de obra jovem. Esses fatores que envolvem essa parcela também acarretam na 

diminuição dos níveis de produção de matéria-prima proveniente de pequenos proprietários de 

terras.  

Muitas vezes a migração para a área urbana é vista como premissa para uma melhor 

condição de vida, até mesmo na visão de alguns pais que preferem ver seus filhos indo em 

direção a um futuro “melhor” nos centros urbanos. Com isso, outro setor que acaba sofrendo 
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em decorrência desse processo são as cooperativas agropecuárias tendo em vista que estas 

dependem da renovação dos associados para dar continuidade a suas atividades. Desse modo 

buscou-se analisar se estas possuem ações voltadas a incentivar a permanência no campo, ao 

mesmo tempo analisar se já é possível sentir uma retração em suas atividades e rendimentos. 

As cooperativas possuem um papel muito importante na economia de um país pois 

possibilitam que pequenos proprietários de terras sejam inseridos no mercado competitivo 

gerando renda para estes, além de agregação de valor para a produção e também a criação de 

poder de barganha. Tendo como principal objetivo atingir o bem comum, ajudando seus 

associados a comercializar a sua produção. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Todo estudo deve conter objetivos determinados que sirvam para nortear o 

desenvolvimento do trabalho, estes são como base para compreender o que procurar e o que se 

almeja com o estudo. Com isso, Lakatos e Marconi (2003, p. 157) trazem que o objetivo torna 

explícito o problema, aumentando os conhecimentos sobre determinado assunto. Diante disso, 

a seguir descreve-se o objetivo geral e os objetivos específicos que nortearam o 

desenvolvimento deste estudo. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar quais ações as cooperativas agropecuárias vêm desenvolvendo visando a 

permanência do jovem no meio rural e a atuação destes na cooperativa. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

a) identificar se nas cooperativas analisadas há programas voltados aos jovens rurais 

e à sucessão familiar; 

b) analisar, através da percepção das cooperativas, como essas ações estão afetando 

na decisão de permanência do jovem no ambiente rural; 

c) verificar como o êxodo rural está afetando as cooperativas analisadas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
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O tema sucessão familiar é bastante delicado, ainda mais em se tratando do meio rural, 

pois culturalmente uma característica bem relevante nesse ramo diz respeito a passagem dos 

cuidados das propriedades, os quais são tradicionalmente passados entre gerações. Porém, 

atualmente, há diversos impasses a serem considerados nas propriedades rurais no que se refere 

ao tema sucessão, ganhando destaque aqui a falta de interesse dos jovens pela vida no campo.  

Outro aspecto a ser considerado é a dificuldade que os pais, agricultores, têm em 

estimular seus filhos a darem continuidade às atividades da propriedade, e isso faz com que o 

êxodo rural seja um fenômeno recorrente. Também se faz necessário expor que há pais que 

preferem que seus filhos busquem um futuro melhor na cidade, pois não querem que seus filhos 

tenham uma vida “sofrida” como a deles e por conta disso acabam contribuindo para a decisão 

de partir. 

 
As relações sociais no meio rural entre pais e filhos mudaram, como o papel dos pais 
em relação aos filhos, a autoridade dos pais diminuída pelos desafios impostos pela 
modernidade com tecnologia de ponta, a “desistência” dos pais em relação a residir 
com os filhos segundo a sua concepção sobre determinados fatos, o meio urbano muito 
perto do meio rural, encurtado pelas distancias, os meios de acesso como vias 
asfálticas, uso de meios como carro, moto, telefone, internet (DEBESAITIS, 2013, p. 
51). 

 
De um modo geral, pode-se comparar a estrutura familiar rural a uma estrutura 

organizacional da qual é planejada visando ter uma longevidade no mercado, tendo como 

consequência a passagem da responsabilidade de geração em geração. Do mesmo modo, isso 

deve acontecer nas famílias rurais, como um ciclo de renovação, pois se ocorrer a inexistência 

de sucessores isso significa o encerramento das atividades agropecuárias familiares. Fato este, 

que acaba desencadeando uma série de efeitos tanto econômicos, como sociais e culturais, 

gerando impactos relevantes em toda a cadeia produtiva. 

Da mesma forma, outra ponderação a ser observada diz respeito ao ramo cooperativista, 

pois no cenário atual, muitas cooperativas estão enfrentando dificuldades financeiras. Percebe-

se que de certa forma estas estão passando pelo que se pode denominar de reformulação, 

buscando alternativas para se manterem atuantes. Partindo disso, tendo em vista que estas 

dependem da renovação de seus associados para continuarem desempenhando seus trabalhos, 

a migração dos jovens acaba gerando impactos negativos também para essas instituições. 

Diante disso, fica claro que o processo sucessório na propriedade rural é relevante para 

a continuidade da produção agrícola, principalmente na agricultura familiar e a falta deste 

acontecimento gera impactos, tanto no meio rural quanto urbano. Também nesse contexto, há 

que evidenciar o papel das cooperativas em contribuir para a permanência do jovem no campo. 
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Pelo exposto, o estudo se justifica na medida em que se propõe ao aprofundamento da 

temática sucessão no ambiente rural. E, ao mesmo tempo visa aumentar a compreensão sobre 

as atividades desenvolvidas por cooperativas e a sua contribuição para a efetivação do avanço 

nas propriedades associadas. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico serve como embasamento para o desenvolvimento do trabalho, é 

nesta etapa em que se explana sobre discussões já feitas por outros autores sobre determinado 

assunto abordado. “A revisão de literatura consiste em detectar, consultar e obter a bibliografia 

e outros materiais úteis para os propósitos do estudo, dos quais extraímos e sintetizamos 

informação relevante e necessária para o problema da pesquisa” (SAMPIERI; COLLADO; 

LUCIO, 2013, p. 76).  

Diante disso, para uma melhor organização o presente referencial teórico foi dividido 

por seções. São abordados em cada segmento, assuntos referentes à agricultura familiar (2.1), 

a sucessão no meio rural (2.2), cooperativismo e cooperativas agropecuárias (2.3) e sobre os 

jovens rurais e as cooperativas agropecuárias (2.4). 

 

2.1 AGRICULTURA FAMILIAR 

 

A agricultura familiar é culturalmente reconhecida como uma atividade baseada no 

cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, dispondo como mão de obra 

basicamente o núcleo familiar, diferenciando-se da agricultura patronal, a qual tem como 

premissa o serviço de trabalhadores contratados que podem ser fixos ou temporários, em 

propriedades médias ou grandes. Segundo a Lei 11.326, de 24 de junho de 2006 (BRASIL, 

2006), define a agricultura familiar formalmente, como sendo a realização de atividades 

provenientes do meio rural, pela posse de área de terra inferior a quatro módulos fiscais, fazendo 

uso de mão de obra proveniente da família, possuindo renda familiar originada basicamente a 

partir das atividades da propriedade e por gestão conjunta da propriedade com participação dos 

membros familiares.  

O termo agricultura familiar começou a ser disseminado no Brasil em meados da década 

de 1990. Ganhando a sua fundação plena porque encontrou ampla aceitação no âmbito do 

Governo Federal a partir de 1995, uma vez que o Ministério Extraordinário de Política 

Fundiária, correspondente, anexou a proposta do movimento sindical e, assim, nasceu o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), assinado no ano 

seguinte (NAVARO; PEDROSO, 2014).Esse programa foi criado como resposta às pressões 

do movimento sindical rural desde o início dos anos de 1990.  

Surgiu com o intuito de dispor crédito agrícola e suporte institucional para os pequenos 

produtores rurais que vinham sofrendo com políticas públicas e encontravam muitas 
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dificuldades em se manter no ramo (SCHNEIDER, 2003). Com o surgimento do Pronaf, o 

sindicalismo rural brasileiro começou a reforçar a defesa de propostas que contivessem o 

compromisso cada vez mais sólido do Estado com uma categoria social considerada específica 

e que necessitava de políticas públicas diferenciadas (SCHNEIDER, 2003). Até então, essa 

classe vinha sofrendo com o descaso que sentiam, sem políticas públicas eficientes relacionadas 

principalmente a famílias campestres com baixa renda. 

Devido esse ramo de atividade ser composto basicamente por pequenos proprietários de 

terras, que dependem dessa atividade para sua subsistência, Lamarche (1993) realça o conceito 

de agricultura familiar como sendo uma unidade de produção agrícola, afirmando que a 

propriedade e o ambiente de trabalho estão interligados intimamente ao âmbito familiar. E como 

os trabalhadores que exercem os afazeres nessas propriedades são basicamente os membros 

familiares, Silvestro et al. (2001) identificam essa organização como contrária aos padrões 

capitalistas. Pois, segundo os autores, o local de residência se confunde com o local de trabalho, 

sendo que a propriedade rural é ao mesmo tempo moradia e empresa, o proprietário do 

estabelecimento é chefe e pai e os demais habitantes da propriedade são familiares e 

funcionários, simultaneamente, não havendo separação entre família e negócio.  

Já Paula et al. (2014, p. 36) demonstra que a agricultura familiar é muito mais que 

apenas trabalho.  

 
...a agricultura familiar está relacionada diretamente às questões culturais, à segurança 
alimentar, à diversidade na produção, à valorização do ambiente em que está inserida 
e, consequentemente, ao desenvolvimento local. Apesar das dificuldades em acessar 
os mercados, é também geradora de renda, pois possui atributos embutidos na sua 
essência, que são verdadeiros potenciais. 

 

Pelo fato de ser a principal fonte geradora de receita para muitas famílias, a agricultura 

familiar vem a ser muito mais que apenas um nicho econômico e social expressamente definido, 

podendo ser definida como um valor. Dessa forma, o apoio que obtém é adquirido mediante as 

consequências fornecidas através de seu desenvolvimento, como melhores condições de vida, 

desenvolvimento sustentável e luta contra a pobreza para muitas famílias (ABRAMOVAY, 

1998). 

Ainda segundo o autor, a agricultura familiar, possui algumas particularidades, cuja 

natureza envolve a adesão a valores éticos e morais que dão coerência à ação extensionista, 

tendo sua relevância nas questões sociais, pela capacidade de “contrabalançar” a tendência, tão 

propícia à coletividade brasileira, de desvalorizar o meio rural. Visto que por muito tempo o 

espaço agrícola foi tido como um ambiente difícil, sendo que o trabalho exigia muito das 
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pessoas ao passo que a remuneração era baixa enquanto que nas cidades haveria condições de 

vida mais favoráveis.  

Abramovay (1998) nessa conjuntura, expõe que a sociedade ainda tende a ver o meio 

rural como lugar em que não seja possível construir melhores condições de vida e por conta 

disso, encará-lo como o local em que permanecem aqueles que ainda não se encaminharam pela 

“verdadeira façanha civilizatória”, sendo esta, a urbana. Entretanto, mesmo com essa propensão 

de ligar a agricultura a algo antiquado, essa para muitas famílias é uma maneira de 

sobrevivência, além de ser a principal fonte de renda para uma parte da população brasileira. 

Sendo também a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes 

(IBGE, 2017).  

 Ademais, é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa do país 

e por mais de 70% dos brasileiros ocupados no campo (IBGE, 2017). Mas mesmo com todos 

esses dados expondo sua relevância, em muitos locais é percebida dificuldades com renda e 

infraestrutura adequadas, além de poucos recursos disponíveis para ajudar os pequenos 

produtores (FARINÃ; BERTOLINI; MENEGHATTI, 2017). Nesse contexto, se destaca o 

papel fundamental das políticas públicas no desenvolvimento rural, em especial da agricultura 

familiar (MORAES; SCHWAB, 2019).  

Contudo, a atividade agrícola é a base de qualquer economia, pois é a responsável por 

fornecer bens de consumo, grãos e insumos que são utilizados em outros setores da economia. 

Ao passo que Guimarães et al. (2011, p. 2) ressalta essa importância, ao expor que “as 

atividades agropecuárias são a base do desenvolvimento econômico de muitos países da 

América do Sul, tendo em vista o contexto histórico mundial de divisão internacional do 

trabalho”.   

Com isso, Mattei (2014) aponta que as propriedades rurais familiares geram ocupação 

para muito mais pessoas do que os estabelecimentos de agricultura patronal, o que evidencia 

seu papel para o desenvolvimento do país. Esse modelo de produção tradicional confronta com 

as grandes produções do agronegócio que possuem padrão de produção em massa.  

Bem como Evangelista (2000) complementa essa questão ao evidenciar que o 

estabelecimento familiar possui grande participação no total de estabelecimentos agropecuários 

do país. Ademais, a agricultura familiar demonstra real importância no contexto agropecuário 

no Brasil, visto que tem papel fundamental na geração de renda para os pequenos produtores, 

garantindo a esses meios de subsistência. 

 



22 
 

2.1.1 Juventude no Ambiente Rural 

 

Em um primeiro momento ao se pensar no termo “juventude” o primeiro conceito 

lembrado, remete essa expressão ao período de vida que normalmente ocorre entre a infância e 

a idade adulta.  Porém, diversas são as concepções sobre o vocábulo juventude. De acordo com 

o Estatuto da Juventude, Lei nº 12.852/13 (BRASIL, 2013), são consideradas “jovens as 

pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos de idade”. Já, Carneiro (1996, p. 

1) ao explanar sobre esse termo, expõe que “há um entendimento de juventude como sendo o 

conjunto de indivíduos que se encontra em fase de preparação para o mercado de trabalho”. 

Contudo, esse entendimento a respeito da “preparação para o mercado do trabalho” foge um 

pouco ao contexto em que vivem os jovens rurais.  

Partindo disso, Carneiro (1996) menciona que é construída uma definição mais voltada 

para o jovem urbano. Pois, no meio rural, o jovem “desde muito cedo (muitas vezes já na 

infância), começa a desenvolver atividades voltadas à produção na unidade familiar na condição 

de aprendiz de agricultor. Isso os torna adultos precoces, já que passam a ser enxergados 

unicamente através da ótica do trabalho” (NOVAKOSKI, 2015, p. 20). 

Um costume adquirido na sociedade é a participação e apoio da família no trabalho 

rural, sendo que todos exercem alguma função. Com isso Lamarche (1993) revela que no 

contexto do ambiente rural, a juventude está presente na agricultura familiar por meio de sua 

incorporação ao trabalho cotidiano da propriedade agrícola, uma vez que essa se caracteriza 

pela unidade de produção, pois propriedade e trabalho estão intimamente vinculados à família. 

Muito mais que um trabalho, a agricultura familiar para muitas pessoas é considerada um estilo 

de vida. 

Silvestro (2001), em complemento, traz que na agricultura familiar os filhos e filhas 

integram-se aos métodos de trabalho, ajudando e acompanhando os pais em alguns afazeres, 

ajudando na casa desde muito cedo.  Em decorrência desse contato precoce com os afazeres 

rurais, ao se tornarem adolescentes já estão com uma percepção muito clara de como executar 

cada tarefa do melhor modo possível. Confirmando essa questão, Silvestro (2001) relata que os 

jovens aos poucos vão assumindo responsabilidades maiores, conforme ganham experiência e 

chegam à adolescência não só dominando as técnicas observadas durante seu crescimento, mas 

os principais aspectos da própria gestão do estabelecimento. 

Por conseguinte, devido a essa experiência que os jovens vêm adquirindo ao longo de 

seu desenvolvimento, eles chegam à adolescência já sabendo exatamente como se dá a rotina 

da vida no campo, assim exercendo influência nas escolhas feitas posteriormente. Ramos, 
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Angnes e Costa (2018) trazem em seu estudo que é justamente na juventude que começam a 

serem tomadas decisões que nortearão o sentido de vida, isso se aplica, por exemplo, na decisão 

do jovem rural em abandonar ou não a vida no campo.  

Em complementação, Castro (2005) menciona que os jovens enfrentam muitos desafios, 

pois se deparam com uma multiplicidade de interesses entre ficar ou sair do campo, por já 

estarem habituados com a vida que levam. Nesse contexto de permanecer ou não na agricultura, 

Jesus (2012) em seu estudo, aponta que o interesse demonstrado pelos jovens em ficar e sair do 

campo também é influenciado pelo fator econômico e varia conforme a renda considerada pela 

família. Ao passo que quanto menor for à renda, menor será o interesse em tornarem-se 

proprietários das terras, sendo assim, mais promissor migrar para as cidades. Ainda segundo 

esta, alguns fatores são relevantes durante o processo decisório, como os limites impostos pela 

escassez da terra, a baixa renda das famílias e, consequentemente, falta de investimento na 

produção. 

Nesse contexto, fica evidente que é justamente nessa etapa que os cidadãos devem 

receber mais estímulos para continuarem em sua profissão através de programas voltados a essa 

parcela populacional. Pois apesar desse vínculo que o jovem adquire com o meio rural em 

função de ter crescido e se desenvolvido neste ambiente, muitos não querem continuar com 

suas famílias para dar continuidade na propriedade, preferindo migrar em busca de novos 

horizontes. 

 

2.1.2 Êxodo Rural e suas Consequências 

 

Há diversos condicionantes que levam os cidadãos a migrarem para áreas urbanas, que 

envolvem desde a busca por um novo estilo de vida como melhores condições financeiras. 

Nesse sentido Hermes e Valente (2006) relatam que para os indivíduos que se encontram sem 

opções de uma vida confortável no campo pela carência de investimentos no setor agrário, esses 

acabam se vendo obrigados a migrarem para a cidade em busca de segurança financeira que 

assegure a sobrevivência de sua família. “Este fato faz com que haja um aumento populacional 

desordenado, além do desemprego e do subemprego nessas cidades, bem como o inchaço 

destas” (FONSECA et al., 2015, p. 237). 

Partindo desse pressuposto, Drebes e Spanevello (2017), apontam que no Brasil, desde 

sua consolidação em meados da década de 1990, a agricultura familiar tem sido considerada 

com relevância em termos econômicos, sociais e culturais, ao passo que vem sofrendo com 

crises sucessórias, em virtude disso, suas “crises” causam alvoroço entre cientistas, 
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administradores e até mesmo civis. As crises indicam um cenário de ruína da condição de 

agricultor familiar, sendo originárias em uma infinidade de condicionantes socioeconômicas, 

cuja combinação resulta na inviabilidade de reprodução social e de autonomia através de 

estratégias até então conhecidas (DREBES; SPANEVELLO, 2017). 

As migrações encontram-se associadas a essas crises, principalmente com relação à 

juventude no meio rural, e a expressiva escassez de sucessores nos estabelecimentos 

agropecuários familiares (RENK; CABRAL, 2002). Com relação aos jovens rurais percebe-se 

que estes são mais propensos a deixarem as propriedades de seus pais e irem rumo às cidades. 

Conforme Drebes (2014), os jovens agricultores são resistentes a continuar residindo no meio 

rural e trabalhando na agricultura, sendo muito suscetíveis às migrações.  

Com isso acaba havendo um esvaziamento demográfico nessas regiões, fato este que 

ocorre há vários anos e que aumenta gradativamente a cada ano que passa. Entre as décadas de 

1960 até 1980, houve a migração de aproximadamente 27 milhões de brasileiros se deslocando 

de áreas rurais rumo a áreas urbanas, sobretudo jovens, entre os quais as moças eram mais 

proeminentes que os rapazes, configurando um êxodo rural seletivo e uma agricultura familiar 

esvaziada, envelhecida e masculinizada (CAMARANO; ABRAMOVAY, 1998). 

Essa questão da seletividade nas pequenas propriedades acaba de certo modo excluindo 

as herdeiras mulheres, visto que estas são percebidas como “mais voltadas aos afazeres do lar”. 

Fato exposto por Brumer e Anjos (2008) ao mencionarem que essa visão sobre as herdeiras 

moças está atrelada ao fato de o trabalho feminino não ser visto como produtivo, considerando 

que estas possuem maior “aptidão” as tarefas domésticas. 

Outro fator está ligado ao número de filhos que os pequenos agricultores possuem, uma 

vez que normalmente não há muita disponibilidade de terras para serem divididas entre esses, 

o que faz com que os mesmos tenham que procurar outras formas de sobrevivência. “Na 

agricultura familiar as propriedades são pequenas e a sua divisão entre muitos herdeiros 

resultaria na inviabilidade econômica do estabelecimento” (SPANEVELLO; DREBES; LAGO, 

2011, p. 5). 

Evidenciando todo esse contexto que envolve a população rural e a migração dessa, o 

gráfico a seguir (Gráfico 1), traz um comparativo sobre o crescimento populacional rural e 

urbano por situação de domicílio no estado do Rio Grande do Sul entre os anos de 1960 até 

2010. No qual é possível observar um explícito declínio que a população rural vem sofrendo ao 

longo do tempo, sendo que esta teve um encolhimento de 46,93% nesse período à medida que 

a zona urbana teve um salto em seus domiciliados (IBGE, 2010).  
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 Gráfico 1 - Crescimento anual da população por situação de domicílio no Rio Grande do sul anos 1960 até 2010.         
 Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2010). 

 

Há vários aspectos que podem ser apontados como possíveis causas da expressiva 

redução da população rural. Maia e Buainain (2015) trazem fatores internos e externos que 

podem estar influenciando essa redução, como diminuição da fecundidade, fragmentação 

familiar, diminuição do tamanho das famílias brasileiras, modernização da agricultura entre 

vários outros fatores que servem como condicionantes à essa fragmentação. 

Essa migração para as cidades é bastante acentuada, conforme o Gráfico 2 (IBGE, 

2010), 85% da população gaúcha se concentra em centros urbanos, em números isso dá um 

total de 9.100.291 milhões de pessoas, em comparação com a população campestre que 

representa apenas 15% deste total. 
 

 
 Gráfico 2 - População residente, por situação do domicílio e sexo no estado do Rio Grande do Sul-2010               
 Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do IBGE (2010). 
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Outro ponto a ser observado é o fato de no meio urbano haver uma maior concentração 

de mulheres, o que acaba evidenciando o fato de que esta parcela da população está mais 

susceptível a deixar o meio rural rumo às cidades. Ficando evidente que ainda há uma 

desigualdade entre gêneros no que tange a questão da sucessão rural, em virtude de a filha 

mulher não ser vista de igual para igual com seus irmãos homens, essa é uma questão cultural 

que ocorre há vários anos. “Casos raros são aqueles em que mulheres são designadas ao cargo 

de sucessoras, tendo em vista que geralmente, recebem como herança dinheiro e/ou enxoval, e 

não terra (propriedade) ” (SPANEVELLO; DREBES; LAGO, 2011, p. 5). 

Nos últimos anos, o êxodo rural, sobretudo o êxodo da população mais jovem vem sendo 

uma realidade cada vez mais marcante em todo território nacional, não sendo um problema 

característico apenas no Rio Grande do Sul. Novakoski (2015) em seu estudo expõe que essa 

migração está atrelada a busca de melhores condições de vida que as cidades podem oferecer 

aos jovens, muitas vezes não sendo apenas uma opção, mas sim uma necessidade. Souza (2011, 

p. 10) ressalta essa constatação ao trazer que devido a essa falta de perspectiva do jovem no 

meio rural “é notável a presença de um rural envelhecido, com pouca mão de obra, e com a 

possibilidade de estabelecimentos familiares sem sucessores, comprometendo a continuidade 

da agricultura familiar no país”. 

Com isso, os gráficos expostos a seguir (Gráfico 3 e 4), trazem em dados a idade média 

da população na área urbana e rural a nível de país. Logo, um ponto que chama atenção é o fato 

de na área rural ocorrer um êxodo seletivo de jovens acarretando no envelhecimento desta 

população comprovando o que foi mencionado anteriormente, também pode ser notada uma 

queda acentuada na população jovem no ambiente rural no ano de 2010, em todo território 

nacional (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - População urbana (milhões de pessoas) por faixa etária e situação censitária – Brasil 1991, 2000 e 2010 
 Fonte: Maia e Buainain (2015, p. 10). 
 

 
Gráfico 4 - População rural (milhões de pessoas) por faixa etária e situação censitária – Brasil 1991, 2000 e 2010 
 Fonte: Maia e Buainain (2015, p. 11). 

 

Outro fator relevante exposto no gráfico acima (Gráfico 4), é que a população adulta no 

ambiente rural permaneceu praticamente sem mudanças desde o ano de 1991 até 2010, ao passo 

que a urbana teve um salto populacional. Complementando o fato exposto, foi realizado um 

estudo sobre as principais transformações no meio rural brasileiro entre os anos de 1991 e 2010 

que relata:  

 
...nas áreas rurais, a população jovem (definida como aqueles com 17 anos ou menos 
de idade) reduziu de 16,8 milhões em 1991 para 10,4 milhões em 2010, a população 
adulta (definida como aqueles entre 18 a 64 anos) parou de crescer (próxima de 17 
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milhões nas três décadas) e a população idosa (65 anos ou mais) cresceu ligeiramente 
(de 1,6 milhão em 1991 para 2,2 milhões em 2010). Nas áreas urbanas, o processo de 
envelhecimento foi menos intenso, uma vez que a população adulta ainda cresceu em 
ritmo acelerado (MAIA; BUAINAIS, 2015, p.9). 

 

Desse modo, fica evidente que um fator relevante ao falar da agricultura familiar 

envolve a questão do êxodo e a obsolescência que essa população vem enfrentando. Albino 

(2019) em seu estudo aponta que atualmente, o afastamento que existia entre a cidade e o 

interior não passa de uma linha tênue em muitos locais. Com o passar do tempo, as pessoas 

começaram a criar uma maior interação uma com as outras e hoje em dia a população rural 

passa grande parte do seu tempo nas áreas urbanas, seja em função de afazeres ou por diversão.  

Assim, os jovens se sentem, de certa maneira, instigados a buscarem algo diferente e o 

fazem indo rumo às cidades.  Dessa forma, Albino (2019), descreve que todo esse contexto de 

impasses que rodeiam os jovens agricultores para a constituição de novas unidades produtivas 

se torna um dos motores que mais intensificam a migração do meio rural e o envelhecimento 

dessa população.  

Muitos jovens não querem dar sequência às atividades rurais conforme seus pais ou até 

mesmo por muito tempo a figura paterna está associada ao poder, impondo aos filhos como os 

mesmos devem agir, manipulando suas escolhas e estes em busca de novas alternativas acabam 

deixando seus lares (ALBINO, 2019). Porém esse cenário de esvaziamento que gira em torno 

do ambiente rural, pode ser alterado através de medidas que busquem atrair as pessoas para 

essas áreas, desenvolvendo políticas públicas eficientes que de voz para esse público. 

 

2.2 SUCESSÃO NO MEIO RURAL 

 

A sucessão familiar no ambiente rural representa a continuidade de um negócio entre as 

gerações de uma mesma família. Contudo, vários são os desafios enfrentados ao longo do 

percurso que rodeiam essa atividade e, em específico, os processos sucessórios, que podem 

influenciar a continuidade ou a decadência dos esforços em prol da agricultura familiar. Passos, 

Bernhoeft e Teixeira (2006, p. 73) expõem que a sucessão familiar 

 
... é o processo pelo qual ocorre a transição do fundador ou dos líderes da atual geração 
nas esferas da família, do patrimônio e da empresa para lideranças da nova geração. 
Cada esfera passará por seu próprio processo de sucessão, com a legitimação de sua 
própria liderança, de perfil específico. 
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“Essa sucessão pode ser reconhecida como o repasse do patrimônio e do poder entre as 

gerações, com repasse gradual da gestão da propriedade aos jovens filhos, com vistas à 

continuidade do estabelecimento e à formação de um novo agricultor” (ABRAMOVAY, 1998, 

p. 40). Com isso, ainda segundo o autor, o processo que norteia a sucessão é um dos momentos 

cruciais para o seguimento das atividades, se neste momento não houver os resultados 

esperados, a efetividade da continuação do negócio familiar pode estar comprometida. Portanto, 

é imprescindível que haja planejamento para uma sucessão próspera (DONATTI, 1999). 

 
Para os jovens, a desvalorização da vida no campo é um fator que está presente, 
fazendo com que eles prefiram as cidades, onde a promessa de um futuro melhor se 
desenha com mais oportunidades de trabalho, estudo e diversão. Muitos desses jovens 
vão para as cidades em busca dessas oportunidades e esperam sempre encontrar 
melhores condições de vida, deixando de lado a continuidade dos negócios da família 
(MEDEIROS et al.2018, p. 2). 

 

Carvalho (2007) aponta que uma das causas para que não haja a sucessão na agricultura 

está ligada a ausência de estímulo por parte dos pais que trabalham neste ramo. Constata-se que 

o incentivo auferido pelos pais dos que hoje são proprietários foi muito maior do que o incentivo 

que estes hoje transmitem a seus filhos. Carvalho (2007, p.14) ainda aponta que 

 
...essa transformação está relacionada com a diminuição da influência familiar, que 
perde força entre as gerações. De um modo geral assistimos a uma crise moral da 
família, assim como estão em crise os valores modernos. Vivemos um momento de 
crise moral muito intensa no capitalismo e como não poderia deixar de ser, esta 
representa reflexos intensos na agricultura familiar, visto que a influência familiar na 
zona rural sempre foi mais acentuada que na urbana. 

 

Ainda segundo Carvalho (2007), apesar de muitos jovens afirmarem que residem no 

ambiente rural, os mesmos passam muito mais tempo fora desse, já que seus interesses se 

encontram na área urbana. Nesse sentido, Ribeiro (2019) complementa essa afirmação ao expor 

que o êxodo rural também está atrelado ao modelo de desenvolvimento brasileiro que colocou 

em desacordo o ambiente rural do ambiente urbano, expondo o primeiro, meio rural, como 

antiquado e o segundo como moderno. Assim, a agricultura foi enfraquecendo e perdendo 

status, podendo observar cada vez mais o desejo dos jovens em se deslocar para a cidade. Com 

isso, Panno e Machado (2016, p. 218) evidenciam que 

 
... esse fenômeno, quando afeta regiões com economia predominantemente agrícola, 
pode trazer consequências preocupantes, que se ampliam quando a região é 
caracterizada pela agricultura estruturada em moldes familiares, muitas propriedades 
com pequenas quantidades de terras... 
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Ficando evidente que a maior parte da massa jovem acaba não vendo como futuro 

negócio as propriedades de seus pais, um aspecto cultural também está ligado a esse 

desinteresse, pois historicamente os filhos homens é que devem dar continuidade às funções do 

dia-a-dia da propriedade, já as filhas mulheres cabem apenas os serviços domésticos (RIBEIRO, 

2019). Ainda segundo o autor, essa falta de incentivo acaba fazendo com que estas procurem 

novos caminhos, já que no processo de sucessão são vistas como “segunda-opção”. “Algumas 

recebem posteriormente como herança sua parte por direito, mas muitas vezes acabam passando 

a irmãos homens a valores menores que o mercado para que o bem não seja passado a terceiros” 

(RIBEIRO, 2019, p. 6). 

 
A diminuição do êxodo jovem e alternativas que viabilizem a sucessão dessas terras 
faz parte desse processo de reconstrução de um espaço muitas vezes desacreditado, 
fazendo com que a agricultura familiar e sua essência baseada na interação entre 
gestão e trabalho com mão de obra familiar encontre dificuldades em garantir a sua 
reprodução social. Essa dificuldade está intimamente relacionada ao constante e 
crescente desinteresse da população rural jovem, especialmente feminina, de 
permanecer no campo (PANNO; MACHADO, 2016, p. 218). 

 

Dessa forma, Moreira et al. (2018) expõem que um outro aspecto significativo é o fato 

de que o trabalho do jovem na agricultura é tradicionalmente visto pelos pais como uma “ajuda” 

e não como uma atividade profissional que deve ser remunerada, desse modo, sendo uma prática 

comum o jovem não receber qualquer tipo de contraprestação pela função que desempenha, 

tendo que pedir dinheiro aos pais para a aquisição de bens que queiram possuir. Do mesmo 

modo que acaba não sendo comum a participação dos filhos no processo de gestão e tomada de 

decisão na propriedade, cabendo a estes apenas o processo de realização das tarefas a eles 

delegadas (MOREIRA et al., 2018). 

Kummer (2013) ressalta que não há uma razão em específico que justifique o processo 

migratório do jovem para o meio urbano. É um conjunto de fatores, nos quais estariam 

relacionados a questão da renda insuficiente para a reprodução da família, oscilação de 

mercado, assim como falta de segurança financeira com uma renda fixa. “Os jovens do campo 

estão deixando as terras dos pais para tentarem a sorte na cidade, acarretando a superpopulação 

dessas, com o intuito de estabelecerem-se nos estudos ou em outras atividades, muitas vezes 

incentivados pelos próprios pais” (PANNO; MACHADO, 2016, p. 221). 

Entretanto, para garantir um seguimento da atividade, Gasson e Errington (1993) 

afirmam que é imprescindível efetuar a delegação do patrimônio e da gestão da propriedade 

através das sucessivas gerações familiares, ou seja, a sucessão representa a transferência do 

controle ou da gestão da propriedade à próxima geração. É fato que para ocorrer essa 
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continuação deve-se haver um continuador dos negócios, com isso as autoras também trazem 

como reforço que a sucessão está estreitamente ligada à reprodução entre gerações, com 

substituição das antigas pelas mais novas na gestão das propriedades. Ainda segundo as autoras, 

tradicionalmente, o modelo sucessório da agricultura familiar é dado pela permanência de pelo 

menos um dos filhos na propriedade, obedecendo a uma organização interna familiar 

demarcada pela autoridade paterna. 

Hoje em dia existe um grande problema em preparar o jovem para assumir o lugar de 

seus pais, pois a ausência de condições de trabalho e de incentivos governamentais leva esses 

jovens, principalmente os residentes em pequenas e médias propriedades, a saírem em busca de 

um futuro melhor, seja nos centros urbanos, ou até mesmo em outras propriedades trabalhando 

como empregados. 

 

2.3 COOPERATIVISMO E COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS 

 

O cooperativismo pode ser entendido como um movimento econômico e social, entre 

pessoas, em que a cooperação é apoiada na participação dos associados, nas atividades 

econômicas objetivando atingir o bem comum. Esse movimento surgiu como uma alternativa 

que os produtores encontraram para tentar mudar o contexto difícil que estavam enfrentando, 

assim, optaram por se unir para formar as cooperativas, em busca de melhores condições de 

trabalho, maior renda e melhor qualidade de vida (RIOS, 1987). 

Nesse sentido, Moraes e Schwab (2019) descrevem o cooperativismo como sendo um 

sistema que é fundamentado através da união de pessoas as quais têm um mesmo objetivo, 

sendo este suprir suas necessidades e as demandas do mercado. O cooperativismo é baseado 

em uma concepção da coletividade, uma vez que é caracterizado por haver uma organização de 

pessoas com os mesmos objetivos e que possuem como base para o desenvolvimento desta 

organização a ajuda mútua entre si. Com isso, Moraes e Schwab (2019, p. 68) também 

descrevem que o cooperativismo “têm por fundamento os valores da participação, democracia, 

solidariedade, independência e autonomia, fazendo do cooperativismo uma alternativa 

socioeconômica que leva ao sucesso com equilíbrio e justiça entre os participantes”. 

Ficando claro que essas organizações surgiram com o intuito de gerar formas de os 

pequenos proprietários de terras conseguirem se equiparar aos demais produtores no sentido de 

conseguir preços justos ao comprar seus insumos e também na hora de negociar sua produção. 

Leitzke e Leitzke (2015) apontam que as cooperativas têm uma responsabilidade com a 

comunidade em que estão inseridas de buscar o bem-estar e o desenvolvimento sustentável, 



32 
 

contando com políticas que devem ser aprovadas pelos membros tendo como base a 

democracia. Com isso, entende-se que o cooperativismo é guiado por alguns princípios que tem 

por finalidade auxiliar e nortear as tomadas de decisões em busca do bem comum. 

 Sendo assim, Polonio (1999) apud Jerônimo, Fensterseifer e Silva (2005), descrevem 

sete princípios, sendo estes: aderência livre, gestão realizada pelos próprios associados, juros 

módicos do capital social, partilha das sobras para todos os associados, imparcialidade política, 

social e religiosa, criação de um fundo de educação e cooperação entre as cooperativas, no 

plano local, nacional e internacional. Ainda nesse contexto, buscando maior competitividade 

econômica e sustentabilidade, a cooperação objetiva também promover o progresso de seus 

associados diante desse novo cenário de integração em decorrência da globalização 

(JERÔNIMO; FENSTERSEIFER; SILVA, 2005). 

Portanto, as cooperativas passaram a fazer parte do dia-a-dia da agricultura familiar, 

abrindo muitas possibilidades para os pequenos produtores, criando também melhores 

condições de trabalho e renda. Esse movimento comprova sua importância ao passo que as 

cooperativas demonstram exercer influência direta sobre seus associados. 

 

2.3.1 Cooperativas e Produção familiar 

 

Para as pequenas propriedades as cooperativas exercem papel fundamental uma vez que 

geram esperança para os produtores rurais ao fornecer benefícios e ainda proporcionar a estes 

a inserção no mercado competitivo. Segundo Moraes e Schwab (2019), a agricultura familiar 

brasileira passou por várias mudanças decorrentes de uma reorganização no modo capitalista 

de produção que, devido a avanços tecnológicos, acaba ocasionando a desigualdade e também 

a exclusão social destes. Por possuírem menor poder aquisitivo que os grandes produtores de 

terras e com isso não conseguirem investir tanto em tecnologia de ponta para a produção, fica 

praticamente inviável competir com esses sem que haja algum auxílio para tanto. 

Moraes e Schwab (2019) ainda trazem que os empreendimentos da agricultura familiar 

fazem parte do sistema agroindustrial, estando localizado entre o mercado de insumos, 

processamento, distribuição e comercialização. A cadeia produtiva agroindustrial envolve um 

conjunto de atividades econômicas que abrange desde os insumos básicos, equipamentos, até o 

produto final, envolvendo também a distribuição e comercialização. Isso faz com que o 

produtor rural tenha que se defrontar com as complexidades do negócio que envolve também 

fatores econômicos, políticos, legais, sociais, naturais, competitivos e tecnológicos (MORAES; 

SCHWAB, 2019). 
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Com isso os agricultores brasileiros se veem, progressivamente, subordinados aos 

complexos agroindustriais, sendo para a compra de maquinários, insumos e até mesmo 

comercialização de seus produtos. Neste contexto, Farina (2013) expõe que frequentemente os 

produtores familiares ficam em desvantagem, pois os mesmos necessitam negociar com 

segmentos que possuem alto poder aquisitivo, dispondo de poder de barganha no mercado em 

detrito a estes que ficam submissos a indústria produtiva. 

Nesse contexto, o cooperativismo cria possibilidades aos pequenos produtores, uma vez 

que garante que os mesmos consigam competir de maneira igualitária garantindo a estes 

poderes de barganha no mercado. Desse modo, Moraes et al. (2016) expõem que o 

cooperativismo desempenha função central para o desenvolvimento e permanência do produtor 

rural na sua atividade. Pois prestam suporte tanto social como econômico, podendo fazer com 

que estes permaneçam e desenvolvam a sua atividade, além de obter aumento em sua renda e 

liquidez das operações realizadas, a fim de garantir para si e sua família inserção social 

(MORAES et al., 2016).  

Por ser uma sociedade cujo capital é formado pelos associados e possuir a finalidade de 

somar esforços para atingir objetivos comuns que beneficiem a todos, Rios (1987) traz que o 

cooperativismo é visto como “a solução” para que os pequenos agricultores consigam 

comercializar seus insumos. “A cooperativa tem o papel de regularizar o caráter informal da 

comercialização da produção agrícola dos pequenos produtores rurais, os quais vivenciam 

problemas de acesso aos mercados, oportunizando também o acesso às políticas de compras 

governamentais” (MORAES; SCHWAB, 2019, p. 73).  

Reforçando a importância destas instituições, Moraes e Schwab (2019) trazem que é 

fato as cooperativas serem atuantes em vários setores da economia, desde o interior até as 

grandes metrópoles, com diferentes ramos de atuação, já que alguns acabam tendo destaque 

sobre outros, como é o caso das cooperativas agropecuárias. Ao passo que estas atuam como 

importantes elos de união entre os produtores e o mercado consumidor. 

“O movimento cooperativista brasileiro tem nas sociedades de produção agropecuária e 

agrícola sua principal força econômica e política” (ANDRADE; ALVES, 2013, p.198), 

respondendo direta ou indiretamente por uma parte expressiva do Produto Interno Bruto - PIB 

agropecuário nacional. Esse dado é confirmado no estudo Neves, Castro e Freitas (2019), uma 

vez que os autores trazem a relevância que estas instituições têm perante ao PIB do país, 

expondo que no ano de 2013 às cooperativas agropecuárias foram responsáveis por 340 mil 

postos de trabalho diretos e respondiam por 6% do PIB nacional, obtendo assim papel de 

destaque. 
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Sem dúvidas há uma série de vantagens alcançadas mediante essas instituições. Através 

da cooperação, os agricultores podem obter uma série de benefícios como realizar economias 

na obtenção de insumos agrícolas, melhorar seu nível de produção e também comercialização, 

buscar acesso a crédito, transporte, serviços profissionais e, além disso, proporcionar 

desenvolvimento socioeconômico (ZARAFSHANI et al. 2010). 

Como complemento, Pinho (2004), expõe que o ramo do cooperativismo mais 

organizado é o agropecuário, graças ao avanço do potencial agrícola no mercado internacional. 

Dessa forma, em decorrência da globalização ocorre um aumento gradativo da competição 

internacional dos países desenvolvidos. Com isso as cooperativas agropecuárias se veem 

forçadas a desenvolver soluções que certifiquem a competitividade e sustentabilidade da 

agricultura e da própria cooperativa (PINHO, 2004). Assim, Moraes e Schwab (2019, p. 68), 

ressaltam a importância dessas organizações ao exporem que:  

 
...as cooperativas de produtores rurais desempenham papel fundamental na melhoria 
da distribuição de renda na zona rural, uma vez que podem promover e agregar valor 
aos produtos agrícolas e aumentar o poder de barganha do produtor rural em mercados 
relativamente complexos.  

 

Desse modo, para que os pequenos agricultores consigam competir com a agricultura 

em larga escala, Andrade e Alves (2013) apontam que o cooperativismo parece ser uma 

alternativa tanto para o crescimento como desenvolvimento da atividade destes estreitos grupos. 

Juntos os cooperados podem trabalhar como num sistema diferenciado, com preços justos de 

compra e venda, afastando a presença de “intermediários” e criando uma consciência de grupo.  

Desse modo Karnopp, Fabris e Dalcin (2014) afirmam que cooperativas criadas através 

dos movimentos sociais e discussões de base familiar apresentam melhor organização e com 

isso, tem maior contribuição para o desenvolvimento sustentável dos cooperados. Essa 

contribuição se dá de diversas formas como na geração de renda, melhoria nas condições de 

vida e promoção da inclusão social dos associados. Os autores ainda trazem que as cooperativas 

conseguem gerar uma integração dos pequenos produtores com a sociedade em um cenário 

regional ao passo que “a integração acontece de forma direta, através da comercialização dos 

produtos no mercado regional e pela participação em feiras, exposições, pontos de atendimento 

e pelo fornecimento dos produtos para programas sociais” (KARNOPP; FABRIS; DALCIN, 

2014, p. 152). 

Contudo, as cooperativas no contexto do ambiente agrícola são constituídas na maioria 

das vezes por produtores rurais associados, que buscam conseguir através destas organizações, 
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atender aos seus anseios relacionados às atividades que realizam. Sendo estas, importantes 

mecanismos de acesso para esses produtores ao mercado. 

 

2.4 OS JOVENS RURAIS E AS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS  

 

As cooperativas agropecuárias são fontes geradoras de condições que auxiliam para uma 

melhor condição de vida de seus associados. Porém, apesar de todos os benefícios que as 

cooperativas oferecem a seus cooperados, um fator relevante que envolve essas instituições 

atualmente está ligado ao cooperativismo agropecuário no estado do Rio Grande do Sul, tendo 

em vista que estas estão passando por um período de reestruturação. Sendo que na maioria das 

vezes passam por crises financeiras e algumas até encontram-se em processo de liquidação 

(PIVOTO, 2013). Desta forma, se faz interessante analisar maneiras que minimizem essas 

reações, sendo um ponto de investigação a migração dos jovens em direção às cidades. 

Diante disso, Spanevello e Lago (2007) apontam as cooperativas agropecuárias como 

fonte de influência direta sobre as propriedades rurais, sendo estas qualificadas como uma 

“extensão da propriedade do associado”, já que suas atuações vão muito além dos aspectos 

produtivos e econômicos. Segundo os autores, a influência com os associados que ocorre 

através de assistência técnica, fornecimento de crédito, comercialização da produção, 

aperfeiçoamento produtivo e tecnológico, formação e informação são características que dão 

para as cooperativas a possibilidade de persuadir na decisão de permanência de um sucessor na 

propriedade. A tomada de decisão de um jovem continuar na propriedade pode ter ligação direta 

com a capacidade da cooperativa em fornecer suporte profissional e social ao sucessor em 

potencial, tornando-a uma das instituições mais aptas a trabalhar o tema da sucessão 

(SPANEVELLO; LAGO, 2003). 

 
As cooperativas trazem formas de solução de ajuda mútua entre pessoas que têm 
interesse ou anseios em comum, criando oportunidades de trabalho e funciona como 
um motor de negócios a partir da sua influência nas atividades de financiamento, 
produção e comercialização dos seus cooperados. Assim sendo, o cooperativismo 
objetiva uma forma de organização das atividades socioeconômicas, onde juntos e 
cooperando as pessoas trabalham coletivamente, rumo a um mesmo propósito, 
evidenciando a geração de emprego, distribuição de renda e o desenvolvimento local 
(MORAES; SCHWAB, 2019, p.2). 

 

Moraes e Schwab (2019) descrevem que além do retorno monetário, as cooperativas 

podem ser consideradas instituições capazes de agir estrategicamente na promoção da 

permanência dos agricultores no campo e condizem com uma nova forma de organização e 
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mobilização da agricultura familiar, ampliando também as possibilidades e oportunidades, 

principalmente na medida em que as políticas para o desenvolvimento rural passaram a priorizar 

estratégias voltadas diretamente para a agricultura familiar. 

 
Acesso à terra, sistemas de produção alternativos, com enfoque agroecológico, 
agroindustrialização familiar, modelos de educação por alternância e políticas 
públicas específicas para os jovens, associado ao cooperativismo também se 
constituem em ferramentas importantes de estímulo e permanência do jovem no meio 
rural (LEITZKE; LEITZKE, 2015, p. 12).  

 

Segundo Drebes e Spanevello (2017), em estudos realizados, constataram que muitas 

cooperativas agropecuárias se têm mostrado motivadas em relação à questão da sucessão na 

agricultura familiar. Suas motivações são evidentes, pois sem sucessão não existem novos 

agricultores e não ocorre a renovação entre os cooperados. Assim, essas organizações estão 

“presas” à continuidade dos estabelecimentos agropecuários familiares dos cooperados através 

da sucessão, ou seja, da manutenção das novas gerações no meio rural e na agricultura 

(DREBES; SPANEVELLO, 2017). 

Ao mesmo tempo em que Moraes e Schwab (2019) apontam para um envelhecimento 

no quadro de associados de cooperativas, sendo observado que mais da metade têm acima de 

60 anos. Ainda segundo estes, o envelhecimento dos associados, além de afetar negativamente 

o progresso da agricultura, prejudica também as cooperativas agrárias. 

Com isso, Moraes et al. (2016) ao analisarem em alguns fatores condicionantes sobre 

interesse ou não em continuar sendo um colaborador, trazem os principais fatores em relação 

ao relacionamento cooperado e cooperativa, que fariam com que os envolvidos deixassem de 

cooperar, sendo que estes dizem respeito a gestão ineficiente e mudança de atividade agrícola. 

Ao mesmo tempo que, o elemento que mais influencia diretamente na fidelização é a confiança, 

valorizando o relacionamento entre cooperado e dirigentes (MORAES et al., 2016). 

Com isso, buscando atrair o público-alvo, muitas organizações trabalham ações, embora 

suaves, voltadas a atender as mais diversas necessidades dos jovens rurais, envolvendo 

condicionantes socioeconômicas consideradas limitantes à sucessão, como autonomia, 

relacionamento intrafamiliar, valorização do trabalho na agricultura e da vida no meio rural, 

escolarização e principalmente, a renda (DREBES; SPANEVELLO, 2017). Para os autores 

(2017, p. 8), as cooperativas agropecuárias buscam “contribuir com as famílias associadas para 

a consolidação de processos sucessórios nos empreendimentos de agricultura familiar, uma vez 

que uma sucessão familiar consolidada é também garantia para uma nova geração de 

agricultores associados à cooperativa”.  
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Moraes et al. (2016) trazem dados a respeito dos aspectos culturais dos cooperados, 

ficando evidenciado que a influência com relação a confiança no vínculo entre cooperativa e 

cooperado é destacada como fundamental. Com isso, pode ser verificado que o elemento 

confiança é considerado pelos associados como altamente relevante para o grau de fidelização 

dos mesmos, ou seja, eles valorizam o relacionamento mantido entre eles e os dirigentes 

(MORAES et al., 2016). 

Ao mesmo tempo Leitzke e Leitzke (2015) ressaltam que o envolvimento do associado 

deve ir além de apenas a utilização dos serviços ofertados pela cooperativa e da presença em 

reuniões e assembleias. Muitas vezes os associados deixam de comparecer nos eventos que 

essas instituições oferecem, deixando assim de agregar conhecimentos a respeito de seu ramo 

de atividade. O associado deve participar de seminários e eventos para compreender melhor 

como se dá o funcionamento da cooperativa, com vistas a visualizar as formas e espaços de 

participação dos cooperados (LEITZKE; LEITZKE, 2015). 

Para Drebes e Spanevello (2017), embora as ações voltadas a auxiliar a sucessão 

abordam condicionantes socioeconômicas consideradas limitantes, ainda há lacunas entre os 

desejos dos jovens rurais e das cooperativas agropecuárias. Ainda segundo estes, isso acontece 

devido à diversidade da agricultura familiar e à diferença da juventude rural, sendo que esses 

atributos não consentem a elaboração de metodologias singulares e inflexíveis. Logo, ações 

consideradas úteis à sucessão em determinados estabelecimentos agropecuários, não 

necessariamente surtirão efeito em outros, dado a esses atributos (DREBES; SPANEVELLO, 

2017). 

 
Apesar das dificuldades encontradas na saga das cooperativas agropecuárias em prol 
da sucessão dos estabelecimentos agropecuários de seus agricultores cooperados, 
foram visualizados alguns resultados favoráveis, como o tímido aumento do número 
de jovens rurais cooperados, dado os incentivos das cooperativas agropecuárias em 
sua instalação como agricultores independentes (DREBES; SPANEVELLO, p.12, 
2017).  

 

Porém, não serão somente ações envolvidas ao cooperativismo que irão sanar a 

problemática da sucessão rural, outras ações tornam-se essenciais, principalmente, no que diz 

respeito à passagem social do jovem rural de invisível para visível (LEITZKE; LEITZKE, 

2015). Essa questão de fornecer uma visibilidade maior a juventude rural serve para instigar 

estes a permanecer no campo, visto que muitas vezes os mesmos não possuem direito de voz 

nas propriedades de seus pais. Drebes e Spanevello (2017) expõem que isso é um indicador da 
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existência de fragilidades nas demais ações de cunho socioeconômico, cujas metodologias 

ainda são rudimentares e descontínuas.  

Além disso, vale salientar que a sucessão entre as gerações não diz respeito apenas à 

continuidade das propriedades rurais e da agricultura familiar, mas também impacta na 

sobrevivência das próprias cooperativas (SPANEVELLO; DREBES; LAGO, 2011). Em função 

de que está ocorrendo a saída cada vez mais intensa dos jovens, fica a expectativa de como se 

dará a renovação das gerações de agricultores no campo e do corpo de associados das 

cooperativas, fato este, que faz com que muitas cooperativas passem a desenvolver mecanismos 

que visam atrair essas pessoas para a vida no campo. 
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3  METODOLOGIA 

 

Esse capítulo contém as estratégias empregadas para elaboração do estudo, como 

finalidade de seu desenvolvimento, o processo de delineamento, as técnicas que foram 

utilizadas para coleta de informações e o método de análise. Köche (2011) diz que o capítulo 

metodológico descreve de maneira sucinta aquilo que foi desenvolvido no trabalho. Ou seja, o 

propósito do estudo, envolvendo elementos que estão diretamente ligados ao problema a ser 

observado. Para isso, Lakatos e Marconi (2013, p. 17), trazem que “a escolha dependerá dos 

vários fatores relacionados com a pesquisa, ou seja, a natureza dos fenômenos, o objeto da 

pesquisa, os recursos financeiros, a equipe humana, e outros elementos que possam surgir no 

campo da investigação”. A seguir são explanados assuntos referentes ao desenvolvimento deste 

estudo, como caracterização da pesquisa, seleção da população e amostra, coleta e análise dos 

dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto à natureza a pesquisa caracteriza-se como teórico-prática, pois o assunto 

analisado foi abordado de forma a reconstruir teorias, condições explicativas da realidade, 

polêmicas e discussões pertinentes, propiciando fundamentação teórica para se desenvolver a 

realização de uma pesquisa prática. No caso deste estudo buscou-se analisar o papel de 

persuasão que as cooperativas agropecuárias, com sede nos municípios participantes da 

AMUNOR, têm sobre a permanência do jovem no campo. Mas, primeiramente, realizou-se um 

embasamento teórico para maior familiaridade com o assunto buscando assimilar como 

funciona essa relação cooperativas-cooperados. 

Para tanto, os dados foram abordados de forma qualitativa, pois buscou compreender o 

comportamento da parcela analisada. Gil (2002, p. 133) diz que a análise qualitativa depende 

de muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os 

instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação.  

Quanto a sua finalidade, trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva cujo principal 

propósito foi promover uma maior familiaridade com o objeto de estudo, ou seja, compreender 

o quanto as cooperativas estavam engajadas em atrair os jovens, nesse impasse entre ficar ou 

sair do campo e as consequências que esse processo de migração trás para essas. Como 

complemento Gil (2002) expõe que esse tipo de estudo tem a intenção de proporcionar maior 

proximidade com o problema com intenção de torná-lo mais visível ou constituir hipóteses.  
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Esse estudo propôs-se quanto aos seus procedimentos técnicos a realizar uma pesquisa 

de campo. “Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma 

hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre 

eles” (LAKATOS; MARCONI, 2013, p. 186). A pesquisa de campo proporciona uma melhor 

observação de dados expondo exatamente como os fatos em análise ocorrem garantindo um 

melhor retorno ao estudo. 

 

3.2 UNIDADES DE ANÁLISE 

 

O universo da presente pesquisa é representado por cooperativas agropecuárias em 

virtude de sua importância para a sociedade como um todo. Uma vez que estas organizações 

demonstram sua essencialidade tanto para os agricultores, ao proporcionar a estes uma maior 

segurança, prestando todo o suporte necessário, abrangendo desde a compra dos insumos 

agrícolas, até a comercialização de sua produção, quanto para a sociedade em geral por serem 

geradores de emprego e renda para muitas de famílias, fortalecendo assim a economia do país. 

Entretanto, optou-se, neste estudo, pela consideração de algumas cooperativas. Para tanto, a 

seleção dessas pautou-se pelos seguintes os critérios:  

a. O primeiro critério de inclusão utilizado foi pesquisar instituições que fossem 

consideradas cooperativas agropecuárias. Isso se deve ao fato dessas estarem 

presentes no dia-a-dia do pequeno produtor que caracteriza a agricultura familiar e 

também pela proximidade que estas possuem com os seus cooperados. 

b. Outro fator utilizado para inclusão na amostra foi a determinação da região que seria 

analisada, sendo optado pela região da AMUNOR. Os municípios participantes da 

AMUNOR contabilizaram um total de 19 localidades sendo estas: Água Santa, 

Barracão, Cacique Doble, Capão Bonito do Sul, Caseiros, Ibiaçá, Ibiraiaras, Lagoa 

Vermelha, Machadinho, Maximiliano de Almeida, Paim Filho, Sananduva, Santa 

Cecília do Sul, Santo Expedito do Sul, São João da Urtiga, São José do Ouro, 

Tapejara, Tupanci do Sul e Vila Lângaro (AMUNOR, 2020). 
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c. Por fim, o terceiro critério determinado foi o de estar cadastrada na SESCOOP-RS2, 

pois os dados foram coletados com base nas informações cadastradas no site da 

associação. Para tanto, se fez necessária a realização de um levantamento para 

averiguar o número exato dos elementos que estavam de acordo com a necessidade 

da pesquisa. 

 

Com isso, no Quadro 1, consta a relação de cooperativas agropecuárias que fazem parte 

do estudo, separadas por municípios pertencentes a região da AMUNOR, caso haja alguma 

instalada no respectivo município. Este foi elaborado tendo como base os dados coletados no 

site da SESCOOP-RS (2020).  

 
Municípios Cooperativas Agropecuárias 

Água Santa COASA- Matriz  
Barracão COPERCAMPOS- Filial 
Ibiaçá COOFIUME; COOLATI- Matriz 
Ibiraiaras COOPIBI- Matriz 
Sananduva COOPVIDA; MAJESTADE- Matriz 
São José do Ouro COLHEITA- Matriz 
Tapejara COTAPEL; COOPERVITA; FAROL- Matriz  

Quadro 1 - Cooperativas agropecuárias situadas por município pertencente a região da AMUNOR  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

As informações utilizadas para a elaboração da tabela foram coletadas através do site 

SESCOOP-RS (2020) tendo em vista a credibilidade das informações nele contidas. Neste, foi 

possível encontrar uma relação de cooperativas separadas por municípios, facilitando a coleta 

dos dados. Para melhor entendimento sobre a situação de cada cooperativa, foi exposto ao lado 

de cada nome citado se a mesma é matriz ou filial. Contudo, para uma melhor organização se 

fez necessário a utilização de critérios para ir afunilando as informações, diante disso, para que 

não ocorresse conflitos de informações, ou duplicidade, foi estabelecido que as cooperativas 

que possuem sede em mais de um município analisado, será dado preferência para a matriz, 

evitando retrabalho. 

 

3.3 TECNICA DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

 
2 O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande Do Sul (Sescoop/RS) 
fomenta a cultura cooperativista e a sustentabilidade das cooperativas. Atuando em três áreas para melhorar a 
qualidade de vida e bem-estar de seus associados, empregados e familiares. 
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A coleta de informações é um processo que objetiva reunir dados para uso posterior, 

essa coleta ocorre por meio de técnicas específicas de pesquisa. Lakatos e Marconi (2003, p. 

165) trazem que é nesta “etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos 

elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”.  

Em um primeiro momento em busca de maior embasamento sobre o assunto em análise, 

o estudo foi desenvolvido através de revisão bibliográfica, sendo estas essenciais para o 

entendimento e esclarecimento dos conceitos relacionados aos temas que envolvem a 

permanência do jovem no meio rural e o papel das cooperativas neste cenário. Posteriormente, 

foi desenvolvido um roteiro de entrevistas (APÊNDICE A), em razão de que a utilização de um 

roteiro previamente estruturado possibilita conhecer as perspectivas do entrevistado.  

O uso em conjunto dessas duas técnicas, torna possível fazer uma análise comparando 

a teoria e a prática. Minayo (1994) ainda traz que é possível obter através da fala individual 

diversas informações, sendo que esta revela sistema de valores, normativas e símbolos que são 

transmitidos através de um porta-voz. Juntando esse conhecimento adquirido com teorias 

existentes se tem o alcance de um material rico em informações. 

Através da utilização do roteiro, foi possível observar do ponto de vista dos 

entrevistados, questões específicas, como, no caso em análise, identificar como o êxodo da 

massa jovem é abordada dentro das cooperativas. Para tanto, o roteiro para a entrevista foi 

desenvolvido com perguntas semiestruturadas elaboradas com base no questionário utilizado 

no estudo de Deggerone e Oliveira (2018). Esse combina perguntas abertas e fechadas, nas 

quais o informante tem a oportunidade de discorrer sobre o tema proposto. Foi seguido um 

conjunto de questões previamente definidas (quinze no total), buscando a aplicação em um 

contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. 

O número de questões estipuladas para a obtenção das informações fora definido 

levando em consideração questões como praticidade e objetividade. Uma vez que os 

respondentes possuem uma agenda apertada e com pouco tempo disponível, com isso, o 

questionário foi pensado de forma a não ser muito maçante para o respondente, e que pudesse 

ser rápido, preciso e objetivo. 

Haguette (1995) interpreta o conceito de entrevista como um processo de interação 

social, no qual o entrevistador busca coletar informações do entrevistado através de um roteiro 

contendo pontos que fazem parte da problemática central. Contudo, as entrevistas ocorreram 

tanto de forma virtual, através da Plataforma Zoom, como presencial sendo necessário o 

deslocamento até a instituição. Por conseguinte, estas foram previamente agendadas via 

telefone, com duração média de 30 minutos cada. Além disso, houve a necessidade de fazer o 
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encaminhamento via e-mail do questionário para alguns respondentes que não poderiam estar 

participando da reunião por questão de agenda, mas aceitaram participar da pesquisa.  

O primeiro contato ocorreu no período do dia 27 de agosto até 08 de setembro, sendo 

feito através de telefonemas para as cooperativas. Nesse primeiro momento, também se fez 

necessário estabelecer contato via e-mail para duas instituições em decorrência de não 

conseguir contato por telefonema. Os números de telefones e e-mail foram coletados no site 

SESCOOP – RS (2020), posteriormente a essa primeira conversa, foi conseguido o número de 

celular de cada gestor para que fosse possível conversar diretamente com eles via aplicativo. A 

partir disso, foi explicado para cada um sobre o tema da pesquisa, os objetivos desta e o papel 

deles para o desenvolvimento satisfatório do estudo. Porém, duas cooperativas (CNN - Central 

de Coop. Agropecuárias do Nordeste do RS Ltda e COOPASUL - Cooperativa Agrícola do Sul) 

não responderam as tentativas de contato, sendo, por tanto, excluídas do estudo.  

Já o período de coleta das informações ocorreu do dia 08 ao dia 11 de setembro. Sendo 

realizada da seguinte forma: Nas cooperativas Farol, Coolati, Coopervita e Cotapel, foi possível 

realizar a reunião de forma presencial, tendo o consentimento dos responsáveis das unidades. 

Já, nas cooperativas Coasa, Coopibi e Copercampos, a entrevista se deu virtualmente através 

da plataforma Zoom. E, por fim, as cooperativas Majestade, Coofiume, Colheita e Coopvida 

solicitaram que fosse repassado o questionário apenas, para que o mesmo fosse respondido e 

posteriormente devolvido. Essa manobra foi utilizada nessas 4 organizações a pedido de seus 

gestores, devido à falta de tempo disponível para que ocorresse uma reunião propriamente dita, 

porém os mesmos se disponibilizaram a passar qualquer informação faltante. 

Em busca de um maior entendimento do contexto de cada gestor/presidente 

entrevistado, foi realizada uma pequena entrevista pessoal para obter informações a respeito 

deles (Quadro 2). Sendo com isso, possível extrair informações como a idade média desses 

gestores, formação e tempo de serviço. 
Nome 

(fictício) 
Idade Cooperativa Tempo de 

serviço 
Formação 

Respondente 
1 61 anos 

Cooperativa Regional Sananduva de 
Carnes e Derivados Ltda. - 
Majestade. 

38 anos Pós-graduado em 
Administração 

Respondente 
2 50 anos Cooperativa de Laticínios 

Ibiacaense Ltda. - Coolati. 25 anos Ensino Médio Completo 

Respondente 
3 49 anos Cooperativa Agrícola Tapejara 

Ltda. - Cotapel. 8 anos Ensino Médio Completo 

Respondente 
4 31 anos Cooperativa da Agricultura de 

Precisão Ltda. - Farol. 8 anos Graduação em 
Engenharia Agronômica 

Respondente 
5 29 anos 

Cooperativa de Produção 
Agropecuária Terra e Vida Ltda -
Coopervita 

10 anos Graduação em Geografia 
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Respondente 
6 45 anos Cooperativa Agrícola Mista 

Ibiraiaras Ltda. - Coopibi. 22 anos 
Técnico em 
Agropecuária/ cursando 
Administração. 

Respondente 
7 32 anos Cooperativa Agrícola Água Santa -

Coasa 11 anos 
Graduação em 
Marketing/ especialista 
em gestão de pessoas. 

Respondente 
8 37 anos 

Cooperativa Regional Agropecuária 
de Campos Novos Ltda. - 
Copercampos. 

13 anos Graduação em 
engenharia Agronômica. 

Respondente 
9 32 anos 

Cooperativa de Produtores de 
Alimentos Orgânicos em Economia 
Solidária Ltda. - Coopvida. 

10 anos Tecnólogo em 
Agroindústria. 

Respondente 
10 57 anos Cooperativa Agrícola Nova Fiume 

Ltda – Coofiume. 35 anos Tecnólogo em 
Agropecuária 

Respondente 
11 65 anos Cooperativa Colheita Ltda - 

Coolheita. 18 anos Graduação em 
Engenharia Agronômica 

Quadro 2 - Informações sobre os gestores das cooperativas  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Com esse mapeamento foi permitido interpretar o perfil de cada elemento, sendo capaz 

de ter acesso a características individuais dos respondentes. Tornando-se com isso, possível 

observar o tempo médio de serviço que ficou em 18 anos, além do percentual da faixa média 

de idade, estando na faixa de 44,36 anos, ou seja, os gestores que trabalham nas cooperativas 

são em geral pessoas de meia idade. Fato que pode ser comparado com a idade média dos 

gestores das cooperativas a nível nacional, entre os quais, a maioria dos gestores está na faixa 

que engloba entre 36 a 65 anos (SISTEMA OCB, 2019). 

Outro ponto que pode ser observado, é que do total de entrevistados, apenas 1 

respondente era do sexo feminino, isso se deve a pouca participação do perfil feminino nessas 

instituições, tanto no quadro social quanto no quadro de dirigentes. Essa situação é evidenciada 

pelo Sistema OCB (2019) o qual traz um quadro comparativo de dirigentes, referentes a 1.219 

cooperativas de diversos ramos de atuação, no qual é exposto que as mulheres ocupam um 

pouco mais que 4% do quadro administrativo dessas organizações. Ainda foi possível observar 

que dentre os entrevistados, a maior parte possui formação acadêmica (7 respondentes) ou 

cursos técnicos voltados à área do agronegócio, demonstrando que esses são capacitados para 

a área de atuação. 

 

3.4  ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 

 

A análise da pesquisa foi feita através da utilização dos resultados alcançados com as 

entrevistas, mediante verificação e interpretação detalhada das respostas obtidas. Uma vez que 

a análise das informações segundo Diel e Tatim (2006) auxilia na interpretação dos resultados 
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obtidos com o estudo, sendo possível, dessa forma, ordenar as informações da maneira que o 

pesquisador julgue mais adequado para que posteriormente o mesmo possa colocá-los em 

prática na execução do trabalho. 

Contudo, as informações coletadas foram tratadas de forma qualitativa, tendo em vista 

que esta modalidade permite compreender a complexidade e os detalhes das informações 

atingidas, também se fez necessário efetuar a transcrição dos dados alcançados com a entrevista 

junto aos presidentes/gestores das cooperativas. Gil (2002) aponta que a análise qualitativa tem 

caráter menos formal, pois dependem de inúmeros fatores, como a natureza das informações 

coletadas, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que 

guiarão a análise de informações. 

 Bardin (2011, p. 145) ainda traz que a análise qualitativa “corresponde a um 

procedimento mais intuitivo, mas também mais maleável e mais adaptável a índices não 

previstos, ou à evolução das hipóteses”. Ou seja, a pesquisa qualitativa serviu para reunir dados 

necessários, de uma maneira mais informal, sendo que estes foram coletados em forma de 

narrativa, como no caso da entrevista realizada, proporcionando maior compreensão sobre o 

determinado assunto.  

A partir das informações coletadas, foi possível gerar quadros comparativos que 

contivessem as ações tomadas pelas cooperativas, o ponto de vista dessas, sobre o assunto e 

como se posicionam frente a essa situação. O método de análise utilizado foi a análise de 

conteúdo, sendo este um método muito utilizado na análise de dados qualitativos. Conforme 

Bardin (2011, p.15) atualmente a análise de conteúdo é tida como... 

 
Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 
aperfeiçoamento, que se aplicam a "discursos" (conteúdos e continentes) 
extremamente diversificados. O fator comum dessas técnicas múltiplas e 
multiplicadas - desde o cálculo de frequências que fornece dados cifrados, até a 
extração de estruturas traduzíveis em modelos - é uma hermenêutica controlada, 
baseada na dedução: a inferência. 

 

Esse método de análise ainda pode ser dividido em três etapas fundamentais para o bom 

desenvolvimento do estudo. Conforme Bardin (2011) essas etapas envolvem o processo de pré-

análise, sendo nesta etapa possível avaliar o que faz sentido investigar e o que ainda precisa ser 

coletado, também se faz necessário realizar a exploração do material obtido e por fim, o 

tratamento dos resultados e interpretação destes.  

Por fim, de posse das informações, foi necessário efetuar a transcrição de todas as 

declarações alcançadas. Posteriormente, uma parte dos dados coletados foi transformada em 
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gráficos, quadros e tabelas para ficar melhor de ser visualizado. Já a outra parte, foi transcrita 

no decorrer do texto, com a inserção de trechos das conversas. 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A presente pesquisa teve como propósito identificar as ações desenvolvidas pelas 

cooperativas agropecuárias que poderiam contribuir para a permanência dos jovens no campo. 

Diante disso, para uma melhor análise e apresentação dos resultados, esta seção foi dividida em 

duas. Na primeira etapa consta a caracterização das cooperativas que fazem parte da amostra 

da pesquisa. E na segunda parte, foi feita a análise dos resultados a fim de responder aos 

objetivos da pesquisa. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Fazem parte da região da AMUNOR um total de 19 municípios, nos quais foram 

identificadas 13 cooperativas agropecuárias vinculadas à SESCOOP-RS, que trabalham com os 

pequenos agricultores.  Contudo, este estudo levantou informações de 11 destas instituições que 

se enquadraram nos requisitos e aceitaram participar.  

As cooperativas observadas operam em diversos segmentos de negócio, atuando em 

diversas cadeias produtivas como de grãos, carnes e lácteos, além de serem responsáveis pelas 

operações de fornecimento de insumos, processamento e comercialização dos produtos de seus 

associados. Procedimentos que acabam “gerando economia de escala nos processos de compra 

e venda, promovendo a agregação de valor à produção e uma atuação menos assimétrica e mais 

concorrencial no mercado” (SISTEMA OCB, 2019, p. 30). No Quadro 3 está apresentado o 

campo de atuação de cada cooperativa analisada. 

 

 
Quadro 3 - Atividades desempenhadas pelas Cooperativas 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Com base nesses dados é possível observar que boa parte das cooperativas atuam no 

segmento de comercialização e/ou recebimento de grãos como milho, soja, trigo e cevada, (6 

no total) e com fabricação de ração (3 delas) em que há a compra/recebimento de grãos in 

natura para posteriormente serem processados e repassados aos associados ou comercializados. 

Nesse segundo caso, servindo como elo de comercialização dos produtos de seus cooperados. 

Limberger (1996) destaca que em busca de preços mais justos para os agricultores as 

cooperativas surgiram como uma alternativa para os pequenos produtores pois desempenham 

um papel de intermediar as negociações com as indústrias compradoras. 

Também pode ser observado que uma unidade entrevistada trabalha com a produção de 

produtos voltados para o fornecimento de alimentos a merenda escolar. A principal legislação 

que rege as questões da merenda escolar no país é a Lei nº 11.947, aprovada pelo Governo 

Federal em junho de 2009, que dispõe sobre a alimentação escolar na Educação Básica, no 

ambiente da rede pública de ensino. A lei pontua, ainda, três aspectos imprescindíveis para a 

compreensão da atual realidade da merenda escolar. Sendo um desses aspectos, o apoio ao 

desenvolvimento sustentável, em que a legislação determina que os órgãos públicos 

responsáveis pela coordenação das unidades de ensino devem fomentar a compra de itens 

produzidos pela agricultura familiar. Inclusive, a lei estipula que, pelo menos, 30% dos recursos 

recebidos sejam investidos na aquisição de produtos locais ou fornecidos por agricultores 

familiares (BRASIL, 2009).  

Conforme o manual da PNAE3 (2016) a venda da produção para a alimentação escolar 

pode ser feita de forma individual ou por associações/cooperativas de agricultores. Mas, como 

precisa de projeto, pode dificultar ou inviabilizar a vendas individual. Uma vez que há uma lista 

de documentação que deve ser preenchida e apresentada para que haja a habilitação dos projetos 

de venda (PNAE, 2016).  Com isso, a cooperativa, por possuir todo o aporte necessário, pode 

facilitar essa negociação, não tendo o agricultor que se preocupar com a parte burocrática. 

Outro fato relevante é que dentre todas as cooperativas analisadas, há uma organização 

que trabalha exclusivamente com a comercialização de produtos orgânicos (Cooperativa 

Copvida). Esse fato de já haver cooperativas voltadas apenas para esse segmento pode ser 

justificado pelo estudo de Lago et al. (2006) no qual os autores revelam que vem sendo 

percebido ao longo do tempo uma mudança  de comportamento dos consumidores de alimentos, 

visto que estes passaram por mudanças de hábitos e preocupam-se mais com a qualidade de 

 
3 O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação 
alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. 
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seus alimentos, com isso produtos orgânicos passaram a ser valorizados perante o mercado e se 

fez necessário a implantação de organizações que dessem o aporte necessário para esses.  

Desse modo, o cultivo de produtos orgânicos constitui-se em uma boa oportunidade para 

as pequenas propriedades ao passo que há demanda pelo produto e o mesmo traz um bom 

desempenho econômico, também colaborando com o meio ambiente por não fazer uso de 

defensivos agrícolas. Partindo desse pressuposto, o representante da Cooperativa Coasa, expos 

que a cooperativa vem implantando a cultura de cultivar esses produtos nas propriedades de 

seus associados, porém apenas para o consumo destes, incentivando uma alimentação mais 

saudável, não havendo a comercialização nesse caso.  

Ademais, é feito o fornecimento de insumos em 5 cooperativas (Copercampos; Farol; 

Coasa; Cotapel e Coofiume) e duas (Coopervita e Farol) atuam na prestação de serviços para 

seus associados, com vista a contribuir para uma boa produtividade da propriedade. Da mesma 

forma, também é percebido outros ramos de atividade tais como a coleta de leite que é realizado 

por outras três instituições (Coolati; Coopervita e Coopibi), suinocultura (Copercampos), abate 

(Majestade), comercio4  (Coolati; Copercampos, Coasa e Cotapel), serviço de TRR5  (Coasa) e 

posto de combustível (Coasa e Copercampos). Ainda conforme exposto no quadro, há uma 

gama variada de atividades que cada cooperativa desempenha buscando trazer diversificação e 

apoio para seus filiados.  

Diante dos variados segmentos de atuação, benefícios fornecidos e da geração de renda 

que essas organizações proporcionam, se fez relevante identificar o número de associados em 

cada cooperativa, para compreender a abrangência que essas instituições possuem. Com isso, 

dentre as cooperativas analisadas foi possível mensurar que há um total de 19.727 pessoas 

vinculadas, conforme tabela 1. 

 
Tabela 1- Número de associados por Cooperativa Analisada 

Cooperativa Nº associados 
COOLATI 108 
COPERCAMPOS 1.430 
COOPERVITA 700 
COOPIBI 3.306 
FAROL 3.500 
COASA 5.827 
  
  

Cooperativa Nº associados 

 
4 A expressão “comércio” utilizada no texto engloba mercados (Coolati e Coasa), lojas agropecuárias e 
supermercados (Copercampos) e venda de produtos alimentícios (Cotapel). 
 
5   TRR -Transportador Revendedor Retalhista é a empresa autorizada pela ANP a adquirir em grande quantidade 
combustível a granel, óleo lubrificante acabado e graxa envasados para depois vender a retalhos. 
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COTAPEL 2.473 
COPVIDA 83 
MAJESTADE 924 
COOFIUME 654 
COLHEITA 722 

TOTAL 19.727 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 
Porém, deste total não foi possível mensurar o percentual de jovens e mulheres que 

fazem parte das instituições, dado ao fato de que geralmente é o homem o responsável por se 

associar e cuidar do negócio da família e com isso a maior parte das cooperativas analisadas 

não detinham essa informação. Deggerone e Oliveira (2018, p. 68) em seu estudo também 

debatem sobre essa questão e expõem que frequentemente “cabe ao homem a participação e a 

representação nos espaços de interação com a cooperativa, pois ainda existe certa invisibilidade 

acerca da importância da inclusão dos jovens e das mulheres na participação e na tomada de 

decisões”.  

Abordando a questão de associação de pessoas nas cooperativas, e tendo em vista que 

essas associações são criadas visando o bem comum de seus associados, a pesquisa levanta 

ainda quais seriam os benefícios que os agricultores familiares possuem ao se filiarem nessas 

cooperativas. Com as informações coletadas foi montado um gráfico quantificando os 

benefícios citados por cada respondente (Gráfico 5). 
 

 
Gráfico 5 - Benefícios oferecidos pelas cooperativas                  
 Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Os principais pontos positivos indicados seriam o fornecimento de assistência técnica, 

ou seja, auxilio veterinário, engenheiros agrônomos, técnicos, zootecnista, profissionais aptos 

a prestar o suporte necessário ao produtor. Asseguramento de “preço justo” seja em uma 
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negociação de venda ou na compra de material que o produtor precisa e acesso a insumos para 

o desenvolvimento da produção. Para Williamson (1981) as cooperativas possibilitam estreitar 

os elos de intermediação das transações que envolvem a cadeia produtiva, em razão de 

trabalharem como intermediárias no processo de comercialização dos rendimentos de seus 

associados, principalmente voltados a área agropecuária. 

Também foram apresentados outros benefícios como difusão de tecnologia em que o 

respondente 6 (cooperativa Coopibi) expôs que 

 
... a cooperativa traz a ideia de trabalhar com as tecnologias voltadas a propriedade. 
Ou seja, o que se pode aplicar na prática para desenvolver a propriedade e também 
obter maiores resultados, tudo isso para que o produtor tenha um ganho maior na 
propriedade a custos menores. 

 

A distribuição de produtos e formação6 são temas tratados pela cooperativa Copvida, 

visto que essa trabalha exclusivamente com agricultores familiares ecologistas que se propõem 

a produzir alimentos de qualidade sem insumos químicos. Praticam comércio justo e a 

solidariedade, tem como princípio a defesa do meio ambiente, a geração de renda e a igualdade 

social. Sendo esses argumentos pertencentes aos princípios do cooperativismo, “visto que a 

cooperativa é uma associação de ajuda mútua de pessoas que se unem voluntariamente para 

atender suas necessidades nas áreas econômica, social e cultural, controlando elas mesmas o 

funcionamento de sua organização (MAZZUCHETTI; STOFELL; TARIFA, 2017, p.63) ”. 

O programa de fidelização e a cota capital são benefícios fornecidos pela cooperativa 

Copercampos. O programa fidelização visa atrair os produtores a comprar e entregar sua 

produção exclusivamente para a cooperativa tendo um retorno em dinheiro referente à 

movimentação que ocorreu no período, e a cota capital funciona da seguinte forma, ao final do 

ano, parte dos lucros da cooperativa vai para a cota capital do associado. 

Além disso, o fornecimento do selo da agricultura familiar é provido pela cooperativa 

Coasa, a seus associados. Esse selo é um instrumento de agregação de valor, posto que, o 

produto oriundo da agricultura familiar, promove valores cada vez mais exigidos pelos 

consumidores. Serve para identificar a origem e ao mesmo tempo fornecer as características 

dos produtos da agricultura familiar, tendo por objetivo o fortalecimento das identidades social 

e produtiva das várias divisões da agricultura familiar perante o público em geral (GOVERNO 

FEDERAL, 2020). 

 
6 Formação educacional que enfatize e discuta o rural, com vias a capacitar o jovem aos trabalhos do dia-a-dia da 
propriedade, os aproximando do contexto em que estão inseridos. 
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Logo, o principal benefício apontado pelos respondentes, que as cooperativas trazem 

diz respeito ao aporte para trabalhadores rurais. Através do fornecimento de material necessário, 

pessoas qualificadas, treinamentos, preços justos nas negociações com vistas a aumentar a 

rentabilidade das famílias de seus associados, entre outros. Contudo, resta ponderar se essas 

vantagens apontadas por essas organizações servirão como base a ponto de influenciar os jovens 

a se sentirem instruídos e de certo modo seguros a permanecerem no ambiente rural, e assim, 

dar segmento ao negócio da família. 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O cooperativismo tem como princípio a ajuda mútua, uma vez que se constitui como 

meio de inclusão social e econômico, objetivando alcançar o bem comum e o sustento de seus 

associados. Com isso um fator importante está atrelado a capacidade que essas instituições, por 

possuírem uma função social, detém em possibilitar acesso a informações e técnicas de 

aperfeiçoamento para seu público. 

Partindo desse pressuposto, foi investigado se de fato ocorre a existência de programas 

de formação voltados para todos os públicos da cooperativa. Nesse contexto, quatro 

entrevistados responderam de maneira negativa (Coolati, Farol, Coopervita e Coopibi), destas, 

duas (Coopervita e Coopibi) justificaram a situação ao expor que a cooperativa passou por 

momentos de crises e devido a isso estão buscando se reestruturar.  

 
No momento não é feito trabalhos de formação, devido a uma reestruturação que a 
cooperativa vem sofrendo. Nos últimos 2 anos não houve nenhuma ação, mas já teve 
sim. Nós no momento não estamos fazendo, mas não porque não é o nosso objetivo, 
nós estamos numa reestruturação financeira (RESPONDENTE 6). 
 
Hoje na verdade a cooperativa passou por um momento de turbulência, estava num 
cenário meio ruim (RESPONDENTE 5). 

 

Na cooperativa Copvida os programas são realizados por meio de outras fundações 

(Unicafes do Pecsol), não sendo desenvolvidos pela própria cooperativa. Do mesmo modo a 

cooperativa Coofiume, que, por meio do SESCOOP-RS, oferece bolsa de estudos de até 70% 

bancados por esse, para os associados que possuem ensino superior completo. Sendo cursos de 

pós-graduação com ênfase em gestão e cooperativismo com vistas a assegurar meios de 

aprendizado voltado para o agronegócio. 

Na Copercampos, os associados participam de diversos eventos, as mulheres têm o 

núcleo feminino em que ocorrem reuniões uma vez ao mês, também há palestras e reuniões 
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voltadas para a família do agricultor que envolve assuntos do campo referente ao ramo de 

atuação destes.  

 
A missão do Núcleo Feminino é “Contribuir com a gestão da propriedade rural e da 
família, agregando conhecimentos para aplicação prática, com integração e 
responsabilidade social”. A Copercampos oportunizou para as integrantes a 
participação de palestras e cursos que contribuíram para o crescimento pessoal e 
promoveram a iniciativa, integração e valorização da cooperação. Pois capacitando as 
mulheres busca-se o fortalecimento da agricultura familiar (RELATÓRIO ANUAL 
COPERCAMPOS, 2019, p.11). 

 

Havendo ainda um comitê de associados que se reúnem mensalmente para discutir quais 

seriam as melhores alternativas a serem utilizadas no decorrer do ano para aumentar a 

produtividade, sendo este um comitê tecnológico. 

 
Formado por profissionais da área técnica e associados que possuem formação na área 
agronômica, o Comitê Tecnológico Copercampos tem por objetivo a troca de 
informações para difundir as novidades existentes no agronegócio, buscando soluções 
que possam auxiliar na condução e produtividade do campo (RELATÓRIO ANUAL 
COPERCAMPOS, 2019, p. 11). 

 

A Coasa possui o programa desenvolver para líderes e gestores, capacitação técnica e 

funcional para funcionários e ciclo de eventos com foco de desenvolvimento e qualificação do 

associado. Tem também um evento exclusivo para mulheres, no qual é feito o encontro de 

mulheres cooperativistas anualmente, também é realizado uma assembleia anual com todos 

seus associados.  

Ademais, diante da problemática que envolve a sucessão geracional nas propriedades 

dos agricultores familiares e o papel que a cooperativa desempenha em atrair os jovens a 

permanecer no campo, buscou-se identificar que ações as cooperativas vêm praticando em 

busca de criar uma aproximação maior da família do cooperado com a instituição conforme 

Quadro 4. 

 
Cooperativas Ações desenvolvidas 
COOLATI Treinamentos  
COPERCAMPOS Núcleo feminino e programa jovem aprendiz 
COOPERVITA Visitas periódicas 
COOPIBI - 
FAROL Palestras técnicas 
COASA Encontro família Coasa 
COTAPEL Cursos, palestras e dia de campo 
COPVIDA Rodas de conversa 
MAJESTADE Palestras, assembleias, reuniões 
COOFIUME Programa na rádio e grupo no WhatsApp 
COLHEITA Palestras e jantares de confraternização 
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Quadro 4 - Ações desenvolvidas voltadas a aproximação das famílias dos cooperados  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Em conversa com os respondentes apenas a cooperativa Coasa tem uma ação específica 

voltada para toda a família. O nome dessa ação é “encontro família Coasa” e tem o propósito 

de trazer a família do associado para dentro da cooperativa. Esse evento conta com palestras, 

dinâmicas e confraternização. O encontro família Coasa ocorre anualmente, sendo um evento 

por filial.  

 
O encontro Família Coasa é um evento que acontece todos os anos e tem a linha de 
formação pra toda a família, onde a gente convida o associado, a mulher o jovem e 
até as crianças vem junto. É um programa que vem acontecendo ano após ano e “ta” 
sendo muito bacana. A gente faz um evento por filial, reúne “ai” cerca de 300 a 500 
pessoas por filial para tratar de temas como desenvolvimento humano, gestão da 
propriedade, então a gente vai variando os temas também pra não ficar repetitivo e 
podendo levar cada vez mais conhecimento (RESPONDENTE 7). 

 

Para os associados da cooperativa Colheita são organizados jantares com 

confraternização, pelo menos um ao ano. Já na Copercampos há ações pensadas para atrair o 

seu público em geral, contudo, em busca de atingir uma participação mais efetiva tanto do 

público feminino (com o Núcleo Feminino) como mais jovem (com o programa jovem 

aprendiz), a mesma vem trabalhando com atividades voltadas para essa parcela de associados. 

Para isso, eles instigam seus associados à de fato participarem dos programas oferecidos. 

Partindo disso, o Núcleo Feminino, foi criado com a finalidade de atrair mais a participação da 

mulher dentro da instituição com encontros mensais e também visitas técnicas.  

 
O Núcleo Feminino Copercampos foi instituído para promover maior participação das 
mulheres na gestão das propriedades e também na cooperativa, os encontros são 
mensais e as reunião direcionadas as associadas, esposas de associados e filhas de 
associados (RESPONDENTE8). 

 
As demais cooperativas promovem palestras, reuniões, treinamentos abertos para toda 

a família do associado que ocorrem periodicamente durante o ano. Desse modo, após observar 

as ações desenvolvidas com objetivo de atrair a família do cooperado de um modo geral, foi 

necessário afunilar a abrangência do estudo. Sendo deste modo explorado as atividades 

desenvolvidas com vista a preparar o jovem para o processo de sucessão nas propriedades rurais 

familiares, as informações apuradas são apresentadas no Gráfico 6. 
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  Gráfico 6 - Ações desenvolvidas pelas cooperativas voltadas à sucessão geracional   
  Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 
Os resultados revelam que 55% (representando seis unidades), das organizações 

analisadas não possuem nenhuma ação específica com vistas a estimular o jovem a permanecer 

no campo, e desse total, 2 (duas) justificaram a falta de ações por estarem passando por um 

processo de reestruturação decorrido de um momento de turbulência que passaram. 

Outros 18% responderam desenvolver palestras e treinamentos técnicos na área do 

agronegócio, 1 (uma) unidade ainda expos que essas palestras são desenvolvidas por intermédio 

da SESCOOP-RS, nas quais, os temas e assuntos tratados são desenvolvidos por essa instituição 

sobrando para a cooperativa apenas a função de convidar os filhos de seus associados a 

participarem. 

Ademais, três instituições (Cotapel, Copercampos e Coasa) de fato têm projetos 

voltados para o jovem rural. A Copercampos possui o programa Jovem Aprendiz o qual é 

estruturado de maneira que ocorram reuniões mensais direcionada ao filho do associado, sendo 

abordados vários assuntos ligados a vida no campo. 

 
 Nessas reuniões mensais os jovens sugerem assuntos que tem curiosidade que diz 
respeito a propriedade e a cooperativa busca trazer pessoas para explicarem sobre os 
temas solicitados (RESPONDENTE 8).  

 

Também há viagens técnicas sendo possível conhecer a realidade de outros lugares com 

relação a técnicas de produção e cultivo de terra, além de participarem do dia de campo da 

cooperativa, realizado no mês de fevereiro com duração de três dias de aprendizado sobre 

cultura de plantio. No ano de 2019 fizeram parte desse programa um total de 70 jovens, sendo 

desenvolvidas 4 atividades no decorrer do ano, com esse projeto a cooperativa já fez um 
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investimento de aproximadamente 32 mil reais (RELATÓRIO ANUAL COOPERCAMPOS, 

2019).  

 
Este programa é desenvolvido para que o jovem filho (a) de produtor ou associado da 
Copercampos tenha uma participação mais ativa dentro da cooperativa. Através do 
programa os jovens têm a oportunidade de interagir e fortalecer as raízes na atividade 
agrícola, unindo a experiência aos novos conhecimentos, proporcionando o 
desenvolvimento e a permanência do jovem no agronegócio (RELATÓRIO ANUAL 
COPERCAMPOS, 2019, p. 11). 

 

Já na Coasa, o Projeto Sucessão Rural conta com turmas de formação, o qual, a 

cooperativa vem desenvolvendo por 2 anos consecutivos. Na primeira fase foi feito uma 

formação com apoio de fornecedores, específica para capacitação técnica, gestão e 

desenvolvimento humano, e na segunda etapa foi realizado por conta da própria cooperativa, 

esse projeto dura todo o ano, sendo realizados encontros uma vez por mês com aulas o dia 

inteiro, buscando mesclar conhecimento teórico com a prática. Mais detalhes do programa 

puderam ser coletados no site da instituição: 

 
Entre os meses de maio a setembro, a Coasa desenvolve o Programa Sucessão Rural. 
Os encontros acontecem uma vez por mês, com duração de 8 horas. O objetivo é a 
capacitação técnica para jovens associados à cooperativa. A formação busca fortalecer 
o potencial dos participantes e as habilidades de liderança nos empreendimentos do 
agronegócio. A turma conta com 40 participantes, que podem compartilhar suas 
experiências nas propriedades rurais, estudar o processo de sucessão, tecnologia de 
produção e diversidade (COASA, 2020). 

 

A cooperativa preza pelo programa e entende a importância da sua execução. Como 

pode ser comprovado na fala do respondente: 

  
Na primeira etapa a gente fez uma formação com apoio de fornecedores, específica 
para o jovem, pensando em capacitação tanto humana quanto técnica, então teve aulas 
técnicas de manejo, aulas de gestão da propriedade, matemática financeira, dentro 
dessa área de gestão. E também a parte de desenvolvimento humano, então foram 
nesses três blocos né, humano, técnico e gestão. O ano passado na última etapa que 
teve a gente realizou ele por nossa conta, então a gente buscou o conhecimento que a 
gente tinha, profissionais que estavam disponíveis no mercado também trabalhando 
esses três eixos (RESPONDENTE 7). 

 

Do mesmo modo a proposta desenvolvida pela cooperativa Cotapel, denominada Jovem 

Cotapel é desenvolvida em parceria com a FAT - Faculdade e Escola, este programa tem por 

objetivo capacitar os jovens rurais para a liderança e gestão da propriedade rural, incentivando 

a continuidade dos negócios da propriedade rural familiar. Através das ações do projeto, busca 

desenvolver habilidades empreendedoras e preparar esses jovens como líderes para ações 



57 
 

sociais, políticas e econômicas sustentáveis no agronegócio, incentivando-os para a 

participação na cooperativa. 

Nesse sentido, as cooperativas que de fato trabalham o tema sucessão expuseram que 

em decorrência dessas ações já é possível observar os benefícios gerados devido essas ações, 

como um tímido aumento dos jovens se associando e participando diretamente dentro dessas 

organizações. 

Com isso, abordando a questão da pouca participação dos jovens perante as 

cooperativas, foi questionado se a cooperativa está preocupada com a problemática da falta de 

sucessores nas propriedades de seus filiados, da qual a resposta foi unanime, sendo que todos 

afirmaram positivamente sobre a questão. Dessa maneira, o estudo investigou elementos que 

acarretam a saída do jovem do meio rural, conforme Gráfico 7. 

 

 
 Gráfico 7 - Problemáticas que implicam a saída do jovem do meio rural                 
 Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Com base nas informações apuradas, pode-se perceber que a questão familiar tem 

implicado diretamente na questão de o jovem deixar o campo rumo às cidades, 31% dos 

respondentes afirmam que a falta de diálogo entre a família e a resistência que o pai tem em 

passar as responsabilidades da propriedade para seus filhos, vendo esses como meros ajudantes 

são fatores pontuais para tal acontecimento. Em pesquisa realizada na região do Corede Norte, 

no Rio Grande do Sul, por Deggerone e Oliveira (2018), verificou-se que os pais detêm o poder 

de decisão sobre a propriedade rural, cabendo aos filhos apenas os afazeres da propriedade deste 

modo tendo poucas oportunidades de tomar iniciativas nas atividades produtivas, o que acaba 

contribuindo para que o jovem “busque seus espaços de inserção, visibilidade e autonomia em 

outros meios” (DEGGERONE; OLIVEIRA, 2018, p. 70). Nesse contexto, os respondentes 

ainda destacam que... 
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A falta de incentivo dos pais, onde estes não dão abertura aos filhos para que este 
possa implementar na propriedade novas ideias, tecnologias, sendo visto apenas como 
empregado (RESPONDNTE 4). 
 
O que leva o jovem a deixar a vida no campo muitas vezes envolve a questão familiar 
(pai não dá oportunidade), isso faz com que ele se sinta desvalorizado 
(RESPONDENTE 3). 
 
Há muita resistência do pai a passar para o seu filho o controle da propriedade, por 
isso a cooperativa busca trabalhar bastante essa questão com seus projetos e palestras 
(RESPONDENTE 8). 

 

O segundo elemento, com 22% está atrelado a questão da independência financeira, o 

jovem migra rumo aos centros urbanos em busca de salários fixos, como exposto pelos 

entrevistados muitas vezes os pais veem seus filhos como “funcionários” não dando a devida 

remuneração para estes. Do mesmo modo Deggerone e Oliveira (2018) trazem a 

indisponibilidade de renda como fator que contribui para a saída do jovem do meio rural.  

Equitativamente Foguesatto et al. (2016) afirmam essa questão indagando que a principal 

motivação para a decisão de deixar o meio rural está atrelada a falta de uma renda regular 

satisfatória. 

Os resultados expostos se assemelham ao encontrado no estudo de Altmann et al. 

(2003), no qual é apontado que 25% dos jovens filhos de agricultores desejam migrar para as 

cidades, motivados pela baixa rentabilidade das atividades agrícolas, pois fatores climáticos e 

de mercado frequentemente afetam os sistemas de cultivo e criação no meio rural, o que acaba 

comprometendo negativamente os resultados econômicos esperados. Ainda, nessa mesma 

percepção, Savian (2014) atesta essas afirmações, ao alegar que a renda obtida pela família tem 

influência na decisão do jovem entre ficar ou sair do campo. 

Desse modo, a existência de uma maior capacidade financeira, possibilita haver certa 

distribuição desta renda para com os jovens, tanto em forma de salário como em forma de ajuda 

com custos do dia-a-dia. Nesse contexto, outro fator que na visão dos gestores implica na saída 

dos jovens do meio rural está atrelado a lucratividade da propriedade (17%), uma vez que 

quanto menor for o lucro fornecido por essas, menor será o interesse dos jovens em dar 

seguimento nos negócios da família. Alcantara e Machado (2014) trazem que esse fator pode 

estar vinculado ao tamanho da propriedade e a capacidade de sustento da família. De modo que 

quando a propriedade é pequena há pouco interesse na sucessão em decorrência da falta de 

mecanismos que possibilitem o aumento da renda (PETINARI; TERESO; BERGAMASCO, 

2008). 

E nesse cenário, também foi citado o paradigma existente que envolve a questão de o 

jovem entender que a vida na cidade é mais confortável (17%). Com isso, Zago e Bordignon 
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(2012), ressaltam que a dificuldade e inexistência de lazer no campo podem vir a gerar certo 

descontentamento, provocando no jovem o desejo de buscar fora dali opção de lazer, a qual ele 

geralmente encontra nos centros urbanos. Questão levantada pelo respondente 1 (um) em que 

argumenta: 

 
Os jovens vão continuar saindo do meio rural enquanto o interior não tiver os meios 
de vida que existem na cidade. Os jovens querem internet, estradas boas, energia de 
boa qualidade (RESPONDENTE 1). 

 

Na visão dos coordenadores, a questão do relacionamento (13%) também contribui para 

a saída do jovem do meio rural. Além desses, outros elementos também foram listados com 

menor expressividade como a divisão da herança em pequenas propriedades, que acaba 

dificultando o próprio sustento. Em muitos desses casos, os bens, ao serem divididos entre os 

herdeiros, inviabilizam a atividade produtiva na propriedade (CHEMIN; AHLERT, 2010, p. 

51). 

E nesse sentido também a falta de políticas públicas voltadas aos jovens. A falta de 

políticas públicas é descrita no estudo de Gervasio, Batista e Cavalcante (2015) como elemento 

que resulta na migração. Ainda conforme os autores, a ausência ou ineficiência de políticas 

públicas voltadas à agricultura familiar interfere em oportunidades de comercialização e na 

garantia de renda. 

Nesse contexto buscou-se mensurar se já é possível sentir impactos nas cooperativas 

decorrentes da migração dos jovens rumo aos centros urbanos conforme mostra o Gráfico 8. 

 

 
Gráfico 8 - Impactos da migração dos jovens rumo às cidades para as cooperativas 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Essas informações demonstram que o principal efeito percebido por essas instituições 

está vinculado a diminuição da mão de obra proveniente da agricultura familiar. Do mesmo 

modo também vem ocorrendo a redução do número de associados e novas associações. Esse 

fato fica claro ao observar o Anuário do Cooperativismo Brasileiro (SISTEMA OCB, 2019) no 

qual, consta que no Rio Grande do Sul só entre os anos 2017 e 2018 houve uma redução de 

0,6% no quadro de filiados nas cooperativas do ramo agropecuário. 

Bem como 1 entrevistado (respondente 7) comentou que é possível observar que há de 

certo modo um monopólio de grandes proprietários de terras, ou seja, poucas pessoas detentoras 

de grandes quantidades de terras. Ainda há muita desigualdade entre o pequeno agricultor 

familiar e a “elite agroindustrial” o que acaba gerando a exclusão dessa parcela que não tem 

aporte suficiente para competir com esses (BRUNO, 2016). 

 
Produtores cada vez maiores em grande escala, com empregados o que acaba 
desvinculando a agricultura familiar (RESPONDENTE 7).  

 

Nesse cenário as cooperativas desempenham papel de suporte para esses agricultores ao 

fornecerem políticas de apoio ao pequeno produtor perante a agricultura patronal. “Uma vez 

que essa alternativa apresenta benefícios potenciais, como: o acesso a novas tecnologias, 

crédito, oportunidade de ingresso em mercados mais competitivos, vantagens fiscais, dentre 

outros” (ANDRADE; ALVES, 2013, p. 195). 

O estudo também investiga quais ações as cooperativas poderiam desenvolver com 

vistas a incentivar o jovem a permanecer com suas atividades no meio rural e ao mesmo tempo 

incentivar a participação destes dentro dessas organizações. Pois, a permanência desses no 

campo simboliza a renovação dos filiados e a continuação dessas organizações. 

Assim, pode-se observar que a questão da implantação de cursos, treinamentos e 

palestras foi destacado como relevantes por 8 respondentes o que corresponde a um percentual 

de 61,54% dos entrevistados. Outros pontos também foram observados como inserção da 

tecnologia sendo destacada por 3 respondentes, esses citam que diante do contexto atual se faz 

imprescindível a utilização dessas ferramentas para agregar valor e gerar praticidade para os 

associados, ainda destacam como exemplo a criação de plataformas digitais para agilizar 

negociações e acompanhar as informações em tempo real. 

 
O acesso tecnologias também é um importante elemento observado pelo jovem na 
tomada de sua decisão. Esta tecnologia pode ser relacionada a máquinas e 
equipamentos que viabilizam e suavizam as tarefas agrícolas, bem como, na forma de 
tecnologia voltada ao lazer, entretenimento e comunicação (COMPARIN, 2015, p. 
41). 
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Do mesmo modo, estudo realizado por Boessio (2015), em análise das colocações da 

direção e da assistência técnica de uma cooperativa agropecuária em Minas Gerais, observou 

seu empenho em ações de capacitação e de informação, induzindo tecnologias facilitadoras ao 

trabalho na agricultura, tendo essas, efeitos estimulantes à continuidade dos jovens nos 

estabelecimentos rurais. Nesse sentido Monteiro, Jacoski e Poli (2020) expõem que o 

incremento de tecnologias é uma forma de facilitar a vida cotidiana e as atividades que 

demandam maior esforço favorecendo a permanência do jovem no campo. 

Também foram citados outros pontos com menor expressividade como trabalhar a 

sucessão dentro da família, dia de campo, participação em feiras tecnológicas e a diversificação 

da produção com produtos alternativos que proporcionem uma renda a mais na entre safra.

 Nesse sentido, Medeiros et al. (2018) apontam em seu estudo sobre a influência das 

cooperativas agropecuárias sobre a sucessão em propriedades rurais, que a diversificação da 

produção é um fator que influencia diretamente na sucessão da propriedade rural. Uma vez que 

a diversificação agrega valor à produção, possibilitando assim acesso a novos mercados e 

aumento da competitividade (ANDRADE; ALVES, 2013). 

Com isso, diante dos dados coletados, fica evidente que ainda há certa desatenção por 

parte das cooperativas em tomar ações que efetivamente contribuam para a sucessão geracional. 

“As ações ainda são idealizadas de modo singular e não interagem com um dos principais 

problemas que culminam na saída do jovem das propriedades rurais, relacionado à falta de 

diálogo e/ou de um bom relacionamento familiar” (DEGGERONE; OLIVEIRA, 2018, p. 72). 

“Fato que caba resultando então em ações que em suas próprias estruturas são geradas sem 

concretude condizente com suas reais necessidades” (BOESSIO, 2015, p. 158). 

Uma vez que o principal objetivo das cooperativas é melhorar a situação econômica, 

social e cultural de seus associados. Se faz necessário a inserção de ações que envolvam a 

família, buscando que homens, mulheres e jovens sejam parceiros nos compromissos, nas 

responsabilidades e nos benefícios adquiridos na propriedade rural. 

Dessa maneira, embora as cooperativas agropecuárias não sejam responsáveis para a 

sucessão na família do pequeno produtor, as mesmas demonstram relevante interesse à 

continuidade das novas gerações de agricultores familiares no meio rural e na agricultura. 

Todavia, não se deve deixar a responsabilidade somente a essas organizações. Ainda que sua 

contribuição seja relevante, não deve ser única, levando em consideração a complexidade e 

fragilidade da realidade que envolve a agricultura familiar e da juventude rural brasileira. 
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5  CONCLUSÃO 

 

Basicamente, o principal propósito do cooperativismo é solucionar problemas, além de 

melhorar a situação econômica e atender as necessidades e os objetivos comuns das pessoas 

envolvidas. Diante disso, as cooperativas agropecuárias surgem como uma alternativa viável 

perante um mercado bastante competitivo, uma vez que beneficiam o pequeno agricultor e 

permitem que este escoe sua produção, garantindo a compra de matéria-prima, insumos e 

suprimentos a preços melhores, podendo proporcionar maior retorno financeiro para os 

cooperados. 

Com isso, o presente estudo evidenciou os esforços desempenhados por parte das 

cooperativas agropecuárias em contribuir com a sucessão dos estabelecimentos de seus 

cooperados, incentivando os jovens cooperados e jovens filhos de cooperados a residir no meio 

rural e trabalhar na agricultura, mesmo que de maneira indireta. Esses esforços estão ligados a 

necessidades que essas organizações têm de que haja a renovação de seus filiados. 

Contudo, apesar da atuação proeminente das cooperativas e do engajamento por parte 

dessas em obter uma maior aproximação com o público jovem, não foi possível mensurar o 

número de jovens associados a essas instituições. Isso se deve principalmente a inserção da 

figura paterna, a qual é responsável por representar a família e a propriedade perante a 

cooperativa, em razão de ainda haver certa invisibilidade sobre a relevância de ocorrer a 

inclusão desses na tomada de decisões.  

Em relação as ações voltadas aos jovens rurais e a sucessão familiar desempenhadas 

pelas cooperativas, embora essas tenham demonstrado familiaridade com o tema que envolve 

a sucessão rural, verifica-se que apenas três instituições de fato possuem programas com esse 

enfoque, pois algumas instituições encontram dificuldades em organizar ações nesse sentido 

por estarem se reestruturando financeiramente. Por outro lado, apesar do baixo número de 

cooperativas que possuem uma estrutura voltada a incentivar e atrair o jovem, as que de fato 

realizam esse processo já conseguem perceber os benefícios gerados devido essas ações, como 

um tímido aumento dos jovens se associado e participando diretamente dentro dessas 

organizações. Partindo disso, fica evidente que as cooperativas precisam começar a trabalhar 

ações socioeconômicas como renda, entretenimento, autonomia, relação intrafamiliar e 

principalmente gestão no ambiente rural, uma vez que essa situação foi exposta pelos 

respondentes como principal causa do abandono por parte dos jovens do meio rural. 

Partindo disso, tendo em vista a grande migração dos jovens rumo as cidades que vem 

ocorrendo ao longo dos anos e o impacto causado por esse fenômeno para as cooperativas, onde 
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os gestores expuseram como sendo o principal deles a falta de novos associados,  se faz 

imprescindível buscar alternativas para minimizar esse fenômeno, pois as cooperativas 

necessitam que haja a associação de novas pessoas para continuar a existir, e em decorrência 

disso, esse fenômeno é bastante preocupante. 

Ademais, através desta pesquisa foi possível aprofundar os conhecimentos sobre o tema 

abordado, trazendo como contribuição o aprofundamento sobre a temática que envolve a 

sucessão na propriedade rural. E ao mesmo tempo, expressar a compreensão acerca das 

atividades desenvolvidas por cooperativas e a sua contribuição para a efetivação da sucessão 

nas propriedades associadas.  

Entre as limitações da pesquisa pode-se ressaltar o fato dessa explorar apenas o olhar da 

cooperativa e não a opinião dos aspirantes a sucessão. Também foi percebido a ausência de 

material disponível na literatura que explorasse o olhar da cooperativa perante seus filiados, 

posto que grande parte do material encontrado traz apenas a visão do jovem rural sobre a 

instituição. 

Quanto à sugestão para pesquisas futuras, incentiva-se a aplicação desta proposta a 

outras cooperativas e em outras localizações para identificar as contribuições que essas 

organizações podem exercer sobre a sucessão rural. Além disso, seria interessante, ao mesmo 

tempo, fazer uma comparação entre os dois pontos de vista, ou seja, com a visão do jovem 

aspirante a sucessor e da cooperativa. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO ENTREVISTA 

 

Entrevista: PERMANÊNCIA DO JOVEM NO MEIO RURAL: A atuação das 

Cooperativas Agrícolas no Nordeste do RS 

 

1 - Qual o ramo de atuação da cooperativa? 

2 - Quantos associados há atualmente na cooperativa? 

3 - Quais são os benefícios que os agricultores familiares possuem em ser sócios dessa 

cooperativa?  

4 - Existem programas de educação/formação para todos os públicos da cooperativa?  

5 - Caso haja, quais são e como funcionam? 

6 - Quais ações a cooperativa tem desenvolvido voltadas para a aproximação e participação das 

famílias dos cooperados junto a cooperativa? 

7 - Como e quando são desenvolvidas? 

8 - Quais ações a cooperativa tem desenvolvido voltadas para os processos de sucessão nas 

propriedades de seus associados? 

9 - Como são desenvolvidas? 

10 - Quais são os resultados observados pela cooperativa? 

11 - A cooperativa está preocupada com o problema da falta de sucessores nas propriedades de 

seus cooperados? 

12 - Qual a percepção da cooperativa sobre a permanência ou abandono do meio rural por parte 

dos jovens?  

13 - Qual ou quais os impactos da migração dos jovens rumo as cidades para as cooperativas? 

14 - O que a cooperativa poderia fazer para incentivar a permanência do jovem em atividades 

do meio rural? 

15 - O que a cooperativa poderia fazer para incentivar a participação dos jovens na cooperativa? 
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