
       UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E SOCIEDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLEUSA APARECIDA BRANDT MILIS 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

COOPERATIVISMO E O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR: 
UM ESTUDO ACERCA DO APOIO AO EMPREENDEDORISMO FEMININO EM 

COOPERATIVAS DE MUNICÍPIOS DO VALE DOS IMIGRANTES – SANTA 
CATARINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR 
2020



CLEUSA APARECIDA BRANDT MILIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COOPERATIVISMO E O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR: 
UM ESTUDO ACERCA DO APOIO AO EMPREENDEDORISMO FEMININO EM 

COOPERATIVAS DE MUNICÍPIOS DO VALE DOS IMIGRANTES - SANTA 
CATARINA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento e Sociedade. 
Mestrado Acadêmico em 
Desenvolvimento e Sociedade, Linha de 
Pesquisa Desenvolvimento 
Organizacional e Sustentabilidade, da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
(UNIARP), como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestra em 
Desenvolvimento e Sociedade. 

 
Orientadora: Profa. Dra. Cristina 
Keiko Yamaguchi 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAÇADOR - SC 
2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Catalogação Fonte, elaborada pela Bibliotecária: Célia De Marco / CRB14-692 da 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP – Caçador – SC. 
_______________________________________________________________ 

M644c 
 
Milis, Cleusa Aparecida Brandt  
    Cooperativismo e o desenvolvimento da agricultura familiar: 
Um estudo acerca do apoio ao empreendedorismo feminino em cooperativas de 
municípios do vale dos imigrantes – Santa Catarina. Cleusa Aparecida Brandt 
Milis. /. Caçador, SC. EdUNIARP: 2020. 
    123f 
    Orientadora: Profa. Dra. Cristina Keiko Yamaguchi 
 
    Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Acadêmico em 
Desenvolvimento e Sociedade, Linha de Pesquisa Desenvolvimento 
Organizacional e Sustentabilidade, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 
(UNIARP), como requisito parcial para obtenção do título de Mestra em 
Desenvolvimento e Sociedade. 
      
    1Cooperativismo. 2. Desenvolvimento local.  3. Agricultura familiar. 4. 
Empreendedorismo feminino. 5. Empoderamento.  I. Yamaguchi, Cristina Keiko. II. 
TÍTULO. 

CDD: 334 
 _______________________________________________________________ 



 

 

 

CLEUSA APARECIDA BRANDT MILIS 
 
  
 
 
 
 
COOPERATIVISMO E O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR: 
UM ESTUDO ACERCA DO APOIO AO EMPREENDEDORISMO FEMININO EM 

COOPERATIVAS DE MUNICÍPIOS DO VALE DOS IMIGRANTES-SANTA 
CATARINA 

 
 
A Comissão Examinadora, abaixo assinada, aprova a Dissertação 

apresentada no Programa de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e 

Sociedade, Linha de Pesquisa Desenvolvimento Organizacional e 

Sustentabilidade, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), como 

requisito parcial para obtenção do título de Mestra em Desenvolvimento e 

Sociedade. 

 
 
 
 
 
BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

 

Dra. Cristina Keiko Yamaguchi (UNIARP) 
(Presidente da Banca/ Orientadora) 

 
 
 
 

Dr. Miguelangelo Gianezini (UNESC) 
(Membro externo da banca) 

 
 
 

Dra. Rosana Claudio Silva Ogoshi (UNIARP) 
(Membro interno da banca) 

 
 
 

Caçador, SC, 28 de maio de 2020. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

A minha irmã Cleunice Brandt Maciel (in memorian). 

A meu pai Celso Brandt (in memorian).  

As minhas amadas filhas Gabriela e Amanda. 

A minha doce e amada neta Nella Jeane. 

As mulheres fortes, guerreiras e donas de seus destinos.   



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela vida, pelo aprendizado e pelo crescimento na senda do 

conhecimento neste período. Obrigada meu Deus por nunca me abandonar. 

A minha mãe Dona Irita e minha irmã Cleudes, que deram o suporte familiar 

cuidando do meu pai, enquanto precisava trabalhar e estudar, essa minha 

conquista é de vocês também. 

As minhas filhas Amanda e Gabriela por acreditarem no meu sonho e 

sempre me motivarem a seguir em frente. É muito bom saber que posso contar 

com vocês em todos os momentos. Amo vocês! 

A minha orientadora Profa. Dra. Cristina Keiko Yamaguchi que ouviu, 

entendeu e estimulou-me a seguir em frente. Meu reconhecimento pelo 

engajamento ao tema, essa vitória também é sua.  

Aos professores do Mestrado que contribuíram na minha formação.  

A empresa Fischer Fraiburgo, por ter me liberado do trabalho durante esse 

período de estudo para realizar meu projeto de vida. 

Aos Presidentes das Cooperativas pelo aceite e disponibilidade para que 

pudesse realizar a minha pesquisa, auxiliando com históricos e registros, indo 

além daquilo que eu pedia. Agradecimentos pelos relatos e vivências, pelas 

palavras engasgadas, que responderam as minhas perguntas. Por meio de vocês, 

relatei a luta, os desafios que transformam em coragem e força para enfrentar o 

dia a dia.  

A todos que me incentivaram e ajudaram nesta conquista. Agradeço 

imensamente de todo o meu coração.   

Agradecimentos institucionais:  

- À Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP, pela oportunidade 

de realizar este curso; 

- À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES; 

- À Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina, pelo apoio e ajuda na identificação das cooperativas desse estudo, em 

especial a Engenheira Agrônoma Sra. Andressa Mariani Bee.  



 

 

 

- À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa 

Catarina – FAPESC, Edital nº 06/2017 - Apoio a Grupos de Pesquisa das 

Instituições do Sistema ACAFE; 

- Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

CNPQ, chamada MCTIC/CNPq Nº 28/2018.  

 A todos meu sincero MUITO OBRIGADA!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou 

ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto a vida, o mais 

importante é o decidir. 

Cora Coralina. 



 

 

 

RESUMO 
 

MILIS, Cleusa Aparecida Brandt. Cooperativismo e o desenvolvimento da 
Agricultura familiar: Um estudo acerca do apoio ao empreendedorismo feminino 
em cooperativas de municípios do Vale dos Imigrantes - Santa Catarina. 2020, 
123 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Sociedade). Programa de 
Pós Graduação em Desenvolvimento e Sociedade – PPGDS da Universidade Alto 
Vale do Rio do Peixe - UNIARP, Caçador, 2020. 

 
A principal característica da agricultura familiar é a produção de alimentos. Este 
segmento social fortalece a segurança alimentar e nutricional do país devido a sua 
diversidade produtiva, além de trabalhar na atividade, unicamente, membros da 
família em pequena extensão de terra. O presente estudo objetivou averiguar 
como o cooperativismo contribui para o desenvolvimento da agricultura familiar e 
oferece apoio ao empreendedorismo feminino no Vale dos Imigrantes no oeste do 
estado de Santa Catarina. Trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa. A 
coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com questionário 
semiestruturado, presencial, por aplicativo de mensagens e por correio eletrônico   
devido aos Decretos Estaduais da Pandemia pelo Covid-19, junto a cinco 
dirigentes de cooperativas estabelecidas na região, portadoras da DAP 
(Declaração de Aptidão ao PRONAF). Os resultados evidenciam a importância do 
cooperativismo na agricultura familiar promovendo o empreendedorismo feminino, 
oportunizando à mulher o seu desenvolvimento pessoal, social e econômico, 
promovendo seu empoderamento e tirando a mesma da exclusão social e do 
papel secundário ao qual esteve historicamente sujeita, isso feito na coletividade, 
garantindo à mesma seu exercício pleno de cidadania. A importância vai além da 
representatividade econômica na vida dos cooperados e no desenvolvimento local 
e regional, as cooperativas agem de forma consciente e estratégica, buscando 
promover a permanência dos agricultores familiares no campo, fortalecendo as 
possibilidades produtivas e comerciais. As cooperativas desenvolvem atividades 
sobre empoderamento das mulheres, autonomia econômica, organização social e 
fortalecem o papel delas na agricultura familiar e despertam para o 
empreendedorismo.  
 

Palavras-chave: Cooperativismo. Desenvolvimento Local.  Agricultura Familiar. 
Empreendedorismo Feminino. Empoderamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
MILIS, Cleusa Aparecida Brandt. Cooperativism and the development of family 
farming: A study on support for female entrepreneurship in cooperatives in 
municipalities in Vale dos Imigrantes - Santa Catarina. 2020, 123 p. Dissertation 
(Master in Development and Society). Postgraduate Program in Development and 
Society - PPGDS of the Alto Vale do Rio do Peixe University - UNIARP, Caçador, 
2020. 
 
The main feature of family farming is food production. This social segment 
strengthens the country's food and nutritional security due to its productive 
diversity, in addition to working in the activity, only family members in a small area 
of land. The present study aimed to investigate how cooperativism contributes to 
the development of family farming and offers support to female entrepreneurship in 
Vale dos Imigrantes in the western state of Santa Catarina. It is a descriptive, 
qualitative research. Data collection was carried out through interviews with a 
semi-structured questionnaire, in person, by messaging application and by 
electronic mail due to the State Decrees of Pandemia by Covid-19, together with 
five leaders of cooperatives established in the region, carriers of Declaration of 
Suitability to PRONAF. The results show the importance of cooperativism in family 
farming, promoting female entrepreneurship, providing women with their personal, 
social and economic development, promoting their empowerment and taking them 
out of social exclusion and the secondary role to which they have historically been 
subjected, this done in collectivity, guaranteeing their full citizenship. The 
importance goes beyond the economic representativeness in the life of the 
members and in local and regional development, the cooperatives act in a 
conscious and strategic way, seeking to promote the permanence of family farmers 
in the field, strengthening the productive and commercial possibilities. 
Cooperatives develop activities on women's empowerment, economic autonomy, 
social organization and strengthen their role in family farming and awaken 
entrepreneurship. 
 
Keywords: Cooperativism. Local Development. Family farming. Female 
Entrepreneurship. Empowerment. 
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro do Geografia e 

Estatística - IBGE (2017), havia em Santa Catarina 170 mil estabelecimentos 

agropecuários administrados pela agricultura familiar, representando 87% dos 

estabelecimentos do setor no estado. Com forte tradição na agricultura familiar, o 

estado catarinense possui quase 500 mil produtores rurais, responsáveis por 

produzir alimentos e contribuir com mais de 30% do Produto Interno Bruto - PIB do 

estado. A exemplo da realidade brasileira, este setor da economia enfrenta 

dificuldades, como: o êxodo rural que gera a masculinização desta população, a 

sucessão familiar das propriedades rurais, políticas públicas insuficientes para 

atender as demandas, infraestrutura rural deficiente, principalmente, na logística que 

permite a comercialização os produtos oriundos deste setor (SANTA CATARINA, 

2016; ALESC, 2018).  

A importância e o papel da agricultura familiar brasileira na geração de 

emprego e renda, na segurança alimentar e no desenvolvimento local, regional, 

estadual e nacional é notório. O setor, de acordo com dados do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Secretaria de Agricultura Familiar e 

Cooperativismo - MAPA, identificam que este tipo de agricultura se constitui na “base 

da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes, onde 

84% dos estabelecimentos rurais enquadram-se nesta categoria” como é o caso do 

Vale dos Imigrantes em Santa Catarina, onde o presente estudo é realizado 

(BRASIL, 2019).  

Alguns fatores são empecilhos para o aumento da produtividade, bem como a 

permanência dos produtores rurais na atividade, podem-se destacar: pouca área de 

terra, baixa disponibilidade de recursos financeiros, insuficiência na assistência 

técnica extensão rural (ATER), falta de regulamentação dos processos artesanais de 

produção de alimentos e dificuldades no acesso ao mercado, essas questões 

limitadoras impedem de alcançar maior competitividade e desenvolvimento das 

propriedades (SOUZA et al., 2011; PAULA; KAMIMURA; SILVA, 2014).  

A contemporaneidade e a modernização da economia trouxeram novas 

exigências do mercado consumidor às famílias agricultoras, requerendo destas a 

busca por maior eficiência nos processos produtivos, minimização dos seus custos e 

melhor qualidade dos produtos. No entanto, o porte reduzido das unidades de 
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produção familiar limita a produção em maior escala. As famílias agricultoras unem-

se em cooperativas, associações ou outras formas de interação para superar as 

dificuldades na produção e comercialização dos produtos. O cooperativismo é um 

sistema que preconiza o princípio da cooperação como meio de organização e 

distribuição de riqueza onde pessoas unem-se e ajudam-se mutuamente sob uma 

gestão democrática e participativa, com objetivos econômicos e sociais comuns e 

com aspectos legais e doutrinários distintos de outras sociedades. Na estrutura das 

cooperativas são obedecidos os valores básicos do movimento operário de 

igualdade e democracia, sintetizados na ideologia do socialismo (SINGER, 2002; 

VILPOUX; OLIVEIRA, 2011; CANÇADO, 2014; LIMA et al., 2015; OCB, 2019). 

Durante muitos anos as funções exercidas pelas mulheres na agricultura 

familiar foram consideradas como “atividades complementares” ou de “ajuda”, na 

atualidade elas buscam o seu espaço, estão se adaptando e exercem um papel 

importante uma vez que são elas que incorporam as atividades para o auxílio da 

renda familiar. Essas mulheres se destacam por serem responsáveis por inúmeras 

atividades que caracterizam a pluriatividade dentro da agricultura familiar.  

As cooperativas impulsionam essas mulheres para de desafiarem através de 

ações que as possibilitem conciliar as atividades domésticas e produtivas, 

conscientizar e apoiar essas mulheres da agricultura familiar do seu real papel e a 

importância na unidade produtiva.  

 O presente trabalho consiste em um estudo sobre o cooperativismo e o apoio 

oferecido pelas cooperativas para o empreendedorismo feminino e ao 

desenvolvimento da agricultura familiar em municípios do Vale dos Imigrantes. 

Assim, a pesquisa buscou responder a seguinte questão: O cooperativismo 

contribui para o desenvolvimento da agricultura familiar e oferece apoio ao 

empreendedorismo feminino no Vale dos Imigrantes no oeste do estado de 

Santa Catarina? 

Justifica-se esta pesquisa pela ótica acadêmica, pessoal e social, pois o tema 

de dissertação tem relevância acadêmica, sendo que a pesquisadora faz parte do 

grupo de pesquisa nomeado Grupo de Estudos em Conhecimento, Inovação e 

Desenvolvimento – GECID, que é liderado por pela professora. Dra. Cristina Keiko 

Yamaguchi, o que contribui no espectro da agricultura familiar e agroindustrial, tendo 

como os principais objetos de estudo processos de mediação e organização social. 

Compreende pesquisas que buscam fomentar estudos interdisciplinares sobre o 
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empreendedorismo e inovação para o desenvolvimento das pessoas e das 

organizações. Outro fator que justifica o tema da pesquisadora, é estar alinhado com 

a linha de pesquisa de Desenvolvimento Organizacional e Sustentabilidade do Curso 

de Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade, da Universidade Alto 

Vale do Rio do Peixe (UNIARP).  

O tema agricultura familiar ganhou visibilidade na participação das aulas de 

Agricultura Familiar, ministradas pelos professores Dr. César Augustus Winck, Dra. 

Rosana Claudio Silva Ogoshi e Dra. Cristina Keiko Yamaguchi, com assuntos 

relevantes sobre cooperativas, agricultura familiar, mulheres na agricultura, os seus 

desafios e as suas maiores dificuldades. Dessa forma, houve um despertar para 

conhecer o trabalho das cooperativas na nossa região do Vale dos Imigrantes e se 

há oportunidade para as mulheres da agricultura familiar empreenderem.  

 Além disso, até o momento da conclusão da pesquisa foram escassos os 

trabalhos científicos abordando os mesmos objetos de pesquisas na região do Vale 

dos Imigrantes. O trabalho que se aproxima dessa temática é o de Roque Favarin 

(2010) intitulado “Economia Solidária na região do Contestado, em Santa Catarina”.   

Justifica-se também pela relevância pessoal, pelo fato da pesquisadora ser 

neta de agricultores oriundos da agricultura familiar, possuindo nítidas lembranças 

da infância com sua avó materna, quando entregava escondido do marido, produtos 

como ovos, queijo colonial, galinha caipira, para que sua mãe vendesse na cidade e 

comprasse produtos como toalhas e linhas da marca “Cléia” para fazer crochê. Estes 

fatos despertaram o interesse em compreender a evolução do papel da mulher na 

agricultura familiar aprofundando o conhecimento sobre o cooperativismo e o 

desenvolvimento regional para melhorar os índices da economia do vale dos 

imigrantes. 

O estudo teve como objetivo geral:  

Averiguar como o cooperativismo contribui para o desenvolvimento da 

agricultura familiar e oferece apoio ao empreendedorismo feminino no Vale dos 

Imigrantes no oeste do estado de Santa Catarina. 

A partir deste objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

1)  Caracterizar o Vale dos Imigrantes e a relevância das cooperativas, 

políticas e órgãos de apoio ao desenvolvimento rural para os municípios da região.  

2)  Relatar a relação do cooperativismo e o empreendedorismo das mulheres 
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agricultoras na percepção dos gestores das cooperativas. 

3) Descrever a participação das mulheres em cooperativas que contribuem 

para o desenvolvimento da agricultura familiar no Vale dos Imigrantes. 

O estudo interdisciplinar aqui envolve diversas áreas como: administração, 

sociologia, economia, tecnologia e sustentabilidade. A prática da 

interdisciplinaridade, portanto, faz com que o pesquisador articule com as diferentes 

áreas do conhecimento, possibilitando a contribuição de outras disciplinas e 

enriquecendo o conteúdo. Segundo Nakayama (2007) a prática da 

interdisciplinaridade conduz o especialista a articular com diferentes áreas do 

conhecimento, possibilitando a contribuição de outras disciplinas. As pesquisas 

interdisciplinares (quando ocorre a interação entre disciplinas ou áreas do saber), 

flexibilizando a inovação e o conhecimento, tornam-se imperativas para as 

mudanças exigidas pela sociedade.  

Nesse sentido, há um reforço no conceito de interdisciplinaridade quando 

Gariba (2010) afirma que a reflexão sobre uma filosofia embasada na 

interdisciplinaridade pode proporcionar condições de intensificar as interações e 

estreitar as relações entre os especialistas. Esse estreitamento entre as fronteiras do 

conhecimento pode ser interpretado como um resgate à visão do todo e como um 

modo de possibilitar o raciocínio sistêmico. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Nesse capítulo, encontram-se a revisão bibliográfica que serviu de 

embasamento teórico ao estudo. São apresentados os conceitos de Agricultura 

familiar e suas características no Brasil e em Santa Catarina. Além da caracterização 

do Vale dos Imigrantes onde ocorreu a pesquisa. Identificam-se ainda, os órgãos 

que dão apoio e sustentação a agricultura familiar em Santa Catarina com suas 

respectivas funções, dando ênfase a EPAGRI que, por sua capilaridade, está 

presente em todos os municípios estudados, sendo um importante órgão público que 

contribui na concretização das políticas públicas do estado de Santa Catarina e que 

assessora diretamente os produtores rurais. Além disso, nessa seção, faz-se a 

caracterização do que é o movimento do cooperativismo, as razões do 

empreendedorismo feminino e as suas dificuldades em se concretizar. 

1.1 AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL.  

O Brasil é um país de dimensões continentais, formado por uma população de 

210.147.125 (IBGE, 2019) distribuída em 26 estados mais o Distrito Federal. Essa 

multidão está estabelecida na área rural e urbana de 5.570 municípios. Apesar das 

dimensões, certas necessidades são únicas da raça humana e uma delas é a 

alimentação.  

Em uma linha de raciocínio dedutivo, essa população precisa alimentar-se 

pelo menos uma vez ao dia, então, de onde virão essas 210.147.125 refeições? As 

populações eram coletoras e caçadores há milhares de anos, com certeza essa 

refeição virá de produtos in natura ou processados originários da agricultura ou da 

pecuária brasileira (SCHNEIDER, 2010). 

A agricultura no Brasil divide-se em agricultura familiar e não familiar. A 

principal característica da agricultura familiar é a produção de alimentos. Este 

segmento social fortalece a segurança alimentar e nutricional do país, devido a sua 

diversidade produtiva (feijão, arroz, milho, mandioca, ovos, aves, suínos, leite, 

hortaliças, frutas, dentre outros), a maioria da produção destina-se ao mercado 

interno, diferentemente dos produtores patronais que canalizam sua produção para 

mercados externos (SCHNEIDER, 2010). 

Sendo esse o grau de importância a nível nacional, a nível estadual e 

municipal, a agricultura familiar mantém o seu peso no desenvolvimento local.  A 
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Figura 1, mostra a importância da agricultura familiar dos pequenos produtores. 

Figura 01 - Importância dos Pequenos Produtores  

 
Fonte: Brasil Econômico (2015).  

 

 A relevância da agricultura familiar para a economia do país é significativa. 

Com um faturamento anual de US$ 55,2 bilhões, compara-se que caso houvesse só 

a produção familiar, o Brasil ainda assim estaria entre os 10 maiores produtores de 

alimentos do agronegócio mundial, esse panorama origina-se do cruzamento de 

dados do banco Mundial e do MAPA (FENATA, 2019).  

Quadro 01 – Faturamento da agricultura familiar entre os maiores produtores do mundo 

Posição País Faturamento 

1º China  UU$ 958,2 Bilhões 

2º Índia  UU$ 353,6 Bilhões 

3º Indonésia  UU$ 125,4 Bilhões 

4º Nigéria  UU$   84,9 Bilhões 

5º Brasil  UU$   84,6 Bilhões 

6º Paquistão  UU$   64,7 Bilhões 

7º Japão  UU$   56,9 Bilhões 

8º Agricultura Familiar no Brasil  UU$   55,2 Bilhões 

9º Rússia  UU$   54,8 Bilhões 

10º Turquia  UU$   53,4 Bilhões 

Fonte: Adaptado FENATA (2019).  
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Em outra comparação, onde soma-se a produção da agricultura familiar com 

outras que não se enquadram nesta categoria, o país passa da oitava para a quinta 

posição no ranking, acumulando um faturamento de US$ 84,6 bi por ano (FENATA, 

2019).  

De acordo com o Ministério da Agricultura - MDA, extinto em janeiro de 2019, 

existem no país mais de 5,1 milhões de estabelecimentos familiares rurais, sendo 

que este setor contribui com 33% do PIB agropecuário e por 74% da mão de obra 

empregada no campo. A agricultura familiar produz alimentos e mantêm milhares de 

famílias que dependem e vivem desta prática (MESQUITA; MENDES, 2012). 

A agricultura familiar, por muito tempo, foi apontada como agricultura de 

subsistência, no período imperial, bem como nos seguintes, essa forma de 

agricultura teve pouco apoio governamental não conseguindo desenvolver-se 

adequadamente.  

De acordo com Mattei (2014, p. 83),  

Constata-se, ainda, que durante o processo de modernização da agricultura 
brasileira (décadas de 1960 e 1970), as políticas públicas para a área rural, 
em especial a política agrícola, privilegiaram os setores mais capitalizados e 
a esfera produtiva das commodities voltadas ao mercado internacional e 
produzidas nos grandes latifúndios, com o objetivo de fazer frente aos 
desequilíbrios da balança comercial do país. Para o setor da agricultura 
familiar, o resultado dessas políticas foi altamente negativo, uma vez que 
grande parte desse segmento ficou à margem dos benefícios oferecidos 
pela política agrícola, sobretudo nos itens relativos ao crédito rural, aos 
preços mínimos e ao seguro da produção.  

Desta maneira, em meio à década de 1980 e começo dos anos 1990, 

diversos autores iniciaram questionamentos sobre o emprego da nomenclatura 

pequena produção para fazer referência às unidades de produção familiares, 

decorrentes do contexto estabelecido, tendo em vista que: 

[...] sob a denominação de pequena produção estavam agrupadas 
diferentes formas de acesso à terra e de relações de produção de diversas 
categorias como proprietários, parceiros, arrendatários, ocupantes, etc., que 
estruturados com base no trabalho dos membros da família, tinham como 
objetivo principal, a subsistência do grupo doméstico, comercializando o 
excedente no mercado. Entretanto, com o processo de modernização da 
agricultura, parcela desses produtores, com capacidade de capitalização, de 
acesso ao crédito de absorção tecnológica, de inserção ao mercado, etc. 
passou a se diferenciar dos demais, tornando difícil sua identificação 
apenas como produtores de pequenos volumes (em termos de quantidade 
ou de valores) ou de gêneros de subsistência (HESPANHOL, 2000, p. 76). 

Na afirmação de Schneider (2009, p. 21),  

A expressão “agricultura familiar” vem ganhando legitimidade social e 
científica no Brasil, passando a ser utilizada com crescente frequência nos 
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discursos dos movimentos sociais rurais, pelos órgãos governamentais e 
por segmentos do pensamento acadêmico, especialmente pelos estudiosos 
das Ciências Sociais que se ocupam da agricultura e do mundo rural. 

A agricultura familiar trata-se das propriedades manipuladas pelas pessoas 

que possuem laços de sangue entre si ou através do casamento, sendo que as 

terras pertencentes à família, possivelmente, irão passar de pai para filho e serão os 

responsáveis em dar sequência à sobrevivência da agricultura familiar e à cultura 

rural como elenca Abramovay et al. (1998, p. 9):  

Agricultura familiar, assim denominada o setor da agricultura em que os 
gerentes ou administradores dos estabelecimentos rurais são também os 
próprios trabalhadores rurais, é o maior segmento em número de 
estabelecimentos rurais do País, e tem significativa importância econômica 
em diversas cadeias produtivas.  

Conforme Serenini (2015), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 

quando em atividade, definia a agricultura familiar como a produção agrícola em 

micro e médias propriedades rurais, em que a mão de obra é praticada por 

componentes da mesma família, “onde o trabalho e a gestão estão interligadas e a 

renda familiar é em sua maior parte proveniente das atividades agropecuárias 

desenvolvidas no estabelecimento rural” (SERENINI, 2015, p. 7). 

Abramovay (1997, p. 3) também define agricultura familiar como 

A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior 
parte do trabalho vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue 
ou de casamento. [...] a definição de agricultura familiar, para fins de 
atribuição de crédito, pode não ser exatamente a mesma daquela 
estabelecida com finalidades de quantificação estatística num estudo 
acadêmico. O importante é que estes três atributos básicos (gestão, 
propriedade e trabalho familiares) estão presentes em todas elas. 

Conforme Delgado e Bergamasco (2017), historicamente, após a década de 

1990, a agricultura familiar brasileira ganhou destaque e passou a contar com um 

conjunto extenso de instrumentos de políticas públicas direcionadas para a proteção 

e o desenvolvimento desta categoria social, destacando-se: o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF); Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA); Programa Nacional de Biodiesel (PNB); Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER); Seguro da Agricultura Familiar 

(SEAF); Lei da Agricultura Familiar (LAF); Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 

Nutricional (LOSAN); Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar 

(PGPAF); Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 

(PRONAT); Programa Mais Alimentos (PMA); Programa Nacional de Alimentação 
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Escolar (PNAE); Programa de Garantia de Preços Mínimos (PGPM-Bio); Política 

Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC); Política Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica (PNAPO) e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção 

Orgânica (PLANAPO); Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ANATER) (DELGADO; BERGAMASCO, 2017). 

Esclarece Mattei (2014, p. 71), que o PRONAF foi criado no ano de 1996 com 

a seguinte finalidade: 

[...] para atender a uma antiga reivindicação das organizações dos(as) 
trabalhadores(as) rurais, as quais demandavam a formulação e a 
implantação de políticas de desenvolvimento rural específicas para o maior 
segmento da agricultura brasileira, porém o mais fragilizado em termos de 
capacidade técnica e de inserção nos mercados agropecuários. 

A Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, estabelece as diretrizes para a 

formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais:  

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 
 I não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 
fiscais;   
II utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;  
III tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;  
IV dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 
2006, p.1). 

O PRONAF, uma política pública que concede crédito aos membros da 

agricultura familiar de pequeno, médio e grande porte conforme classificação 

específica determinada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –é 

de grande importância ao oferecer condições para a produção. O programa tem 

contribuído para diminuir as disparidades locais e regionais, oportunizando 

investimentos em infraestrutura, na mecanização e na utilização de tecnologias e de 

insumos na produção agrícola e na pecuária. A inovação ficou por conta do 

PRONAF-M, uma linha de crédito específica que permite aos municípios investir em 

infraestrutura e serviços municipais que beneficiam a todos os pequenos produtores 

(SCHNEIDER, 2003; PAULILO; SILVA, 2007; PAULILO, 2004). 

Sobre o PRONAF, Souza e Hespanhol (2016, p. 406) comentam:  

A partir da Constituição de 1988, muitos programas passaram a ser 
implementados em parceria com os municípios, induzindo a participação 
social por meio das associações de produtores rurais. Ainda que seja 
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inovador e exista muitos entraves, a gestão participativa é referência para 
se criar e implementar projetos e programas que objetivam promover o 
desenvolvimento econômico e social. 

 A Lei 11.326/2006 preconiza que a agricultura familiar é praticada por 

aqueles que desenvolvem atividades no meio rural,  

[...] possuem área de até quatro módulos fiscais, mão de obra da própria 
família e renda vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do 
estabelecimento ou empreendimento por parentes. Também entram nessa 
classificação silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, 
quilombolas e assentados da reforma agrária (BRASIL, 2006, p. 1). 

Rodrigues (2019, p. 36) afirma que:  

Além da disponibilização de crédito, serviços técnicos e mercado para 
escoamento da produção, o Plano de Safra da Agricultura Familiar 
2014/2015 contou com algumas possibilidades de solução para 
endividamentos passados, como renegociação das dívidas e liquidação de 
dívidas com alta taxa de desconto, por exemplo.  

Em levantamento realizado pelo portal Banco Mundial e do MAPA (BRASIL, 

2018) fica demostrada a importância da agricultura familiar na economia brasileira. 

Quando é somada com toda a produção o faturamento chega a US$ 84,6 bilhões 

por ano, se colocando o país entre os mais desenvolvidos no setor do agronegócio 

mundial, figurando dentre os maiores produtores de alimentos.  

De acordo com Nascimento, Johann e Basso (2017, p. 85) o MAPA define 

agricultura familiar como sendo  

[...] uma forma de produção onde predomina a interação entre gestão e 
trabalho. São os agricultores familiares que dirigem o processo produtivo, 
dando ênfase na diversificação e utilizando o trabalho familiar, 
eventualmente complementado pelo trabalho assalariado. 

Macedo (2014, p. 7) destaca que em 2014 foi: 

Escolhida como tema do ano de 2014 pela Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas - FAO, a agricultura familiar mereceu 
destaque nas agendas de organizações públicas e privadas ligadas à 
temática em todo o mundo. A escolha do Ano Internacional da Agricultura 
Familiar - AIAF, foi aprovada por unanimidade pelos 193 países membros 
da ONU. 

De acordo com a figura 02 Oliveira (2015) desenhou uma comparação entre a 

agricultura familiar e o agronegócio. 
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Figura 02 – Comparativo entre Agricultura Familiar e o Agronegócio no Brasil 

 
Fonte: Oliveira (2015, p. 2). 

 

Percebe-se que a participação da agricultura familiar é expressiva, 

contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país, mantendo número 

expressivo de pessoas trabalhando.  

De acordo com Bezerra (2016) 74% dos empregos e 70% dos alimentos 

consumidos no país, ocorre em 24% das terras agrícolas nacionais e consumindo 

14% do crédito agrícola concedido ao setor primário da economia brasileira. 

Os estudos do MAPA apontam a importância da agricultura familiar na 

produção brasileira, pela produção de 70% do feijão nacional, 34% do arroz, 87% da 

mandioca, 46% do milho, 38% do café e 21% do trigo. O setor também é 

responsável por 60% da produção de leite e por 59% do rebanho suíno, 50% das 

aves e 30% dos bovinos (BRASIL, 2018). 

Com o objetivo de impulsionar a produção no setor, a Secretaria de 

Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF), do Ministério da Agricultura (criada em 

2 de janeiro de 2019, pelo Decreto n° 9.667) assumiu as competências da extinta 

Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) 

estabeleceu como meta a criação do Selo Nacional da Agricultura Familiar (SENAF), 

objetivando o fortalecimento da identidade social dos agricultores familiares perante 

a população (BRASIL, 2019). O SENAF foi criado pelo MAPA, através da Portaria n. 

161, de 9 agosto deste ano, apresentando o produto em que serão utilizados como 

originário da agricultura familiar, informando local e data da produção.  
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Figura 03 – Selo Nacional da Agricultura Familiar (SENAF)  

 
Fonte: Brasil (2019). 

 

Uma das cooperativas com sede no município de em Curitibanos em Santa 

Catarina, a COPER Planalto Sul, é integrante da vitrine da agricultura familiar que 

compõe este estudo e possui este selo em seus produtos. 

Estudos destacam a importância da agricultura familiar como fonte de 

geração de emprego e renda. Souza, Andrade e Maia (2013), identifica as 

contribuições geradas pela agricultura familiar na geração de renda no município de 

Parintins – AM. O estudo foi realizado por meio de entrevistas com 20 produtores 

ligados à agricultura familiar daquela região. Os resultados demonstraram que o 

cultivo de mandioca se destacou em 70% das unidades produtivas, 60% são filiados 

em associações e 40% não possuíam vínculo com tais instituições, mas tinham 

interesse em participar.  

A agricultura familiar daquela região é desenvolvida por necessidade, em sua 

maioria, são sujeitos que não conseguiram colocação no mercado de trabalho na 

área urbana do município, dirigindo-se para o campo, a fim de sustentar sua família 

com o cultivo de leguminosas e similares. Os resultados da pesquisa enfatizaram 

que “a agricultura familiar tem se transformado em verdadeira fonte de renda, 

respondendo por boa parte do sustento da família” (SOUZA; ANDRADE; MAIA, 

2013, p. 14). 

Já Silva (2016) analisou as atividades pluriativas desenvolvidas nas unidades 

de produção familiares no município de Tupanciretã - RS, para identificar 

características e importância socioeconômica para as famílias dos agricultores, 
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aplicando questionários a 50 agricultores familiares daquele município e entrevistas 

com os principais membros das instituições da agricultura familiar. 

Os resultados da pesquisa indicaram que a 50% das famílias comercializam 

cereais e 40% atividade leiteira e são as principais fontes de renda. 

Para 50% dos entrevistados, mais de 80% da renda é agrícola e pecuária. 
Para 20%, este percentual oscila entre 60 e 80%, e 27,5% afirmaram que a 
atividade agrícola e a pecuária respondem por um percentual de 40 a 60% 
da renda total da propriedade, indicando contribuições das atividades 
pluriativas na renda do produtor familiar (SILVA, 2016, p. 55). 

Constatou que a renda proveniente da pluriatividade representa 20% da renda 

total da propriedade, mesmo assim este valor “é investido em qualidade de vida e 

permanência da família no meio rural, já que em 60% dos casos a família passa a 

melhorar a propriedade, adquirindo bens para o conforto da casa e poupando mais 

dinheiro” (SILVA, 2016, p. 64). 

Para Bezerra (2017) as principais estratégias utilizadas pelos agricultores 

familiares tradicionais para a geração de renda em Dourados – MS, foi a mescla de 

rendimentos, sendo “36,81% possuem somente rendimento a partir das atividades 

da propriedade e 63,19% possuem rendimento externo para complementar a renda 

familiar” (BEZERRA, 2017, p. 12). 

Os resultados demonstraram que a agricultura familiar é fundamental para a 

manutenção das famílias entrevistadas no campo, na produção de alimentos que 

são fontes geradoras de renda e consumo familiar.  

Drebes e Spanevello (2017) analisaram as contribuições das cooperativas 

agropecuárias sobre a sucessão nos estabelecimentos agropecuários familiares em 

estudo efetuado com oito cooperativas agropecuárias filiadas à Federação das 

Cooperativas Agropecuárias do Rio Grande do Sul (FECOAGRO) na região Alto 

Jacuí - RS. A amostra deu-se através de critérios institucionais e geográficos de 

filiação à FECOAGRO localizados naquela região, em termos de relevância 

socioeconômica. A técnica de entrevista constou de roteiro semiestruturado de 

entrevistas em cada cooperativa agropecuária, em que foram entrevistados 16 

jovens agricultores cooperados, ou seus filhos, considerados prováveis sucessores 

dos estabelecimentos agropecuários familiares, realizadas em 4 daquelas 

cooperativas com ações diretas ou indiretamente ligadas à sucessão na agricultura 

familiar.  

Seus resultados apontaram que as ações das 4 cooperativas,  
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[...] embora suaves, estão voltadas a atender as mais diversas 
necessidades dos jovens rurais, envolvendo condicionantes 
socioeconômicas consideradas limitantes à sucessão, como renda, 
autonomia, relacionamento intrafamiliar, valorização do trabalho na 
agricultura e da vida no meio rural, escolarização, entre outros. [...] Nesse 
sentido, nem todas as cooperativas agropecuárias têm conseguido realizar 
ações direcionadas à sucessão (DREBES; SPANEVELLO, 2017, p. 372). 

Concluíram que houve interesse das cooperativas agropecuárias referente à 

sucessão ao desenvolver ações direcionadas às limitações socioeconômicas 

importantes aos jovens rurais. Os resultados demonstraram-se tímidos, porém, o 

auxílio das cooperativas agropecuárias apresentou-se essencial à sucessão na 

agricultura familiar (DREBES; SPANEVELLO, 2017). 

Neste contexto, observa-se o fortalecimento da agricultura familiar também 

como forma de desenvolvimento sustentável, contribuindo para a criação de 

atividades agrícolas também para a pluriatividade, colaborando para que as famílias 

permaneçam no campo e, assim, minimizar o êxodo ocorrido, em especial, no final 

da década de 1980, concentrando suas riquezas no meio rural (SILVA, 2016).  

1.2 AGRICULTURA FAMILIAR EM SANTA CATARINA 

O estado catarinense destaca-se economicamente em diversos setores, entre 

eles, a agricultura, responsável por contribuir com 6% do PIB catarinense (EPAGRI, 

2018). São 183.065 estabelecimentos agropecuários que produzem alimentos e 

matéria prima para o autoconsumo, comercialização e manutenção dos rebanhos. 

Geram mais de 500 mil postos de trabalho diretos e outros nas cadeias produtivas.    

Em Santa Catarina são 183 mil propriedades rurais e 502 mil pessoas 

ocupadas, destaca-se como sendo o 9º maior faturamento do país no setor agrícola. 

A atividade agrícola é diversificada, moderna, pautada em alta tecnologia, avançada, 

sustentável, limpa, mantenedora de milhares de empregos e responsável pela 

exportação de inúmeros produtos, agindo conjuntamente com a agroindústria 

(EPAGRI, 2018; DEBONA, 2018).  

O estado de Santa Catarina teve um crescimento de 9,5% em volume na 

produção agrícola em 2017, em comparação com 2016, segundo levantamento 

divulgado pelo IBGE. Foram 10,4 milhões de toneladas, com destaque para milho 

(com três milhões de toneladas), soja (2,4 milhões), arroz (1,1 milhão), banana (712 

mil toneladas) e maçã, (679 mil toneladas) (DEBONA, 2018).  

A agricultura compõe e constitui uma longa cadeia produtiva gerando riquezas 
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com alta contribuição na arrecadação de tributos. Ela é a locomotiva da economia, 

sendo um setor de destaque na composição dela.  

Os dados do Censo Agropecuário (2017) apontaram que o Valor Bruto da 

Produção Agropecuária (VBP), contabilizou R$ 20,48 bilhões em 2017, sendo que 

50,7% desse total vem da agricultura familiar (CERON, 2019). 

Atualmente, a agricultura familiar é uma das marcas registradas de Santa 

Catarina, sendo esta, altamente produtiva e inserida no agronegócio. Destaca-se a 

pecuária como a principal atividade econômica nas propriedades rurais de Santa 

Catarina, presente em 46,8% do total (85.617). Os dados do último Censo 

Agropecuário (2017) apontam para uma inversão do que acontecia no Censo Agro 

de 2006, quando a maior parte se dedicava, principalmente, à produção vegetal 

(CERON, 2019).  

O Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2018) revelou que, na agricultura 

catarinense, os produtores (pessoa responsável pelas decisões na utilização dos 

recursos e que exerce o controle administrativo das operações que envolvem a 

exploração do estabelecimento agropecuário), em sua maioria, 162.580, são do 

sexo masculino e 18.757 são do sexo feminino, o que evidencia que neste setor 

predomina a figura do homem.  

Quanto a idade o Censo revelou que 6.986 produtores tinham menos de 30 

anos, 113.592 entre 30 e 60 anos e 60.759 tinham mais de 60 anos de idade. Ainda 

de acordo com os dados do Censo Agropecuário (2017), do total de propriedades 

rurais do estado, 78% são no modelo de agricultura familiar, 364 mil pessoas 

trabalham neste setor, são cultivados 2,45 milhões de hectares. O valor da produção 

dos pequenos cultivos é o quinto maior do Brasil, com R$ 10,38 bilhões (CERON, 

2019). 

A  EPAGRI em seu documento Síntese Anual da Agricultura de Santa 

Catarina, 2017/2018 demonstra o declínio dos postos de trabalho na área  rural e a 

masculinização  da mão de obra desta população.  

Com a modernização tenologica, sobretudo mecanização, e avanço das 
economias de escala (suinocultura) aliadas a um processo de êxodo rural, 
sobretudo nos anos 90, ocorre uma redução gradativa das pessoas 
ocupadas no setor. Em tres decadas foram cerca de 400 mil postos de 
trabalho a menos na agropecuária catarinense. A este processo verifica-se, 
nos anos recentes uma masculinização da mão de obra ocupada, em que 
66% são homens e 34% são mulheres (EPAGRI, 2018, p. 12). 

A realidade da masculinização é possivel de ser visualizada no gráfico 01 .  
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Gráfico 01 - Evolução das pessoas ocupadas na area rural por sexo em Santa Catarina 

 

Fonte: IBGE (2017). 

 

É possivel visualizar  ainda que em Santa Catarina a população apresenta um 

número de mulheres maior que o número de homens. Entretanto, elas concentram-

se, predominantemente, na área urbana, reforçando uma antiga tradição patriarcal 

onde as filhas são enviadas para as cidades para estudar e trabalhar em serviços 

mais leves e os filhos homens ficam na área rural e são, na maioria das vezes, 

herdeiros da propriedade tendo preferência na sucessão das terras.  

Gráfico 02 - População de Santa Catarina por sexo na area rural e urbana 

População Total População Urbana População Rural

População Total 6.248.436 5.247.913 1.000.523

Homens 3.100.360 2.578.521 521.839

Mulheres 3.148.076 2.669.392 478.684
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* Dados do IBGE (2010). 

Fonte:  A Autora (2020). 

 

O perfil dos municípios nos quais as cooperativas estão inseridas relata a 

masculinização da população, conforme gráfico abaixo, sendo ainda mais 

preponderante na área rural.  
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Gráfico 03 – População dos municípios do estudo por área de domicilio e sexo  
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Fonte:  A Autora (2020). 

 

Os dados estatisticos que compõe o gráfico foram retirados do Censo de 

2010 (IBGE), conforme tabela 01: 

Tabela 01 – Perfil da população nos municípios pertencentes ao Vale dos Imigrantes 

*Dados do IBGE (2010). 

Fonte:  A Autora (2020). 
 

Outro fato a ser considerado é o envelhecimento da população residente na 

área rural. O índice de envelhecimento da população rural, que mede a razão entre 

os idosos com 65 anos ou mais e a população jovem com 17 anos ou menos, 

passou de 9,7% em 1991 para 21,4% em 2010. Ou seja, o número médio de idosos 

para cada grupo de 100 jovens mais que dobrou, passando de 9,7 para 21,4 

(crescimento de 11,7 pontos percentuais). Este processo foi mais acelerado nas 

áreas mais tradicionais de ocupação rural, Sul, Sudeste e Nordeste. De um lado, 

reflete o êxodo rural da população jovem e adulta, que foi mais intenso nessas 

regiões, de outro lado, reflete a redução mais intensa das taxas de fecundidade, 

sobretudo, nas áreas mais desenvolvidas do território ( MAIA; BUANAIN, 2015) . 

Município Total 
Total 
Urbana  

Total 
Rural 

Homem 
Total 

Homem
Urbana 

Homem 
Rural 

Mulheres 
Total 

Mulheres 
Urbana 

Mulheres 
Rural 

Arroio Trinta 3.502 2.397 1.105 1.747 1.171 576 1.755 1.226 529 

Caçador 70.762 64.457 6.305 35.040 31.645 3.395 35.722 32.812 2.910 

Curitibanos 37.748 34.769 2.979 18.521 16.936 1.585 19.227 17.833 1.394 

Frei Rogério 2.474 706 1.768 1.288 354 934 1.186 352 834 

Lebon Régis 11.838 7.522 4.316 6.081 3.735 2.346 5.757 3.787 1.970 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=420160
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=420300
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=420480
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=420555
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=420970
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Gráfico 04 – População Brasileira por faixa etária  

 

Fonte: Maia; Buainain (2015). 
 

O gráfico 04 da população (em milhões de pessoas) segundo faixa etária e 

situação censitária – Brasil 1991, 2000 e 2010, percebe-se o envelhecimento da 

população rural no país, permitindo a compreensão desta realidade. 

Figura 04 - Números de estabelecimentos agropecuários por outras receitas do estabelecimento e do 

produtor em Santa Catarina – 2006 - 2017 

 
Fonte: IBGE (2017). 

 

Dados da EPAGRI (2018) apontam que a renda que provém de pensões e 

aposentadorias praticamente duplicou na área rural do estado catarinense, conforme 

figura 04. Transparece a entrada de outras receitas no meio rural, que praticamente 

triplicou, sendo a maior parte advindas de atividades ligadas ao cooperativismo, bem 

como as rendas obtidas através de atividades realizadas fora do estabelecimento, 

levando a percepção de que muitos moram na área rural, mas que realizam suas 

atividades laborais nos centros urbanos. 
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1.3 A AGRICULTURA FAMILIAR NO VALE DOS IMIGRANTES 

O Vale dos Imigrantes tinha o nome original Vale do Contestado, fazendo 

menção a um dos maiores conflitos sociais da história do país, em especifico a 

Guerra do Contestado (1912-1916) que colocou em embate os camponeses e o 

Governo Federal da época, resultando em confrontos sangrentos que resultaram na 

morte de muitas pessoas  

Do ponto de vista geográfico, de acordo com a nova classificação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), as nomenclaturas, “Região 

geográfica intermediária” e “Região geográfica imediata” constituem a nova divisão 

geográfica regional do país, segundo composição elaborada pelo IBGE. Foram 

instituídas em 2017 para a atualização da divisão regional do país e correspondem a 

uma revisão das antigas “mesorregiões” e “microrregiões”, respectivamente, que 

estavam em vigor desde 1989. O IBGE sugere que essa configuração deve ser 

utilizada para fins de planejamento e estimativas, bem como a opção que se adotou 

para este estudo. 

Do ponto de vista geográfico, de acordo como na nova nomenclatura regional 

do IBGE, os municípios do “Vale dos imigrantes” onde estão localizadas as 

cooperativas estudadas (Lebon Régis, Curitibanos, Arroio Trinta, Frei Rogério e 

Caçador) pertencem às regiões intermediárias de Caçador e Lages e às regiões 

imediatas de Videira, Curitibanos e Caçador. 

A antiga denominação da região ocorria muito mais para fins turísticos e para 

a criação de uma identidade da região, ainda que alguns municípios que o integram 

tenham sido, de fato, palco de alguns confrontos que fazem parte da referida guerra 

que denominava o vale. Corrobora Buitoni (2003, p 168) quando afirma que: 

A atribuição do nome “Vale do Contestado” em uma provável alusão ao Vale 
do Itajaí, Vale dos Sinos e outros vales turísticos do Sul do Brasil, permite 
supor a criação de uma região-simulacro, que busca simultaneamente 
investir nas potencialidades turísticas naturais da região (como águas 
termais), no seu passado de lutas, tendo a Guerra do Contestado como 
marco, na cultura e nas novas formas de produção da vida, trazidas pelos 
imigrantes europeus não-portugueses. 

Algumas memórias do conflito são preservadas em museus, monumentos, 

sítios históricos e espaços de peregrinação religiosa, principalmente, nos municípios 

de Caçador, Irani, Fraiburgo, Curitibanos e Canoinhas, outras caíram no 

esquecimento. Essas memórias, ou marcas, do maior conflito armado já travado em 

território catarinense resultou na disputa pela terra, caracterizando-se, também, 
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como um movimento agrário. Segundo Tomé apud CEPA (1990, p 12): 

[...]os habitantes da região eram os remanescentes indígenas das tribos 
Kaingang e Guarani, antigos caboclos provenientes das frentes 
expansionistas paulistas, remanescentes das Revoluções Farroupilha e 
Federalista, fazendeiros, gaúchos e famílias de ex trabalhadores da estrada 
de ferro. A posse das terras começou a ser travada entre fazendeiros, 
empresas colonizadoras, caboclos e índios, desencadeando o grande 
conflito social conhecido como “A Guerra do Contestado”. O movimento 
social só terminou em 1915, resultando no esmagamento do movimento 
popular pelo exército, deixando 3.000 soldados mortos e um número maior 
de civis.   

A população que habita a região, anteriormente denominada Vale 

Contestado, e que hoje recebe a denominação em sua grande maioria como Vale 

dos Imigrantes é constituída, na sua grande maioria, de caboclos, resultado da 

miscigenação de etnias, índios, brancos e negros que primeiramente habitavam a 

região. Essas populações, em geral, não possuíam estudo ou instrução, eram 

coletores, viviam do que a natureza lhes oferecia, construíam suas casas em meio 

às matas, sobreviviam caçando, pescando ou trabalhando como empregados de 

coronéis que aqui existiam em suas fazendas de erva-mate em troca de um salário 

muito baixo. A Guerra do Contestado deixou marcas na paisagem e no que diz 

respeito aos aspectos socioeconômicos que refletem até mesmo na atualidade 

(CORREIA; GUEDES, 2014; THOMÉ, 1992). 

Na caracterização da população do Vale do Contestado, hoje Vale dos 

Imigrantes, e das atividades laborais por eles desenvolvidas voltadas a agricultura 

familiar corrobora Favarin (2010, p.42) ao descrever que “assim foi o início do 

desenvolvimento capitalista na região, utilizando-se da força de trabalho da 

população autóctone, primeiramente dos caboclos e, depois, dos agricultores 

familiares (colonos)”. 

O estado catarinense, a exemplo de outros no Brasil para fins turísticos, é 

dividido em regiões que agrupam vários municípios com algumas características em 

comum. No país, os municípios são classificados quanto ao potencial turístico por 

categorias conforme a Portaria nº 144, de 27 de agosto de 2015. Assim temos na 

redação da portaria:  

Art. 1º Fica estabelecida a categorização dos municípios das regiões 
turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro, na forma do Anexo II, 
disponibilizado no sítio eletrônico. 
Parágrafo único. Para fins desta Portaria, considera-se categorização um 
instrumento para identificação do desempenho da economia do turismo dos 
municípios inseridos nas regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro. 

http://hlog.turismo.gov.br/legislacao/
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Art. 2º Na definição das categorias dos municípios que integram o Mapa do 
Turismo Brasileiro foi utilizada a metodologia de análise de cluster 
(agrupamento) por meio das variáveis descritas no Anexo I, considerando 
sua relação direta e evidente com a economia do turismo. 
Art. 3º Os municípios das regiões turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro 
foram agrupados em cinco diferentes categorias, definidas como A, B, C, D 
e E, conforme resultado obtido na análise de cluster (BRASIL, 2015).  

A tabela 02, apresenta o Vale do Contestado, dividido em dois, composto 

pelos municípios e suas respectivas categorias turísticas. 

Tabela 02 - Tabela dos Municípios do Vale do Contestado - classificação turística 

Município Categoria Município Categoria 

Abdon Batista  D Alto Bela Vista E 

Água Doce D Arroio Trinta D 

Bela Vista do Toldo E Caçador C 

Calmon E Campos Novos D 

Canoinhas C Capinzal D 

Concórdia C Curitibanos D 

Erval Velho  D Fraiburgo D 

Frei Rogério E Ibicaré D 

Iomerê D Ipira D 

Irani D Irineópolis D 

Itaiópolis D Joaçaba C 

Lebon Régis D Lindóia do Sul D 

Mafra D Major Vieira D 

Matos Costa E Monte Castelo E 

Itá  C Papanduva E 

Peritiba D Pinheiro Preto E 

Piratuba B Porto União C 

Pres. Castello Branco D Rio das Antas D 

Salto Veloso E Santa Cecília D 

Tangará D Timbó Grande D 

Três Barras  D Treze Tílias D 

Vargeão E Videira C 

Zortéa E   

Fonte: BRASIL (2015). 

 

Originalmente, o mapa das cidades que compunham o Vale do Contestado 

era composto por 45 municípios, sendo um dos maiores de Santa Catarina conforme 

pode ser observado na figura 05. 
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Figura 05 - Vale do Contestado original 

 

Fonte: IBGE (2016). 

 

Em novembro de 2019 a área passou a se chamar Vale dos Imigrantes, 

tornando-se a 13ª região turística de Santa Catarina, sendo oficialmente reconhecida 

pelo Ministério do Turismo e integrante do Mapa do Turismo Brasileiro 2019. A 

decisão foi tomada em reunião da Instância de Governança Regional (IGR) do Vale 

do Contestado, uma espécie de representação do setor turístico nas regiões que 

conta com a participação de diferentes gestores (BASTOS, 2019). 

A decisão gerou discussão entre inúmeras autoridades que consideram a 

decisão uma tentativa de “branqueamento” ou negação da história da região que é 

conhecida como “terra de caboclos”, diversas autoridades aguardam decisão por 

parte do Ministério Público para reverter a decisão ou consolidá-la (BASTOS, 2019). 

Com a nova divisão deixa de existir o Vale do Contestado, surge agora o Vale dos 

Imigrantes que reúne 25 municípios do meio oeste de Santa Catarina e os Caminhos 

do Contestado que reúne quatro municípios que têm sua história ligada à Guerra do 

Contestado: Itaiópolis, Mafra, Major Vieira e Porto União.  

A figura 06 demonstra a divisão realizada em 2019. 
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Figura 06 - Mapa do Vale dos Imigrantes 

 

Fonte: Caçador Online (2019). 

 

Entre todos os municípios do Vale dos Imigrantes, o estudo foi realizado nos 

municípios de: Lebon Régis, Curitibanos, Arroio Trinta, Frei Rogério e Caçador, 

principalmente, nas cooperativas ligadas a agricultura familiar instaladas e que 

tivessem mulheres ligadas as suas atividades e que geram renda para seus 

cooperados e oportunizam o desenvolvimento do empreendedorismo feminino.   

Para fins de planejamento, o Governo Estadual realizou um estudo 

denominado “Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina”, o Estado é dividido em 

macrorregiões, conforme pode ser observado na Figura 07. A região do Vale dos 

Imigrantes, no qual estão contidas as cooperativas, são o objeto de pesquisa e 

pertencem a macrorregião do meio oeste (SANTA CATARINA, 2016). 
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Figura 07 - Mapa macrorregião do meio oeste 

 

Fonte: Santa Catarina (2020). 

 

 De acordo com o estudo, a macrorregião meio oeste possui 55 municípios, 

regidos por 7 Agências de Desenvolvimentos Regionais (ADRs). Em uma área de 

19.030,6Km² estão concentrados 9,1% da população estadual na região, ali vivem 

626,9 mil habitantes. Caçador e Concórdia são os maiores municípios com mais de 

70 mil habitantes. A macrorregião contribui com 8,2% no PIB (2015) estadual. Tem 

um relevo marcado por áreas de campos e terrenos acidentados dos vales do Rio do 

Peixe e Uruguai, situando-se na transição entre o planalto e a região oeste 

catarinense.  

A renda per capita caracteriza o estado de carência econômica em que vive a 

macrorregião.  

O rendimento domiciliar per capita da macrorregião do Meio-oeste estava 
16,6% abaixo da média estadual (2010) e o número de pessoas em 
situação de pobreza correspondia (2016) a 9,5% do total do estado, um 
pouco acima da participação regional na população estadual” (SANTA 
CATARINA, 2018, p. 152).     

No referido estudo, são apontadas as potencialidades, os desafios da região e 

as possíveis soluções. “A agropecuária é uma das bases importantes para as 

Indústrias de Transformação, sendo destaques a pecuária (frango, suínos e gado 

leiteiro), as lavouras permanentes (fruticultura) e temporárias (soja, milho e trigo) e a 

produção florestal” (SANTA CATARINA, 2018, p.155).     

Na ADR de Caçador “a economia primária, predominam as lavouras 

temporárias (com destaque para as culturas de tomate, cebola, soja e milho) e a 
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cultura da maçã, ambas cultivadas em pequenos estabelecimentos com área menor 

que 10 ha” o que caracteriza o predomínio da agricultura familiar na região do vale 

dos imigrantes (SANTA CATARINA, 2016, p. 05).    

Para o desenvolvimento econômico foram elencados como principais 

obstáculos para a Agricultura e Pesca: a “infraestrutura de comercialização 

deficiente, carência de políticas públicas e problemas relacionados ao êxodo rural e 

à sucessão familiar” (SANTA CATARINA, 2018, p.155).   

O êxodo rural é outro fator constatado no estudo da ADR: “As maiores perdas 

populacionais estão na área rural em todos os municípios, confirmando o fenômeno 

do êxodo rural verificado em outras regiões do Estado” (SANTA CATARINA, 2016, p. 

07).      

São apontadas também, as soluções para os problemas, sinalizando o que o 

poder público deve fazer para solucionar as deficiências na área da agricultura em 

resumo temos: “ações voltadas em apoiar a inovação tecnológica na agricultura 

familiar e implantar rede elétrica trifásica e telecomunicações no meio rural” (SANTA 

CATARINA, 2018, p.155). 

Em síntese, a falta de desenvolvimento da macrorregião do meio oeste ocorre 

devido o predomínio de produtos de baixo valor agregado, necessidade de melhoria 

na infraestrutura viária, de energia e de apoio à inovação e ao empreendedorismo, 

como meios para a diversificação e renovação da estrutura produtiva local (SANTA 

CATARINA, 2018).   

Em específico sobre a agricultura e pesca os resultados apontados foram 

compilados no quadro 02: 

Quadro 02 – Agricultura e Pesca  

Agricultura e Pesca 

Obstáculos ao desenvolvimento Ações Estratégicas para o desenvolvimento 

1.Êxodo rural e sucessão familiar das 
propriedades rurais. 
 
2. Políticas públicas insuficientes (Extensão 
rural, legislação, inovação e preços mínimos). 
3. Infraestrutura rural deficiente. 
 

1. Criar política pública de acesso à terra, ao 
crédito e à extensão rural para jovens 
sucessores. 
2. Apoiar a inovação tecnológica no meio rural, 
voltada a agricultura familiar. 
3. Implantar rede elétrica trifásica e 
telecomunicações (internet, telefone) no meio 
rural 

Fonte: Santa Catarina (2018).  

 

Os dados demonstram a realidade da agricultura familiar no local onde foi 
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realizado a pesquisa.  

1.3.1 Caracterização dos municípios do Vale dos Imigrantes 

Os municípios de abrangência desse estudo têm sua economia baseada, 

essencialmente, no setor do agronegócio conforme dados da Federação 

Catarinense de Municípios FECAM (2019). 

• Arroio Trinta: 

Gráfico 05 - Composição do valor adicionado – Fiscal de Arroio Trinta 

 

*Dados: SEF/SC (2019). 

Fonte: FECAM (2019). 

 

O pequeno município de Arroio trinta tem 3.550 habitantes (IBGE, 2019) com 

uma extensão de 94.333 km², colonizado por imigrantes italianos vindos do sul do 

estado, a cultura italiana se faz presente no município sendo que a língua italiana é 

a segunda língua oficial do município ministrada na Rede Municipal de Ensino. 

 A principal atividade econômica do município é representada pelo setor 

Agropecuário, sendo responsável por 79,73% do total da riqueza produzida em 

média entre 2006 e 2015 (Gráfico 05). Em 2016, a participação relativa para esse 

agregado econômico foi de 81,17%, acréscimo de 1,44 pontos percentuais (p.p.) 

com relação à média do período. 

• Caçador: 
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Gráfico 06 - Composição do valor adicionado – Fiscal de Caçador  

 

*Dados: SEF/SC (2019). 

Fonte: FECAM (2019). 

 

Caçador teve como primeiros habitantes os índios Kaigang e Xokleng. No 

início do século XIX chegam os caboclos, conhecidos como mateiros, oriundos da 

miscigenação de portugueses e espanhóis com os índios. Os caboclos praticavam o 

extrativismo, retirando erva-mate e pinhão da mata e pequenas criações de animais. 

O munícipio tem uma extensão territorial de 981,9 km² e uma população de 78.595 

(IBGE, 2019). Desenvolveu-se a partir da extração de madeiras nativas. É o 

município mais populoso de todos. A principal atividade econômica do município é 

representada pelo setor da indústria, sendo responsável por 60% do total da riqueza 

produzida em média entre 2006 e 2015. Em 2016, a participação relativa para esse 

agregado econômico foi de 58,14%, queda de 1,86 pontos percentuais (p.p.) com 

relação à média do período (Gráfico 06). 

A agricultura tem demonstrado ser uma nova opção de geração de emprego e 

renda, com destaque para os hortifrutigranjeiros, sendo o tomate a fruta mais 

plantada no município. 

• Curitibanos:  
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Gráfico 07 - Composição do valor adicionado – Fiscal de Curitibanos  

 

*Dados: SEF/SC (2019). 

Fonte: FECAM (2019). 

 

O município foi inicialmente, habitado pelos índios botocudos, depois foi ponto 

de parada para os tropeiros vindos de Lages e Curitiba. Primeiro foi distrito de 

Lages; em 11 de junho de 1869 foi elevado à categoria de munícipio. Está localizado 

na encosta do planalto catarinense, no centro do estado de Santa Catarina, possui 

uma área de 953,67 km² e uma população de, aproximadamente, 39.592 habitantes 

(IBGE, 2018). 

O município tem como principal atividade econômica o setor de Comércio e 

Serviço, sendo responsável por 43,24% do total da riqueza produzida em média 

entre 2006 e 2015. Em 2016, a participação relativa para esse agregado econômico 

foi de 42,05%, queda de 1,19 pontos percentuais (p.p.) com relação à média do 

período (Gráfico 07). É o único município que foi excluído do Vale dos Imigrantes 

pela nova divisão. 

• Frei Rogério 
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Gráfico 08 - Composição do valor adicionado – Fiscal de Frei Rogério  

 

*Dados: SEF/SC (2019). 

Fonte: FECAM (2019). 

 

Frei Rogério teve como seus primeiros habitantes sertanejos descendentes 

de jagunços, região que abrangia o munícipio era muito pobre e desamparada, foi 

então que monges passaram a peregrinar para o munícipio para ajudar aos 

moradores locais. Em 1957 torna-se distrito de Curitibanos, em 20 de julho de 1995 

passa a ser reconhecido como munícipio. Abriga imigrantes japoneses, italianos, 

poloneses e alemães desde a Segunda Guerra Mundial. Localiza-se no meio oeste 

catarinense, sua extensão territorial é de 157,845 km² onde vivem 2.480 habitantes 

(IBGE, 2010).  

A principal atividade econômica é o setor agropecuário, responsável por 

77,65% do total da riqueza produzida em média entre 2006 e 2015 (Gráfico 08). Em 

2016, a participação relativa para esse agregado econômico foi de 78,23%, 

acréscimo de 0,58 pontos percentuais (p.p.) com relação à média do período. 

• Lebon Régis: 
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Gráfico 09 - Composição do valor adicionado – Fiscal de Lebon Régis 

 

*Dados: SEF/SC (2019). 

Fonte: FECAM (2019). 

 

Inicialmente, Lebon Régis era distrito de Curitibanos, em 19 de dezembro de 

1958 foi desmembrado e elevado à categoria de município. Localiza-se no Vale dos 

Imigrantes, na mesorregião oeste catarinense, conta com uma extensão territorial de 

940.656 mil km² e uma população de aproximadamente 12.133 habitantes (IBGE, 

2018). A principal atividade econômica do município é representada pelo setor 

agropecuário, responsável por 69,16% do total da riqueza produzida em média 

entre 2006 e 2015. Em 2016, a participação relativa para esse agregado no valor 

econômico foi de 72,96%, acréscimo de 3,8 pontos percentuais (p.p.) com 

relação a média do período. 

1.3.2 IFDM e IDH dos municípios do Vale dos Imigrantes  

O Desenvolvimento Municipal (IFDM) ou índice FIRJAN, foi criado no ano de 

2008, com a intenção de monitorar anualmente o desenvolvimento socioeconômico 

da menor divisão federativa que é o município. O IFDM é um indicador composto 

que aborda, com igual ponderação, três áreas consagradas do desenvolvimento 

humano: emprego e renda, educação e saúde, consolidando, assim, em um único 

número o nível de desenvolvimento socioeconômico local, através da média simples 

dos resultados obtidos em cada um dos três indicadores.  



49 

 

De acordo com a média simples obtida nas três áreas os municípios são 

classificados em quatro categorias: 

0,0 e 0,4 ► município com baixo estágio de desenvolvimento; 

De 0,4 e 0,6 ► município com desenvolvimento regular; 

De 0,6 e 0,8 ► município com desenvolvimento moderado; 

De 0,8 e 1,0 ► município com alto estágio de desenvolvimento.  

Observa-se abaixo como fica o IFDM de 2016 dos municípios que integram a 

área de estudo em forma de tabela. 

Tabela 03 - IFDM dos municípios do Vale dos Imigrantes 

Município Posição no Estado  IFDM Consolidado 

Arroio Trinta 44º  0.8011 
Caçador 102º  0.7683 
Curitibanos 152º  0.7409 
Frei Rogério 151º  0.7409 
Lebon Régis 286º  0.6197 

Fonte: FIRJAM (2018). 
 

O IFDM consolidado dos municípios onde foi realizado o estudo. 

Gráfico 10 – IFDM dos munícipios pertencentes ao Vale dos Imigrantes 
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Fonte: FIRJAM (2018). 
 

O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é composto por três indicadores, 

eles representam a oportunidade dos sujeitos que compõe uma sociedade de ter 

vidas longas e saudáveis, de ter acesso a conhecimento e de ter comando sobre os 

recursos de forma a garantir um padrão de vida digno. Por meio das duas primeiras 

dimensões, pretende-se avaliar a realização do bem-estar mediante a adoção de um 

estilo de vida resultante de escolhas livres e informadas, a partir das habilidades e 

conhecimentos acumulados. Já o comando sobre recursos indica se esse processo 
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se deu livre de privações das necessidades básicas, como as de água, alimento e 

moradia. Ao criar o IDH, o indiano Mahbub Ul Haq, com a colaboração do 

economista indiano Amartya Sem, tinha como objetivo oferecer um contraponto a 

outro indicador muito utilizado, o PIB per capita, que considera apenas a dimensão 

econômica do desenvolvimento, o IDH é uma medida geral, sintética do 

desenvolvimento humano.  

O IDH é utilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

- PNUD, órgão ligado a Organização das Nações Unidas - ONU com a finalidade de 

erradicar a pobreza em diversos países. Observar uma sociedade avaliando seu IDH 

significa lançar um olhar de maneira holística e abrangente de mensurar o seu 

desenvolvimento. O cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 

IDHM brasileiro segue as mesmas três dimensões do IDH global:  saúde, educação 

e renda, mas vai além: adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à 

disponibilidade de indicadores nacionais, eles medem os mesmos fenômenos, os 

indicadores levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o 

desenvolvimento dos municípios brasileiros. Acompanham o IDHM brasileiro mais de 

200 indicadores socioeconômicos que dão suporte à sua análise e ampliam a 

compreensão dos fenômenos e dinâmicas voltados ao desenvolvimento municipal, 

os indicadores de suporte ficam reunidos no Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil 2013 (IPEA, 2013). 

O IDH é um índice que vai 0 (zero) a 1 (um), quanto mais próximo de zero, 

menor o desenvolvimento humano e quanto mais próximo de um, maior o 

desenvolvimento de determinado local. Baseado nesse critério, os países podem ter 

IDH: muito elevado, elevado, médio e baixo, sendo que o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento disponibiliza os dados. 

No gráfico 11, é possível ver o IDHM dos municípios onde é realizado o 

estudo em uma série histórica avaliando os dados de 1991 a 2010, data da 

realização do último censo demográfico do IBGE. 
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Gráfico 11 - IDHM dos municípios do Vale dos Imigrantes 
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Fonte: FIRJAM (2018). 

Tabela 04 – Dados de composição do IDH dos municípios do Vale dos Imigrantes 

Município  1991 2000 2010 

Arroio Trinta 0,517 0,67 0,764 

Caçador  0,514 0,601 0,735 

Curitibanos  0,514 0,621 0,721 

Frei Rogério  0,467 0,533 0,682 

Lebon Régis 0,407 0,497 0,649 

Fonte: FIRJAM (2018). 

 

Os dados do IFDM e do IDH apontam que o município de Arroio Trinta é o 

mais desenvolvido nestes dois setores, coincidentemente, é esse município que 

possui a Cooperativa há mais tempo. A média salarial da população nos cinco 

municípios auxilia a compreender o desenvolvimento de cada um. 

Tabela 05 – Média Salarial da população nos municípios do Vale dos Imigrantes 

Município Vale 
dos 

Imigrantes 

Salário Médio da População 
Evolução 
2013/2017 

2013 2014 2015 2016 2017  

Arroio Trinta 1.266,61 1.412,59 1.566,42 1.689,27 1.816,63 43,4% 

Caçador 1.425,90 1.521,36 1.723,86 1.918,60 2.056,70 44,2% 

Curitibanos 1.371,47 1.499,69 1.644,03 1.834,58 1.934,78 41,1% 

Frei Rogério 1.259,20 1.377,11 1.481,60 1.652,27 1.684,66 33,8% 

Lebon Régis 1.025,04 1.092,90 1.202,99 1.305,76 1.453,87 41,88% 

Fonte: Data Sebrae (2019).  
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O Gráfico 12 expressa a realidade da renda dos produtores no país.      

Gráfico 12 – Média da Renda mensal dos Produtores Rurais no Brasil    

 

Fonte: Data Sebrae (2019).    

 

De acordo com dados do Data Sebrae (2019) 82,6% dos produtores recebem, 

no máximo, dois salários mínimos (SM) por mês, 12% recebem entre 2 e 5 SM 

(salário mínimo) e 5% recebem mais de 5 SM. Considerando que em 2017 o salário 

mínimo era de R$ 937,00 x 2 = 1.874,00, considerando que a principal atividade 

econômica dos municípios que obtêm os maiores salários é a indústria e a prestação 

de serviços, reforça-se a compreensão da importância das cooperativas nos demais 

municípios. Através do empreendedorismo nelas desenvolvido, as famílias desafiam 

as estatísticas e na adversidade garantem renda para alimentar suas famílias.  

1.4 POLÍTICAS PÚBLICAS, ÓRGAOS E AGENTES DE APOIO A AGRICULTURA 

FAMILIAR EM SANTA CATARINA  

No Brasil as políticas públicas são criadas por meio de legislação específica, 

votadas e aprovadas pelo poder legislativo e promulgadas pelo executivo. Elas são 

iniciativas, escolhas e projetos adotados por entes públicos em todos os níveis com 

a intenção de garantir direitos previstos na Constituição Federal.  

De acordo com Cristóvam (2005) as políticas públicas são um conjunto de 

planos e programas de ação governamental voltados à intervenção no domínio 

social, por meio dos quais são traçadas as diretrizes e metas a serem fomentadas 
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pelo executivo, sobretudo, na implementação dos objetivos e direitos fundamentais 

dispostos na Constituição. Assim as políticas públicas são importantes para o 

desenvolvimento das atividades da agricultura familiar, elas materializam-se através 

de leis, decretos, resoluções e programas conforme quadro abaixo: 

Quadro 03 - Políticas Públicas, Leis, Programas e Decretos de apoio à Agricultura Familiar 

(continua) 

Lei/ Resolução/ Decreto/Programas Objetivo 

Lei da Agricultura Familiar nº 11.326 
de 24/07/2006:  

Estabelecer diretrizes para a formulação da Política Nacional 
da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais 
– PNAF 

Decreto nº 5811/2006 de 21/06/2006 Definir composição, estrutura, competência, funcionamento do 
Conselho Nacional de Economia Solidária –CNES. Organizar 
todo um sistema voltado para a Economia Solidária e p/ 
atividades que envolvem a agricultura familiar, estabelece 
representatividade na UNICAFES–União Nacional de 
Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária. 

Resolução nº 2191/1995 do CMN 
(Conselho Monetário Nacional)  
 

Conceituar a Agricultura Familiar, Criar o Crédito Rural; 
Instituir o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (PRONAF).  

Decreto nº 7.794/2012 Criar a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(PNAPO) 

Decreto nº 9.064/2017 regulamenta a 
Lei nº 11.326 

Qualificar a UFPA (Unidade Familiar de Produção Agrária) 
criar o CAP (Cadastro Nacional de Agricultura Familiar) como 
forma de mapear os indivíduos que desenvolvem esse tipo de 
atividade no Brasil. 

Lei nº 10.831 de 23/12/2003 Dispõe sobre a produção orgânica. 

PRONAF: Programa de Crédito que 
possibilita o acesso a recursos 
financeiros para o desenvolvimento da 
agricultura familiar com juros abaixo a 
inflação, individual e/ou coletivo 
através de cooperativas de crédito ou 
bancos públicos/ privados. 

Tem regras próprias. Subdivide-se em várias categorias como: 
PRONAF custeio; PRONAF Investimento- Mais Alimentos; 
Microcrédito Rural; PRONAF Agroecologia; PRONAF Eco; 
PRONAF Agroindústria; PRONAF Mulher; PRONAF Jovem; 
PRONAF Floresta; PRONAF Custeio e Comercialização de 
Cooperativas de A F e PRONAF Cota-parte.      
 

PNAE: Programa Nacional de 
Alimentação Escolar 

Regulamenta a compra de ao menos 30% dos alimentos 
oriundos da AF (Agricultura Familiar) servidos na merenda 
escolar nas escolas da rede pública de ensino. Instituído pela 
Lei nº 1.947/2009. 

PAA: Programa de Aquisição de 
Alimentos. É interministerial, operado 
pela CONAB (Companhia Nacional de 
Abastecimento). 

Garantir o atendimento de populações em situação de 
insegurança alimentar e nutricional. Promover a inclusão 
social no campo. Fortalecer a agricultura familiar. Beneficiar 
Agricultores Familiares, Assentados de Reforma Agrária e 
Povos e Comunidades Tradicionais.  
O governo compra a produção em valor de mercado, 
garantindo a comercialização rápida descomplicada, fazendo 
chegar alimento a quem precisa. Com dispensa de licitação. 
Produtos orgânicos/agroecológicos tem + 30% no preço. 

PNCF: Programa Nacional de Crédito 
Fundiário. 

 Facilitar o acesso à terra (financiamento para aquisição de 
imóveis rurais não passiveis de desapropriação). Destinado aos 
trabalhadores (as) rurais sem-terra, jovens rurais e agricultores 
com áreas insuficientes para a produção. 

Fonte: A Autora (2020). 
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Quadro 03 - Políticas Públicas, Leis, Programas e Decretos de apoio à Agricultura Familiar 

(conclusão) 

Lei/ Resolução/ Decreto/Programas Objetivo 

Programa Terra Forte – SGPR Estimular e apoiar o incremento de renda nos Projetos de 
Assentamento com atividades socioeconômicas sustentáveis. 
Beneficia as famílias de trabalhadores em Projetos de 
Assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA, cadastradas no órgão e organizadas em 
cooperativas ou associações. Os investimentos são em favor de 
cooperativas/associações de produção e/ou de comercialização 

PGPAF - Programa Garantia de Preço 
mínimo da Agricultura Familiar 

Garantir aos agricultores familiares que têm financiamento no 
âmbito do Pronaf a indexação do financiamento a um preço de 
garantia igual ou próximo do custo de produção e nunca 
inferior ao estabelecido na PGPM (Política de Garantia de 
Preços Mínimos). 

PRONERA/INCRA: Programa 
Nacional de Educação na Reforma 
Agrária. 

Propõe e apoia projetos de educação voltados para 
o desenvolvimento das áreas de reforma agrária.  

PNAPO: Política Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica 
 

Ampliar/efetivar ações de promoção do desenvolvimento rural 
sustentável; produzir alimentos saudáveis conservando os 
recursos naturais. 

PLANAPO: Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica 

Ampliar/efetivar ações para orientar o desenvolvimento rural 
sustentável.  

PNPB-MDA: Programa Nacional de 
Produção de Biodiesel 

Implementar de forma sustentável (técnica/econômica) a 
produção e uso do biodiesel.  

Programa Garantia Safra: Seguro de perda de produção causada por agentes climáticos. 
Beneficia Agricultores Familiares com renda familiar de até 1,5 
SM mensal e que possuam DAP. 

Programa Infraestrutura de 
Assentamentos do Incra 

Melhoria na infraestrutura nos Assentamentos de Reforma 
Agrária por meio de ações interministeriais; (Luz p/ todos, 
Água p/todos, minha casa minha vida, estradas vicinais pelo 
INCRA e Prefeituras). 

Programa Cadastro da terra e 
regularização da terra e regularização 
fundiária – MDA 

Viabilizar a permanência na terra por meio de segurança 
jurídica da posse do imóvel, Acesso ao crédito rural e a ATER. 
Regularização Fundiária de pequenos posseiros. 

SEAF (Programa Seguro da 
Agricultura familiar) 

Atender o agricultor familiar no que tange a segurança da 
produção. 

PNHR – CAIXA Programa Nacional de 
Habitação Rural:  

Levar moradia digna ao agricultor familiar e trabalhador rural 
(construção ou reforma/ ampliação de imóvel já existente).  

SUASA: Sistema Unificado de 
Atenção a Sanidade Agropecuária 

Legalizar/acelerar, implantação de agroindústrias, inspeção de 
produtos de origem animal. Comerciantes e produtores 
inscritos no SUASA podem comercializar em todo território. 

Fonte: A Autora (2020). 

 

Os programas e leis de incentivo e apoio à Agricultura Familiar são válidos em 

todo o território nacional; estabelecidos por meio de leis próprias de cada estado e 

de cada munícipio conforme a necessidade e particularidade.  

“Evidencia-se que o cooperativismo praticado pelos agricultores familiares 

foram, são e serão amplamente beneficiados pelas políticas públicas instituídas pelo 

governo para alavancar o seu desenvolvimento” (LANZARINI, 2017, p.40).  

Para Fossa, Ccomerlatto e Piovezana (2015, p. 40):      
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Santa Catarina é um estado com expressiva presença da agricultura familiar 
como um setor dinâmico, gerador de trabalho e renda. A participação dos 
agricultores familiares catarinenses é destaque na contratação dos recursos 
do Pronaf desde a sua implantação, em 1996. A partir daí a evolução dos 
recursos contratados via Pronaf por esses agricultores, tem sido 
significativa. Para fins de análise, os valores contratados em anos anteriores 
a 2012, foram deflacionados. Com isso, o montante financeiro contratado 
alcançou um aumento de 541,47% no período de 1996 a 2012. Nessa série 
histórica utilizada para comparação, o valor financeiro contratado passou de 
R$ 369 milhões de reais em 1996 para R$ 1,9 bilhões de reais em 2012. 

1.4.1 Órgãos e Agentes de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar 

no Vale dos Imigrantes    

O Quadro 4, mostra os órgãos e agentes públicos a nível estadual e alguns 

vinculados a órgãos federais que apoiam o desenvolvimento da agricultura familiar 

nos municípios do Vales dos Imigrantes. 

Quadro 04 - Órgãos e agentes de apoio à Agricultura Familiar 

(continua) 

Órgão/Agente Definição e missão 

STRs (Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais). 

 

São associações organizadas livremente para defesa e 
coordenação dos interesses econômicos e/ou profissionais de 
indivíduos (empregados, empregadores, profissionais liberais, 
autônomos etc.) que exercem a mesma atividade, ou atividades 
similares, com o objetivo de trazer segurança, saúde e 
satisfação nas tarefas exigidas pelo empregador. 

SENAR – SC (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural de Santa 
Catarina). 

 

Entidade de direito privado, ligada a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Realiza educação 
profissional e atividades de promoção social, dá assistência 
técnica; contribui para o desenvolvimento da produção 
sustentável com competitividade e avanços sociais no campo. 
Oferece cursos gratuitos aos produtores rurais, profissionaliza, 
integra na sociedade, melhorando a qualidade de vida exercício 
da cidadania (SENAR, 2020). 

CIDASC (Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrícola de 
Santa Catarina). 

 

Executa ações de sanidade animal e vegetal, preservar a saúde 
pública, promover o agronegócio e o desenvolvimento 
sustentável de Santa Catarina. Encarregada pela fiscalização, 
certificação e inspeção dos produtos de origem animal e 
vegetal que são comercializados no estado, garantindo a 
qualidade os produtos que serão consumidos. 

Fonte: A Autora (2020). 

 

 

 

 

 



56 

 

Quadro 04 - Órgãos e agentes de apoio à Agricultura Familiar 

(conclusão) 

Órgão/Agente Definição e missão 

FETAESC (Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Santa Catarina)  

 

Representar, defender, capacitar, organizar e integrar os 
trabalhadores e trabalhadoras rurais do Estado de Santa 
Catarina, por meio do desenvolvimento de programas e 
projetos que visem a valorização da cultura local, a natureza, o 
econômico e o social, garantindo qualidade de vida, além de 
representar legalmente todos os trabalhadores rurais de Santa 
Catarina. 

EPAGRI (Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de 
Santa Catarina)  

 

Tem como missão: Promover o desenvolvimento rural 
sustentável, sob uma perspectiva territorial, visando o 
fortalecimento da competitividade e à representatividade do 
setor agropecuário na economia a nível estadual e nacional. 
Atua diretamente com famílias do meio rural e pesqueiro 
catarinense buscando e incentivando a inclusão de mulheres e 
uma atenção especial aos jovens.  
Objetiva promover a preservação, recuperação, conservação e 
utilização sustentável dos recursos naturais; estimular a 
competitividade da agricultura catarinense frente a mercados 
globalizados, adequando os produtos às exigências dos 
consumidores; promover a melhoria da qualidade de vida do 
meio rural e pesqueiro. 

Fonte: A Autora (2020). 

1.4.2 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – 

EPAGRI  

 A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

(EPAGRI) surgiu com a fusão de alguns órgãos existentes no estado que eram 

responsáveis pelas ações do governo a nível de agricultura e pecuária, conforme 

aponta Tomaz (2002, p.15).  

As empresas que fizeram parte da fusão e originaram a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural — EPAGRI foram quatro 
empresas estatais: 
 • EMPASC - Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária; 
• ACARESC - Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de 
Santa Catarina;  
• ACARPESC - Associação de Crédito e Assistência Rural e da Pesca do 
Estado de Santa Catarina; 
 • LASC - Instituto de Apicultura de Santa Catarina. 

A EPAGRI foi criada com o intuito de satisfazer as necessidades do pequeno 

agricultor. A empresa tem abrangência estadual, embora seja reconhecida em nível 

nacional e internacional, e visa o desenvolvimento da aquicultura e da agricultura 

catarinense (TOMAZ, 2002, p.11). A EPAGRI possui os seguintes objetivos:  

• Promover a preservação, recuperação, conservação e utilização 
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sustentável dos recursos naturais; 

• Buscar a competitividade da agricultura catarinense frente a mercados 

globalizados, adequando os produtos às exigências dos consumidores; 

• Promover a melhoria da qualidade de vida do meio rural e pesqueiro. 

A EPAGRI é reconhecida no âmbito estadual e nacional em pesquisa 

agropecuária, extensão rural e gestão. Busca estar sintonizada com os novos 

desafios e preparada para atender as novas e mais complexas demandas de seus 

beneficiários, interessando-se pelo cultivo dos produtos, informações nutricionais, 

formas de manejo e rastreabilidade.  

A sede da EPAGRI localiza-se em Florianópolis - SC, sendo responsável pela 

coordenação das ações, as unidades de extensão são responsáveis pelas 

atividades de assistência técnica e extensão rural. Esse trabalho é realizado 

pelas Gerências Regionais, Escritórios Municipais e Centros de Treinamento. 

Figura 08 - Estrutura Organizacional da EPAGRI 

 
Fonte: EPAGRI (2018). 

 

Nas Unidades de Extensão Rural, a empresa trabalha a partir de uma visão 

estratégica de desenvolvimento rural sustentável, sob uma perspectiva territorial, 

visando o fortalecimento da competitividade e à representatividade do setor 

agropecuário na economia estadual e nacional. Atua diretamente com famílias do 

meio rural e pesqueiro catarinense buscando e incentivando a inclusão de mulheres 

e uma atenção especial aos jovens (EPAGRI, 2018). 

As ações de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) são baseadas em 
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uma concepção dialética, onde o público beneficiado e suas organizações são 

situados como sujeitos, atores e autores do processo histórico de seu 

desenvolvimento. A capilaridade da EPAGRI permite o atendimento em todas as 

comunidades rurais e pesqueiras do estado, levando a adequada orientação para 

identificar potencialidades econômicas e formas mais profícuas de gerir as unidades 

de produção familiar e suprir as necessidades do mercado. Um dos principais 

objetivos da ATER é a preservação do ambiente, a melhoria da qualidade de vida e 

o desenvolvimento de uma agricultura e pesca competitivas visando promover o 

desenvolvimento sustentável em benefício da agricultura familiar e da sociedade 

catarinense. 

As ações de pesquisa, extensão e desenvolvimento organizacional da 

EPAGRI estão organizadas em programas com objetivo de fortalecer 

conhecimentos, habilidades e atitudes dos agricultores familiares e pescadores 

artesanais, voltados à cooperação e a solidariedade, contribuindo para o 

protagonismo e o empoderamento de suas organizações. 

Outro destaque trata-se do trabalho com jovens na agricultura familiar, no 

período de 2017/2018 foram capacitados 1.802 jovens, superando em 4% a meta 

proposta. Foram 55 cursos, dois encontros estaduais e quatro macrorregionais e 

2.285 jovens apoiados com kits informática, incluindo notebooks e impressoras para 

uso na gestão dos negócios (EPAGRI, 2018). 

Em Santa Catarina, em pesquisa realizada pela EPAGRI em 2017, apontou 

1.387 agroindústrias de propriedade de agricultores e pescadores familiares em 

atividade no Estado, distribuídos desta forma: 

A Região Litoral Sul do estado é a mais expressiva em número de 
agroindústrias com 224 unidades (16,1%), seguida pelas Regiões Litoral 
Norte com 188 unidades (13,6%), Meio-Oeste com 185 (13,3%), Região 
Metropolitana com 176 (12,7%), Extremo Oeste com 169 (12,2%) e Oeste 
Catarinense com 151 unidades (10,9%) (REITER et al., 2019, p. 15). 

A referida pesquisa revelou que a agricultura familiar é acompanhada de 

expressiva diversidade de produtos processados.  

A maior cadeia de agroindústrias em Santa Catarina é a de massa e 

panificação com 357 unidades, ou seja, 25,7% dos empreendimentos levantados. 

Como salientam Reiter et al. (2019, p. 17) “esta cadeia tem significativa importância 

socioeconômica para agricultura familiar em todas as regiões do estado”.  

A distribuição do número de empreendimentos familiares por cadeia produtiva 



59 

 

nas 10 diferentes regiões - Unidades de Gestão Técnica do estado trabalhadas pela 

EPAGRI, assim temos: 

UGT 1: Oeste Catarinense; 

UGT 2: Meio Oeste; 

UGT: Regiões Litoral Norte; 

UGT 7: Região Metropolitana; 

UGT 8: Região Litoral Sul do estado;  

UGT 9: Extremo Oeste.  

As regiões de abrangência das UGTs 3: Planalto Sul Catarinense, 10: Alto 

Vale do Rio do Peixe, 4: Planalto Norte Catarinense e 5: Alto Vale do Itajaí, com 

4,1%, 4,5%, 5,7% e 6,8%, respectivamente, tiveram as menores participações no 

número de empreendimentos em relação ao total levantado no estado catarinense 

(REITER et al., 2019). 

Figura 09 – Número de empreendimentos por cadeia produtiva segundo a UGT 

 
Fonte: Reiter et al. (2019, p. 17). 

 

Na pesquisa, destaca-se a cadeia de frutas e derivados, com 19,3% dos 

empreendimentos, sendo 268 unidades que beneficiam e climatizam as frutas ou 

processam em suco, vinho, geleia e doce. A cadeia de aipim/mandioca e seus 

derivados aparece em 216 empreendimentos, com 15,6% do total de 

empreendimentos agroindustriais. Da mesma forma, um grupo com números 

significativos desses empreendimentos são as cadeias de cana e derivados com 138 

unidades, de leite e derivados com 136 unidades, de hortaliça e derivados com 113 
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unidades e de aquicultura e pesca e seus derivados com 101 unidades. “Outras 

cadeias de menor expressão são as de carnes, de ovos, de grãos, de mel e de 

palmáceas e seus derivados” (REITER et al., 2019, p. 17).  

O estudo revelou que há grande diversidade de produtos que são 

processados em cada região, embora haja algumas cadeias com maior importância 

relativa, segundo Reiter et al. (2019, p. 16):  

As agroindústrias de leite, carnes, ovos e cana-de-açúcar se destacam na 
Região Oeste, o que tem relação com a tradição do trabalho com estes 
produtos pelos agricultores da região. Os engenhos de mandioca e a 
respectiva produção de farinha, por sua vez, são atividades centenárias da 
cultura e modo de vida dos colonizadores da faixa litorânea, em especial da 
Região Sul do estado. O processamento de frutas e hortaliças é bem 
distribuído no estado, com destaque para as regiões do Litoral Sul e Norte. 
As unidades de massa e panificação são as que se apresentam melhor 
distribuídas em todas as regiões catarinenses.  

A agricultura familiar merece o destaque que lhe é atribuído em solo 

catarinense pela sua diversidade, produtividade e multifuncionalidade. 

1.5 EMPREENDEDORISMO FEMININO 

Por questões históricas, culturais, de gênero, de divisão do trabalho e por 

conta do patriarcado, o trabalho da mulher na agricultura familiar, por ser 

considerada “frágil”, é algo secundário, cabendo a ela as tarefas domésticas, de 

reprodução e educação dos filhos e ao homem a gestão da propriedade. A mulher 

assume a função de “ajudar” nas tarefas, no entanto, sua atividade não gera renda e 

por isso ela não é economicamente ativa, ocorrendo a ‘invisibilidade’ da mulher 

agricultora mesmo com a luta de diversos movimentos sociais pelo reconhecimento 

de seus papéis como trabalhadoras e cidadãs (MESQUITA; MENDES, 2012; 

HERRERA, 2012). 

O empreendedorismo pode ser entendido como a disposição ou capacidade 

de idealizar, coordenar e realizar projetos, podendo também ser entendido como a 

habilidade em criar e implementar mudanças, inovações e melhorias a um mercado 

ou negócio, superando desafios e criando coisas novas, colocando em prática novas 

ideias.  

Os últimos anos trouxeram um crescimento bastante acentuado no 

empreendedorismo feminino. Na concepção de Franco (2014), devido a isso, 

aumentou a participação da mulher na economia do País, evidenciando sua 

capacidade de administrar o próprio negócio, fazendo com que houvesse movimento 
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na economia local, geração de emprego e rendimentos aos seus colaboradores. 

Silva (2007, p. 17) menciona que, 

[...] Na gestão do conhecimento empresarial, a mulher ganha cada vez mais 
importância estratégica, pois trabalha naturalmente com a diversidade, 
processos multifuncionais, além de compartilhar suas experiências e 
habilidades com os demais componentes da empresa/equipe. Por ser o 
sexo considerado sensível, ela permite que as equipes de trabalho que 
atuam isoladamente e com heterogeneidades, se constituam numa equipe 
unida e atuando de forma sinérgica, com soluções criativas para resoluções 
de problemas, antes considerados insolúveis. 

As mulheres conquistaram seu lugar no mercado de trabalho, expandindo-se 

em diferentes setores, conseguindo conciliar suas atividades profissionais, bem 

como familiares. Sobre a inclusão feminina no mercado de trabalho, Raposo e Astoni 

(2007, p. 36-37) explicam:   

Em 1940, quase metade, (48%) da população ativa feminina era focada no 
setor primário da economia, basicamente na agricultura. Em 1990, mais de 
dois terços (74%) da população economicamente ativa feminina era 
concentrada no setor terciário, ou seja, em serviços, principalmente em 
alguns setores da economia, como atividades comunitárias, áreas voltadas 
à educação, serviços de saúde e principalmente serviços domésticos. Hoje, 
versatilidade é a qualidade que resume a condição atual da vida feminina.  

Durante um tempo, a sociedade valia-se da diferença de gêneros como um 

modo de esclarecer essa desigualdade entre ambos os sexos, de acordo com o que 

já explicava Oliveira (1997, p. 21):  

O funcionamento do cérebro desvendado não indica, em nenhum momento, 
que as características masculinas são melhores e as femininas piores. Eles 
têm habilidades diversas. A inserção da mulher no campo empresarial 
ocorre no século XX com as primeiras guerras mundiais, nos quais a falta 
dos maridos, que estavam nas guerras, levou as mulheres a cumprir com os 
deveres que até então eram exercidos somente pelos maridos, dando-lhe a 
oportunidade de se ingressarem no mercado de trabalho através do advento 
da Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora (CUT). 

Na visão de Scorzafave e Menezes Filho (2001, p. 45) “somente a partir da 

década de 1980 ocorreram mudanças nos princípios de equidade entre os sexos e 

nas questões de ordem cultural e jurídica”.  

A Global Entrepreneurship Monitor – GEM (2010), o preconceito e as 

diferenças de salários existentes ainda permanecem, no entanto, a mulher foi 

derrubando essas barreiras por meio de reivindicações trabalhistas, conseguindo, 

desta forma, valorização no trabalho, obtendo, também, sucesso como 

empreendedoras. “Milhões de mulheres pilotam suas próprias empresas no Brasil de 

hoje. A participação da mulher no mercado de trabalho é muito forte” (GRECO, 
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2010, p. 76).  

Malheiros, Ferla e Cunha (2005, p. 38) mencionam que “as pequenas 

empresas têm oferecido grandes contribuições à nação, à medida em que fornecem 

empregos, introduzem inovações e produzem bens e serviços com eficiência”. O 

pequeno, ou microempreendedor, é uma peça de grande importância no setor 

privado, pois proporciona desenvolvimento no espaço em que estiver inserido, por 

essa razão, mulheres dão início às suas microempresas com a intenção de adquirir 

sua independência financeira, garantindo oportunidades que descobriram em ramos 

em que já possuíam experiências.  

Segundo Mior (2007, p. 8): 

Desse território, demarcado pela presença das mulheres agricultoras, 
emergem fontes de renda que passam a ser fundamentais para a agricultura 
familiar. Essa redivisão interna de trabalho da família rural se transforma em 
um dos principais trunfos para o sucesso da agroindústria familiar.  

Quase em sua maioria, os empreendimentos femininos encontram-se 

vinculados ao comportamento da empreendedora para que a mulher tenha 

satisfação e sinta-se realizada. Os pequenos empreendimentos “[...] surgem em 

função da existência de nichos mercadológicos, ou seja, lacunas de necessidade 

não atendidas pelas grandes empresas e pela produção de massa” (DOLABELA, 

2008, p. 28). 

Portanto, segundo Schumpeter (1997 apud SOUZA; GUIMARÃES, 2005, p. 9) 

“o produto, a produção, a comercialização/distribuição, o mercado, os 

componentes/suprimentos e o processo de gestão organizacional são os espaços de 

atuação do empreendedor”. 

Para Carreira et al. (2015, p. 9), 

A sociedade contemporânea é muito mais aberta à figura da mulher 
empreendedora, se comparada às configurações sociais anteriores, embora 
em determinadas situações a posição de referência feminina nos negócios 
ainda represente um paradigma a ser superado. 

As habilidades femininas são diferentes das habilidades masculinas, como 

descreve Villas Boas (2010, p. 51), “existem importantes diferenças entre os estilos 

de empreender masculino e feminino. Elas têm uma ótima capacidade de persuasão 

e se preocupam com clientes e fornecedores, o que contribui para o progresso da 

empresa”.  

Segundo Fleury (2013, p. 46) em relação às habilidades femininas, 
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Elas possuem uma capacidade de multiprocessamento de informações e 
situações que ajudam a ter uma visão mais sistêmica e não sequencial da 
realidade; maior flexibilidade e habilidade de enxergar as pessoas como um 
todo e não apenas no âmbito profissional.  

A sensibilidade natural que a mulher tem a faz enxergar seus clientes e 

colaboradores de uma forma mais gentil, criando laços afetivos com eles, havendo 

reciprocidade. Assim sendo, o ambiente organizacional fica melhor para todos 

(LOPES, 2016).  

Campos (2007, p. 6) explica que, cientificamente, os estudos de análise do 

comportamento do empreendedor “procuram dimensionar comportamentos, ações e 

atitudes que o diferencie do ser humano “normal” estruturando características 

pessoais de sucesso” que orientam quem deseja trabalhar por própria conta.  

Em se tratando da mulher empreendedora, Malheiros, Ferla e Cunha (2005, 

p. 34) descrevem que:  

O empreendedor é um ser independente. Não gosta de seguir normas e 
estar sob controle dos outros. A autonomia é um dos seus grandes 
objetivos. Na busca deste e de outros objetivos, ele se apresenta sempre 
autoconfiante. Mantém seu ponto de vista mesmo diante da oposição ou de 
resultados desanimadores. Expressa confiança na sua própria capacidade 
de realizar tarefas difíceis e de enfrentar grandes desafios. 

De acordo com as pesquisas da GEM (2018) o Brasil possui 23,8 milhões de 

brasileiras empreendedoras, destacando-se mulheres atuando nas atividades 

empresariais nos diversos segmentos do empreendedorismo. Nesta mesma linha, o 

Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ, 2018) informa que: 

As “Empreendedoras Iniciais” estão concentradas em poucas atividades, 
quando comparadas aos homens nessa mesma categoria. Cerca de 50% 
dessas mulheres estão em apenas 4 atividades: 21% no segmento de 
serviços domésticos, 11% em cabeleireiros e/ou tratamento de beleza, 10% 
em comércio varejista de cosméticos, e 10% no comércio varejista de 
artigos de vestuário e acessórios (IBPQ, 2018, p. 14). 

Em se tratando de inovação, o IBPQ (2018, p. 15) aponta: 

- 24% dos empreendedores e 26% das empreendedoras trabalham com 
produtos ou serviços “novos para alguns” ou “novos para todos” em ambos 
os sexos;  
- 36% das empreendedoras dizem ter pouco ou nenhum concorrente, contra 
45% dos homens;  
- 100% das empreendedoras operam com processos com mais de 5 anos, 
contra 98% dos homens.  

Desta forma, Bolson (2018, p. 89) afirma “na atualidade observa-se uma 

mudança no comportamento das mulheres, não para serem semelhantes aos 

homens, mas sim para competir em igualdade com isso”. Para Vieira e Pinheiro 
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(2016) o empreendedorismo feminino se revela como um acentuado movimento de 

mudança observado na contemporaneidade social pelo aumento progressivo da 

participação feminina no mercado de trabalho.  

Para Vieira e Pinheiro (2016, p. 1) “a mulher empreendedora tem alcançado 

seu espaço no mundo empresarial, atualmente, é notável ver muitos 

empreendimentos serem organizados e controlados por mulheres”. Devido ao novo 

desempenho feminino, a participação da mulher no mercado de trabalho distendeu-

se, expressivamente, nas últimas décadas, de acordo com Vaz (2015, p. 5): 

Os dados estatísticos mostram que as mulheres estão presentes em todos 
os segmentos e classes empresariais, apesar de ainda existirem 
desigualdades de oportunidades no mundo do trabalho, diferenciais de 
rendimentos entre os dois sexos, obstáculos aos planos de ascensão a 
cargos de chefia etc.  

Em termos de agricultura, os dados do IBGE (2017) apontam que cerca de 15 

milhões de mulheres vivem na área rural, o que representa 47,5% da população 

residente no campo em nosso país. Das mulheres que residem no campo, 50,3% 

são economicamente ativas, considerando o rendimento médio, cerca de 30% 

ganhavam entre meio e um salário mínimo e 30% não tem nenhum rendimento 

(IBGE, 2016). Considerando a cor e raça das mulheres habitantes da área rural, 

mais de 56% delas se declaram como pardas, 35% brancas e 7% pretas. As 

indígenas compõem 1,1% da população rural feminina. 

1.6 IGUALDADE DE GÊNERO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

GARANTEM O DIREITO DA MULHER NO MEIO RURAL 

Embora pareçam temas sem relação direta, órgãos internacionais visualizam 

os mesmos de forma interligada, principalmente, na agricultura familiar. A 

Organização das Nações Unidas (ONU), por meio de ações organizadas de comum 

acordo, com os representantes de todos os países, busca solucionar os problemas 

sociais, humanitários, culturais e econômicos, promovendo o respeito às liberdades 

fundamentais e aos direitos humanos. Um dos problemas que é comum a todos é a 

sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável, ou seja, o uso racional dos 

recursos naturais e outros como é a questão de gênero ou de exclusão social da 

mulher.     

De acordo com Barbosa (2008) e Brasil (2012) e o chamado Relatório de 

Brundtland (Comissão de Brundtland), o desenvolvimento sustentável deve ser 
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entendido como: 

[...] um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a 
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 
mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e 
futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações humanas 
(COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 
1988, p. 49) 

Compreende-se que o Desenvolvimento Sustentável é aquele que satisfaz as 

necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações de satisfazerem as suas 

necessidades, ou seja, é aquele que consegue atender às necessidades da geração 

atual sem comprometer a existência das futuras.  

Em atenção às necessidades da comunidade mundial a ONU percebeu, em 

2015, que os indicadores econômicos, sociais e ambientais dos últimos anos eram 

pessimistas quanto ao futuro das próximas gerações. Muitos líderes de diversas 

áreas reuniram-se e propuseram metas que devem ser cumpridas por todos os 193 

países membros da ONU, assinando a Agenda 2030.  A agenda constitui-se de um 

plano global composto por 17 objetivos conhecidos como Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODSs) divididos em 169 metas para que os países 

alcancem o desenvolvimento sustentável em todos os âmbitos até 2030 (ONU, 

2015). 

Os ODSs buscam vários objetivos entre eles: “Alcançar a igualdade de 

gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” (ONU, 2015) entre as diversas 

metas estabelecidas para alcançar esse objetivo destaca-se: 1) alcançar o potencial 

humano e do desenvolvimento sustentável  com plenos direitos humanos e 

oportunidades; 2) mulheres e meninas devem gozar de igualdade de acesso à 

educação de qualidade, recursos econômicos e participação política; 3) igualdade de 

oportunidades com os homens e meninos em termos de emprego e 4) liderança e 

tomada de decisões em todos os níveis.  

Visando o cumprimento das metas de igualdade de gênero e fim da pobreza 

rural estabelecidas no âmbito dos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, que 

é comum a todos os países integrantes a ONU e do qual o Brasil faz parte, a 

Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), em parceria com a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) lançaram em setembro de 2019, a 4 

ª edição da campanha: Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos,  cujo principal 

http://www.agricultura.gov.br/mulheresrurais/mulheres-rurais/
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objetivo é dar visibilidade ao trabalho promovido pelas mulheres que atuam na 

agricultura familiar e valorizar os direitos das mulheres rurais em todos os níveis, 

desde as garantias individuais até coletivas (BRASIL, 2019). 

A campanha baseia-se em dados colhidos através de diversos órgãos como o 

IBGE, O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e o IPAD (Instituto de 

Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico), estes levam a refletir e 

sensibilizar sobre o papel das mulheres na área rural e ao estímulo da adoção de 

medidas que facilitem o acesso delas a recursos e sistemas produtivos de inovação, 

de forma a aumentar a sua representação no campo da ciência e do uso de novas 

tecnologias (BRASIL, 2019). 

O Censo Agropecuário do IBGE (2017) aponta que quase 20% dos 

empreendimentos rurais do país são dirigidos por mulheres, superando os 12% de 

2006. De acordo com Geise Mascarenhas, consultora da Secretaria de Agricultura 

Familiar e Cooperativismo do Mapa “É um salto significativo, mas ainda é muito 

pouco, quando sabemos que de 70% a 80% dos alimentos são produzidos pelas 

mulheres rurais, principalmente os alimentos para autoconsumo” (BRASIL, 2019). 

A falta de acesso aos espaços de decisão e o domínio patriarcal em relação 

as mulheres, aliados ao fato que os filhos do sexo masculino tem maior participação 

no campo e são mais indicados para a sucessão da propriedade, são apontados 

como motivos para a saída das jovens do meio rural e migração para as cidades em 

busca de escolaridade e emprego (CASTRO, 2008; MELO; SABBATO, 2008).  

A exclusão da mulher da participação na tomada de decisões no meio rural 

passa ainda pelo aspecto cultural onde prevalece uma concepção de família nuclear, 

com papéis bem divididos entre os membros e tendo no homem o "chefe" da família 

cabendo a mulher uma participação secundária (MEDEIROS, 2008).  

A participação significativa no desenvolvimento das comunidades locais, a 

identidade e o trabalho exercido pelas mulheres rurais e o empreendedorismo 

feminino ainda não são reconhecidos pela sociedade, carecendo de atenção e de 

estudos. É notável que “as mulheres têm mais acesso à educação” as mulheres são 

mais escolarizadas que os homens (RUA; ABRAMOVAY, 2000, p. 72-76) no 

entanto, esse fator não anula as desigualdades de gênero no meio rural.  

Em um estudo do SEBRAE (2014) abordam as recomendações de incentivos 

para o empreendedorismo no sul do Brasil, por refletir diretamente sobre o 

empreendedorismo feminino: 1) necessidade de políticas governamentais voltadas 
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para facilitar a abertura de negócios, 2) estimular o empreendedorismo, 3) reduzir a 

burocracia e carga tributária, 4) criar um ambiente propício ao empreendedorismo, 5)  

reconhecer o empreendedorismo como fator importante para o desenvolvimento 

econômico, 6) fortalecer programas de empreendedorismo para mulheres e jovens, 

7) estruturar linhas de financiamento voltada para as mulheres empreendedoras, 8) 

investimento urgente em infraestrutura logística (rodovias, ferrovias, portos e 

aeroportos). 

Promover o empreendedorismo feminino é essencial para que as mulheres 

empreendedoras possam melhorar e aumentar seus rendimentos, gerando 

empregos, tenham sustentabilidade no mercado de trabalho e, principalmente, 

conquistar sua independência sendo protagonistas de suas próprias vidas. 

 1.7 COOPERATIVISMO  

A propagação do associativismo no Brasil acentuou-se no ano de 1980, 

período no qual a legislação incentivou o associativismo proclamando a liberdade de 

associações por meio do art. 5º, inciso XVIII, aclamando que a criação de 

associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, 

sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. No art. 174, § 2 da 

Constituição Federal Brasileira encontra-se: a lei apoiará e estimulará o 

cooperativismo e outras formas de associativismo (BRASIL, 2016).  

Segundo Farias e Gil (2013), em razão da revolução Industrial ocorrida no 

século passado, apostou-se na cooperação e no associativismo como forma de 

solucionar os problemas advindos com o desenvolvimento do capitalismo industrial.  

Na percepção de Frantz (2002, p. 25), 

[...] potencialmente, o associativismo, a cooperação, contêm o 
desenvolvimento local [...]. A associação expressa uma relação dinâmica, 
uma relação em movimento, em direção a um lugar melhor pela 
cooperação. O desenvolvimento é um processo também fundado em 
relações sociais associativas, das quais podem nascer formas cooperativas. 

De acordo com a Lei nº 5.764/1971, art. 4º preconiza que o cooperativismo 

objetiva unir forças para atingir desenvolvimento financeiro, econômico e social, 

permitindo que seus cooperados gerem renda e possam reinvestir parte desses 

benefícios para o bem comum do grupo. Assim, todos os membros das cooperativas 

são também donos.  

Considerado o terceiro setor da economia, o cooperativismo é um movimento 
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de grande força e expressão no contexto mundial. Uma cooperativa é uma 

associação de pessoas, com a finalidade econômica que beneficie a todos. Tem 

vínculo aberto e voluntário com controle democrático, onde todos os seus 

associados têm participação econômica, autonomia e independência. Enquanto 

organização, tem o compromisso de buscar o benefício de todos, tendo 

responsabilidade com o desenvolvimento e qualificação da produção (GUERRA; 

TOLEDO; OLIVEIRA, 2008). 

O sistema cooperativista é fundamentado na reunião de pessoas, visando 

atender as necessidades do grupo e não o capital, buscando pela prosperidade do 

coletivo. Os fundamentos do cooperativismo são: livre adesão, gestão e participação 

democrática, participação econômica dos sócios, solidariedade, autonomia e 

independência, educação, formação e informação, intercooperação e preocupação 

com a comunidade (VALADARES, 2002).  

Uma cooperativa a busca soluções de problemas de ordem econômica ou 

social vivenciada por seus sócios, fazendo que o cooperativismo se encaixe no 

movimento da economia solidária. Os empreendimentos solidários são experiências 

coletivas de organização econômica, em cooperativas ou associações, as quais 

visam produzir e reproduzir com olhares de inclusão social, atuando nos mais 

variados setores, indo da produção à comercialização de bens e serviços de 

educação, saúde, transporte dentre outros. A cooperativa visa promover o bem-estar 

social, pautados nos princípios da igualdade e reciprocidade, na distribuição dos 

resultados auferidos, conduzidos democraticamente pelos seus associados. Outro 

benefício advindo da participação dos sujeitos em cooperativas é a sua integração 

social pelo trabalho o que traz mudanças positivas na vida dos sujeitos cooperados 

(SINGER, 2002; ANDION, 2005; IGNACIO; SOUZA, 2008; ARIOLI et al., 2016).   

Uma cooperativa possui capital social, o que lhe possibilita financiamento 

junto às instituições financeiras. Esse capital social é formado por quotas-partes, 

podendo receber doações, empréstimos e processos de capitalização. A 

responsabilidade dos associados é limitada por suas quotas-partes e não são 

responsáveis, diretamente, pelas obrigações contraídas pela cooperativa, a não ser 

no caso em que decidem que sua responsabilidade é ilimitada. Sua diretoria só pode 

ser responsabilizada se agir sem o consentimento dos associados (BRASIL,1971).    

Ainda de acordo com Lanzarin (2017, p. 28) 
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Toda cooperativa tem por força de lei, um instrumento regrador interno de 
última instância instituído pela Lei nº 5.764/71, chamado estatuto social, o 
qual é complementado com os regramentos criados pelos associados, 
chamados de regimento interno. Este arcabouço jurídico, por si só, não é 
suficiente para garantir a total formalidade da produção tão sonhada pelos 
agricultores.  

As cooperativas brasileiras têm como base legal a Constituição Federal, o 

Código Civil Brasileiro, a Lei n° 5.764/71, conhecida como Lei do Cooperativismo, 

sendo fundamentadas na economia solidária, elas buscam um desempenho 

econômico eficiente, pela qualidade e confiabilidade dos serviços que prestam aos 

associados e aos usuários. 

A nível de Santa Catarina, as Cooperativas da Agricultura familiar organizam-

se em torno de um órgão denominado UNICAFES - SC (União Nacional das 

Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária de Santa Catarina), que 

representa as organizações do cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia 

Solidária. O órgão promove discussões para formulação e implantação de políticas 

públicas relacionadas ao cooperativismo e aos processos de desenvolvimento do 

setor. A sede da UNICAFES está localizada em Chapecó - SC, tem, segundo dados, 

97 cooperativas filiadas e que atuam nos segmentos crédito, comercialização, 

produção, serviços, habitação, trabalho e fabricação. A missão é tornar o 

cooperativismo em um instrumento popular de desenvolvimento local sustentável e 

solidário dos produtores e agricultores familiares, articulando iniciativas econômicas 

que ampliem as oportunidades de crescimento mútuo.  

Santa Catarina tem seu cooperativismo bem estruturado no campo e na 

cidade, sendo que uma parte considerável das cooperativas formada por famílias de 

agricultores, ligadas a outra associação denominada OCESC (Organização das 

Cooperativas do Estado de Santa Catarina). 

O cooperativismo representou 50,7% do Valor Bruto da Produção 

Agropecuária em 2017, que foi de R$ 20,48 bilhões. De acordo com o estudo feito 

pelo IBGE, Santa Catarina tinha quase 15 mil trabalhadores rurais produzindo pelo 

sistema de cooperativas, totalizando 47 cooperativas agropecuárias que 

representaram em 2018, 62% do movimento econômico de todo o sistema 

cooperativista catarinense. O faturamento anual do ramo agropecuário foi de R$ 22 

bilhões, gerando ao Estado mais de R$ 1,3 bilhões em impostos (NSC TOTAL, 

2019). 
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Visando superar as situações de exclusão social, especialmente dos 

pequenos produtores que integram a Agricultura Familiar, que procuram a inserção 

de seus produtos no comércio, o cooperativismo tem como objetivo melhorar a vida 

dos associados diante a colaboração dos mesmos e dos usuários. Os benefícios que 

o cooperativismo traz para a sociedade brasileira e catarinense são inegáveis, em 

específico no caso do estudo realizado, ela viabiliza a permanência do agricultor no 

meio rural em condições de produzir e com qualidade de vida (FERRARI,2003). 

A cooperativa, seja de pequeno ou de grande porte, são formadas por 

agricultores familiares cooperados independentemente do número de associados é 

vista pela União como uma empresa, portadora de um Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ), devendo contribuir com impostos que são recolhidos aos cofres 

públicos. “As cooperativas pagam quase todos os impostos que as entidades 

comerciais, através de alíquotas especificas, sendo que essas incidências variam de 

acordo com o ramo da cooperativa e o estado no qual têm a sua sede” (BRAGA; 

LEMOS, 2019).     

As cooperativas são formadas com aceitação da propriedade privada dos 

meios de produção, são iniciativas privadas e podem estar relacionadas ao 

desenvolvimento de atividades econômicas. O cooperativismo se insere numa 

proposta reformista que visa também o aperfeiçoamento moral do homem, pelo alto 

sentido ético da solidariedade, complementado na ação e pela melhoria econômica 

(GONÇALVES NETO, 2004). 

Segundo a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), o 

cooperativismo é um importante recurso para promover a agricultura familiar e o 

desenvolvimento do produtor familiar no país. Embora a cooperativa seja menos 

importante para os grandes empresários agrícolas, ela é fundamental para a 

sobrevivência dos pequenos produtores rurais que, sozinhos, são muito fracos e 

podem muito pouco (ANDEF, 2013, p. 1). 

Melo e Bertolini (2017, p. 95) afirmam, 

Cada cooperativa tem um modelo de práticas de gestão mais específico, 
que é seguir as normas formais para que não haja prejuízos para os 
agricultores, investir em novas tecnologias, para aumentar a capacidade de 
armazenamento da cooperativa para a valorização do preço e produto, criar 
planejamentos estratégicos de venda.  

Sem o apoio, a cooperativa e o pequeno produtor iria apenas repetir aquilo 

que seus antepassados faziam em produção de culturas de milho, feijão, trigo e soja, 
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pagando altos custos nos insumos adquiridos em locais mais caros e vendendo sua 

produção fracionada com preços baixos em locais mais próximos (ANDEF, 2013). 

De acordo com as Organizações das Cooperativas Brasileiras (OCB), as 

cooperativas geram trabalho, emprego e renda, crescendo 62% nos últimos oito 

anos em sócios, aumentando em 43% a quantidade de geração de empregos, 

atingindo 14,6 milhões de cooperados em 2018. No ramo agropecuário, também 

neste ano, atingiu 1.613 cooperativas e 1 (um) milhão de cooperados (OCB, 2019). 

Lima et al. (2015, p. 56) apontam que as cooperativas agropecuárias, em 

regiões brasileiras, têm potente intercessão para coordenar as cadeias produtivas e 

sua atuação vai de simples organizadoras dos produtores rurais, como 

agroindústrias que absorvem a produção e comercializam insumos e produtos 

agropecuários. “Nesse sentido, as cooperativas apoiam o produtor rural no que for 

necessário dentro da cadeia produtiva, para melhor produzir e escoar sua produção”, 

bem como promovendo a sustentabilidade econômica familiar das propriedades dos 

agricultores rurais. 

São metas das cooperativas a junção de sujeitos que, através de seus 

esforços comuns, proporcionam o bem-estar dos cooperados, seja do ponto de vista 

social, como do econômico, elas atingem “seu intento funcionando como 

intermediárias dos interesses individuais dos sócios e o mundo exterior, não 

possuindo interesse social próprio” (ALVES, 2010, p. 184). 

Segundo Sobreiro e Bodart (2016, p. 17), a base do cooperativismo é a 

cooperação, a união de forças para uma finalidade comum que favorecerá ambas as 

partes. “O cooperativismo se materializa na Cooperativa, que é uma organização 

formada por pessoas pela sua própria vontade, visando um único objetivo geral, o 

beneficiamento de todos os envolvidos”.  

Quanto a participação dos produtores em organizações associativas 

econômicas e entidades de classe, temos que 91.307 participam e 91.739 não 

participam. Dos produtores que participam de alguma organização, 63.647 são 

associados a cooperativas, 46.044 em entidades de classe e/ou sindicatos, 6.816 

em associações de produtores e 3.945 em associações de moradores. 

Responsável por contribuir com cerca de 13,5% do PIB do agronegócio 

nacional, as cooperativas oportunizam conhecimento técnico, apoio na gestão dos 

negócios e, num esforço conjunto, levam tecnologias inovadoras, obtêm a 

comercialização adjacente de produtos, concentram novas metodologias de 
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participação e desempenhando um papel importante no desenvolvimento em esfera 

local e global. Assim, “a organização de produtores rurais em associações e 

cooperativas, destacam-se como estratégias preconizadas por uma representativa 

corrente de especialistas que propugna o desenvolvimento rural” (PELEGRINI; 

SHIKI; SHIKI, 2015, p. 75). 

Para Favarin (2010, p.53) as cooperativas situadas no Vale dos Imigrantes, 

antigo Vale do Contestado, realizam o que ele chama de Economia Solidária. Sendo 

que são dois os elos que ligam as pessoas a cooperativa: agricultura familiar e 

comercialização dos produtos conforme se vê: “A maioria dos empreendimentos da 

economia solidária da região encontra-se vinculada à agricultura familiar” Quanto 

aos participantes do estudo, Favarin (2010, p. 51) aponta: 

[...] no que se refere às questões de gênero, há uma predominância 
masculina em termos absolutos, na divisão por municípios e por 
empreendimento. Em apenas três municípios o número de mulheres é 
superior ao número dos homens, e em dois há igualdade de participação.     

Quanto ao surgimento das cooperativas no Vale dos Imigrantes Favarin 

(2010, p. 43) descreve que esses movimentos surgiram em 1990, “surgem a partir 

das relações com sindicatos de trabalhadores, com o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-Terra - MST, as associações de mulheres, as pastorais sociais, isto é, 

com fortes vínculos comunitários e sociais. Também surgem como alternativas à 

crise na agricultura familiar integrada à agroindústria e ao desemprego no meio 

urbano” 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Os procedimentos metodológicos são importantes na compreensão do 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa, bem como os métodos, as técnicas e as 

abordagens utilizadas estão alinhadas ao objetivo proposto.  

Nesse contexto, este capítulo apresenta a abordagem, universo e métodos da 

pesquisa além da técnica de coleta de dados, análise dos dados.  

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA  

2.1.1 Classificação da Pesquisa 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva que, de acordo com Vergara 

(2000, p. 47), “não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, e 

isso embora sirva de base para tal explicação”. Trata-se de uma pesquisa que 

objetiva descrever as características de uma população, um fenômeno ou 

experiência para o estudo realizado. Neste caso, visa entender o desenvolvimento 

do cooperativismo na região do Vale dos Imigrantes e sua relação com o 

empreendedorismo das mulheres agricultoras, sob a ótica dos gestores das 

cooperativas. 

Com relação à abordagem, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de 

modo que busca compreender o contexto, entender a amplitude e os reflexos que 

são atribuídos nas pessoas envolvidas. Conforme Minayo (2010) a pesquisa 

qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis. 

2.1.2 Local de Estudo  

 Foi selecionado, como local de estudo, a região denominada Vale dos 

Imigrantes, antigo Vale do Contestado, primeiramente, por ser uma região 

considerada pobre, localizada no oeste de Santa Catarina, composta, atualmente, 

por 25 municípios. Esta região tem como principal atividade econômica a silvicultura, 

a agricultura e, sobretudo, a agricultura familiar e a pecuária, existindo plantações de 

pinus, álamo, monocultivo do tabaco e granjas de frango e suínos. A região, em 
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grande parte, é ocupada pela plantação do pinus, que alimenta as empresas de 

celulose e papel instaladas na região (SANTUR, 2019; SANTA CATARINA, 2016; 

LUDKA, 2016).  

Com exceção dos municípios de Caçador - SC e Videira - SC os demais 

municípios aos redores têm índices socioeconômicos baixos, IDH baixo e alto índice 

de pobreza (SANTA CATARINA, 2016). Os Municípios foram apontados pela 

coordenadora dos extensionistas da EPAGRI que atuam nas cooperativas e 

conhecem a potencialidade e as atividades desenvolvidas por mulheres com 

potencial empreendedor.  

Outro fator relevante para escolha do local foi o fato de ser nesta região que a 

UNIARP está instalada, pautada no tripé ensino-pesquisa-extensão e contribuindo 

com o foco de desempenhar um papel importante no desenvolvimento regional e na 

diminuição das diferenças econômicas e sociais existentes, também por ser a região 

onde reside e atua profissionalmente a acadêmica. 

2.1.3 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Como critério de inclusão, foram utilizados:  

• Cooperativa situada na região de abrangência do Vale dos Imigrantes 

ou ter cooperados nesta região; 

• Ter a Declaração de Aptidão do PRONAF. 

Como critério de exclusão, foram utilizados: 

• Não aceitarem participar da entrevista.  

2.1.4 Participantes da Pesquisa 

Os participantes dessa pesquisa foram os dirigentes de cooperativas 

agropecuárias localizadas no Vale dos Imigrantes, indicados pela EPAGRI, que se 

enquadram na categoria de agricultura familiar e que não foram excluídas pelo 

critério de exclusão. 

Foram selecionadas as cooperativas agropecuárias, cujos dados foram 

levantados no extrato da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), fornecido pela 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI. 

Foram selecionadas as seguintes cooperativas: Cooperativa de Agricultores 

Familiares de Lebon Régis (COOPERLAF), Cooperativa de Agricultores Familiares 
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de Curitibanos e Região (COPER PLANALTO SUL), Cooperativa da Agricultura 

Familiar da Região de Caçador - SC (COOPER Agro Familiar), Cooperativa de 

Agricultores Familiares de Arroio Trinta (COOPERTRINTA) e Cooperativa Ecológica 

Regional da Agricultura Familiar de Frei Rogério (COPERAF), totalizando 5 

entrevistados.   

O Quadro 05 apresenta as Cooperativas que compõe a amostra e onde foram 

aplicadas as entrevistas: 

Quadro 05 – Cooperativas a serem entrevistadas 

Denominação Ano de 
Fundação 

Sede Abrangência Nº 
Assoc. 

Cooperativa de 
Agricultores Familiares 
de Lebon Régis – 
COOPERLAF 

2009 Lebon Régis Caçador, Calmon, Coronel 
Martins, Curitibanos, 
Fraiburgo, Itaiópolis, Lebon 
Régis, Massaranduba, 
Papanduva, Rio Negrinho, 
Santa Cecília, São 
Ludgero, Schroeder 

265 

Cooperativa de 
Agricultores Familiares 
de Curitibanos e 
Região – COPER 
Planalto Sul 

2012 Curitibanos Curitibanos, Ponte Alta do 
Norte, São Cristóvão do 
Sul 

46 

Cooperativa da Agric. 
Familiar da Região de 
Caçador-SC – 
COOPER Agro 
Familiar 

2008 Caçador Caçador, Macieira 66 

Cooperativa de 
Agricultores Familiares 
de Arroio Trinta – 
COOPERTRINTA 

2004 Arroio Trinta Arroio Trinta, Cunha Porã, 
Fraiburgo, Iomerê, 
Macieira, Massaranduba, 
Pinheiro Preto, Salto 
Veloso, Treze Tílias, 
Vargem, Videira 
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Cooperativa Ecológica 
Regional da 
Agricultura Familiar–
COPERAF  

2018 Frei Rogério Curitibanos, Frei Rogério.  22 

Fonte: EPAGRI (2019). 

 

Para garantir a confidencialidade dos participantes da pesquisa, os 

entrevistados foram classificados da seguinte forma: 

Quadro 06 - Descrição dos participantes  

Identificação Participante 

E1 Presidente da COOPERLAF 

E2 Presidente da COPER Planalto Sul 

E3 Presidente da COOPER Agro Familiar 

E4 Presidente da COOPERTRINTA 

E5 Presidente da COPERAF 

Fonte: Autora (2020). 
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2.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

O instrumento de coleta de dados selecionado foi um questionário (Apêndice 

A) com doze questões semiestruturadas, pré-definidas, sem um roteiro engessado e 

com perguntas abertas. A entrevista presencial foi realizada com uma gestora da 

cooperativa no dia 16/03/2020. Já outras entre os meses de março e abril de 2020; 

devido a pandemia do Covid-19, foi realizada por meio de chamada de voz em 

aplicativo de mensagens e/ou por meio de correio eletrônico para cumprir em tempo 

hábil definido em cronograma anterior da pesquisa.  

A entrevista presencial foi gravada em áudio com a permissão do 

representante da cooperativa e, posteriormente, transcrita numa planilha Excel. 

O Quadro 07 demonstra os meios de coleta de dados de cada objetivo 

específico definido para essa pesquisa. 

Quadro 07 - Instrumentos de coleta de dados conforme cada objetivo de pesquisa 

Objetivos Instrumentos 

 Caracterizar o Vale dos Imigrantes e a relevância das 
cooperativas, políticas e órgãos de apoio ao 

desenvolvimento rural para os municípios da região.  

Revisão de literatura em sites, 
dissertações e artigos referentes ao tema. 
Entrevista com questionário 
semiestruturado junto aos presidentes 
das cooperativas. 

Relatar a relação do cooperativismo e o 
empreendedorismo das mulheres agricultoras na 
percepção dos gestores das cooperativas. 

 

Entrevista com questionário 
semiestruturado junto aos presidentes 
das cooperativas. 

Descrever a participação das mulheres em cooperativas 
que contribuem para o desenvolvimento da agricultura 
familiar no Vale dos Imigrantes. 

Entrevista com questionário 
semiestruturado junto aos presidentes 
das cooperativas. 
Revisão dos dados coletados através da 
entrevista estruturada aos dirigentes e as 
percepções apontadas pelos próprios 
dirigentes das cooperativas.   
 

Fonte: A Autora (2020). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de dados será a partir da interpretação das respostas dadas pelos 

dirigentes das cooperativas e a teoria abordada na fundamentação teórica.  

3.1 DESCRIÇÃO DAS COOPERATIVAS  

Apresenta-se na sequência o histórico das cooperativas com dados 

importantes fornecidos por seus dirigentes.     

3.1.1 Cooperativa de Agricultores Familiares de Lebon Régis – COOPERLAF 

A Cooperativa de Agricultores Familiares de Lebon Régis – COOPERLAF, 

está sediada na Rua Valdir Ortigari, 133, Centro, no Município de Lebon Régis - SC. 

Atualmente, conta com um quadro total de 265 associados distribuídos nos 

municípios de Lebon Régis, Curitibanos, Fraiburgo, Caçador, Calmon e São 

Ludgero, sendo que 86%, ou seja, 227 associados possuem DAP física.  

A COOPERLAF foi fundada em 2009, por 20 agricultores familiares 

produtores de leite do município de Lebon Régis. Eram pequenos produtores, sem 

organização, que recebiam pouco pelo produto, especialmente, em épocas de entre 

safra marcadas pela significativa diminuição da produção. Na época, havia um 

caminhão da Prefeitura Municipal que fazia o recolhimento do leite nos 

assentamentos e cogitava-se ceder, em comodato, este caminhão à uma 

cooperativa com sede no município de Fraiburgo. Houve então, por parte dos 

produtores, muitas críticas, e eles assumiram o compromisso, junto aos vereadores, 

de fundar uma cooperativa de produtores de leite dentro do município, para que o 

referido caminhão ali permanecesse.  

No dia 30/10/2009 foi então fundada a Cooperativa dos Produtores de Leite – 

COOPERLAT, objetivando defender economicamente, e profissionalmente, os seus 

associados e fazer o recolhimento do leite nas propriedades, realizando a venda 

coletiva. Em 2013 foi decidido alterar o nome da cooperativa para incluir a agricultura 

familiar na razão social, denominando-se então Cooperativa de Agricultores 

Familiares de Lebon Régis – COOPERLAF.  

Os cooperados produzem, principalmente, leite, hortaliças e panificados. O 

leite é majoritariamente comercializado para a COOPERVIL de Videira - SC, através 

do sistema AURORA de cooperativismo e uma pequena parcela é encaminhado 
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para a Cooperativa Central Sabor Colonial para ser industrializado e vendido à 

merenda escolar através de contratos do PNAE, bem como as hortaliças e os 

panificados.  

O aumento da demanda para a produção de panificados, a inclusão das 

hortaliças nas vendas ao mercado institucional e a recente implantação de uma loja 

agropecuária, a fim de atender os produtores de leite, fez com que esse espaço 

ficasse pequeno e inadequado, forçando, assim, a procura e transferência para um 

ambiente mais amplo e compatível com as diversas atividades da Cooperativa que 

será a sua sede própria. 

Os principais produtos comercializados pela COOPERLAF são o leite, as 

hortaliças e os produtos panificados. O leite é coletado nas propriedades e vendido 

in natura para a Cooperativa Agropecuária Videirense (COOPERVIL), que é ligada 

ao sistema Aurora de cooperativismo, o qual faz o processamento. A 

comercialização é feita desta forma pois a COOPERLAF ainda não conseguiu se 

estruturar para fazer o beneficiamento e ela mesma colocar o produto no mercado, 

mas almeja investir nesta área. 

Há ainda as hortaliças e alguns outros produtos como feijão, mel e frutas em 

volume menor. Esses produtos são comercializados através de mercado institucional 

governamental, o PNAE, com abrangência estadual, bem como os produtos 

panificados. Para as hortaliças há a ideia de, futuramente, investir em uma indústria 

a fim de processar estes alimentos, com o intuito de evitar desperdícios e abranger 

outros mercados. Para os produtos panificados também almeja-se atingir novos 

mercados, principalmente, porque a Cooperativa mantém algumas de suas 

cooperadas trabalhando em tempo integral, gerando uma capacidade de produção 

muito maior que o mercado atual absorve. 

Uma nova atividade foi implantada na Cooperativa recentemente, que é a loja 

agropecuária. O principal objetivo é disponibilizar aos associados os insumos 

necessários à atividade leiteira a preços mais acessíveis. Com a transferência para a 

nova sede está prevendo-se um local apropriado para a loja no centro do município, 

possibilitando além do atendimento aos associados, um novo público/ampliação 

para as vendas. 

3.1.2 Cooperativa Ecológica Regional da Agricultura Familiar–COPERAF 

A COPERAF surgiu da união de agricultores de Frei Rogério que se 
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organizaram diante da crise do alho durante os anos 2016, 2017, 2018 e 2019, 

através da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município, inicialmente para 

discutir problemas referentes a forma de produzir e necessidade de comercializar 

dos agricultores de Frei Rogério e região. Foi idealizada por pessoas que realizou 

várias visitas a empreendimentos da agricultura familiar em outros municípios e 

visitas a uma forma de produzir mais saudável em Santa Rosa de Lima. Este grupo 

percebeu que era necessário e urgente a tomada de decisão em busca de 

alternativas de renda e uma produção mais equilibrada.  

Através das visitas e intercâmbios em experiências exitosas em produção 

agroecológica, organização, turismo rural e agroindústria familiar constatou-se que 

estavam no caminho certo. Decidiram, então, avançar na proposta e começaram a 

estudar e se qualificar para então fundarem um grupo organizado na produção e na 

comercialização.  

Em 11 de outubro de 2018, 22 agricultores fundaram a COPERAF, com o 

objetivo de trabalhar a agregação de valor através da agro industrialização dos 

produtos produzidos pelas famílias de agricultores ligados ao grupo da Cooperativa. 

Um dos grandes objetivos é a produção agroecológica, mas enquanto a Cooperativa 

ainda está se organizando e realizando a transição para uma produção mais 

saudável e ecológica, os produtores também atuam em outras atividades como 

trabalhos manuais, artesanato em madeira e bambu.  

Os produtores associados da Cooperativa produzem desde peixes, a uva in 

natura, vinho artesanal, suco de uva, licores, morangos, pera japonesa, hortaliças, 

grãos orgânicos, raízes como batata doce e aipim, alho convencional e orgânico até 

os cogumelos shitake e shimejji orgânicos. Ressalta-se a diversidade de produtos, 

mas observa-se que ainda existe um longo caminho a ser trilhado, tendo em vista o 

escalonamento de produção e comercialização direta que venha a beneficiar e gerar 

renda ao agricultor cooperado. 

3.1.3 Cooperativa de Agricultores Familiares de Curitibanos e Região – COPER 

Planalto Sul 

A Cooperativa de agricultores familiares de Curitibanos e Região - COPER 

PLANALTO SUL, surgiu com a união de dois grupos de agricultores orgânicos de 

Curitibanos, o Grupo Agroecológico Cerro Alegre e o Grupo das Mulheres 

Camponesas Unidas pelo Trabalho, sendo que ambos eram certificados pelo 
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sistema participativo de certificação orgânica da rede Ecovida. A organização dos 

agricultores iniciou com o Projeto Microbacias II (EPAGRI). Após o curso que visava 

o desenvolvimento local, os agricultores levantaram as possibilidades de negócios, 

surgiram então duas opções, artesanato com lã e cultivo de hortaliças. Os 

cooperados atuavam como diaristas em propriedades de terceiros ou como 

proprietários, mas com produção convencional 

A Cooperativa tem como missão a promoção do desenvolvimento sustentável 

das famílias rurais associadas e das comunidades onde elas se inserem, através da 

produção, industrialização e comercialização dos produtos produzidos. O objetivo é 

organizar seus associados, melhorar a qualidade de seus produtos e buscar a venda 

em conjunto para agregar maior valor à sua produção. 

Por meio da Cooperativa foi acessado um projeto do SC Rural (Programa 

Santa Catarina Rural) para financiamento de projetos individuais (incentivo a 

construção de abrigos protegidos para a produção de mudas e hortaliças e melhoria 

dos sistemas de irrigação). Através da Cooperativa, atualmente, é feita a 

comercialização de alimentos para o PNAE. 

Em 2016 iniciou-se a construção da agroindústria de hortaliças minimamente 

processadas com valor de R$ 231.609,72 com contrapartida do governo do estado 

de R$ 115.806,04. Atualmente, são produzidos: O kit yakisoba, mix de folhas, rúcula 

higienizada, couve picada, tempero verde picado, kit sopa e aipim congelado. Novos 

produtos: cabotiá picada (dois tipos de corte) e o brócolis ramoso higienizado. 

Em uma linha cronológica de ações da Cooperativa temos as seguintes 

realizações: 

- 2012: projeto independente de uma cooperativa. Agroindústria legalizada de 

panificados (Cooperada Maria Cleuza); 

- 2017: Início dos projetos de PAA (Programa de aquisição de alimentos); 

- 2018: Início das atividades da cesta entregues ao consumidor e início das 

vendas nas redes de supermercado Myata e Queluz; 

- 2019: Início da feira de rua do Produtor Rural sócio da Coper Planalto Sul e 

venda para empresas que revendem orgânico no estado de São Paulo. Batata salsa, 

brócolis ramosos, couve-flor e tempero verde, ainda venda no Via atacadista (rede 

passarela), somente em Curitibanos. 

A agroindústria utiliza bandejas biodegradáveis (feitas de amido de milho e de 

bagaço de cana de açúcar) e embalagens próprias para hortaliças que garantem 
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maior durabilidade dos produtos. 

A Cooperativa organiza compras coletivas de mudas, sementes, insumos 

destinados a produção orgânica (pó de rocha, óleo de nem, torta de nem, cama de 

aves etc.). 

3.1.4 Cooperativa de Agricultores Familiares de Arroio Trinta –COOPERTRINTA 

A Cooperativa de Agricultores Familiares de Arroio Trinta – COOPERTRINTA, 

ganhou constituição jurídica no dia 31/08/2005, mas em 19/12/2004 os agricultores 

já estavam organizados. Sua sede administrativa está situada na Rua do Comércio 

nº 476, Centro, Arroio Trinta, SC, CEP 89.590-000. Telefone (49)99946-2329, e-mail: 

coopertrinta@gmail.com.br. Inicialmente, foi denominada como Cooperativa de 

Artesãos de Arroio Trinta - COOPERTRINTA, formada em sua maioria por 

agricultores familiares que desenvolviam atividades de produção, beneficiamento e 

comercialização de produtos agropecuários e de artesanato. A comercialização era 

composta por produtos hortifrutigranjeiros in natura (higienizados ou não) e 

beneficiada pelas agroindústrias familiares descentralizadas, sendo inicialmente 

formada pelos empreendimentos Embutidos Ferronato (embutidos de suínos), Sítio 

Debortoli e Sítio NAVA (industrialização vegetal).  

Entre os anos de 2008 a 2014 atuou no Programa de Aquisição de Alimentos 

PAA – Modalidade Compra com Doação Simultânea. Foi contemplada com o valor 

de R$41.302,00 em 2008, R$144.372,90 em 2010, R$193.750,00 em 2011, 

R$193.750,00 em 2012, R$206.000,00 em 2013 e R$416.000,00 em 2014 

totalizando R$1.195.174,90. Porém, os pagamentos do Projeto de 2014 atrasaram, o 

que ocasionou um importante problema financeiro e, consequentemente, atraso nos 

pagamentos dos associados, beneficiários e fornecedores. Infelizmente, alguns 

destes associados perderam a confiança no programa, não quiseram mais atuar 

nele e alguns até mesmo pediram seu desligamento da Cooperativa 

A COOPERTRINTA atua também no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE, desde 2010, hoje sua área de atuação é centrada na venda de 

produtos para as Entidades Executoras que são as prefeituras, tendo como 

principais clientes: Prefeituras de Arroio Trinta, Iomerê, Pinheiro Preto, Macieira e 

Fraiburgo, além da Secretaria de Estado da Educação de SC e para o Instituto 

Federal Catarinense (IFC) de Videira –SC. 

Em menor escala, também atua no mercado local e com vendas direta ao 

mailto:coopertrinta@gmail.com.br
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consumidor na loja própria. A sede administrativa é alugada, onde atua uma 

assistente administrativa contratada especificamente para trabalhar neste setor. O 

local serve também como ponto de venda direta ao consumidor, armazenagem e 

distribuição dos produtos. O quadro social da Cooperativa é composto, atualmente, 

por 76 associados, todos agricultores familiares com DAP física. 

Possui cinco agroindústrias descentralizadas, em regime de comodato com a 

matriz. A administração e a gestão produtiva destes empreendimentos são 

realizadas diretamente pelos agricultores familiares e então eles comercializam seus 

produtos em nome da Cooperativa.  

As agroindústrias descentralizadas da COOPERTRINTA estão devidamente 

legalizadas com licença de funcionamento e alvará sanitário sendo dispensadas da 

licença ambiental, sendo: Sítio De Bortolli, comercializa suco integral de frutas, 

geleias, doces e biscoitos; Massas Caseiras Miotelli, comercializa massas frescas e 

congeladas; Naturalle, comercializa compotas, conservas, biscoitos, bolos, tortas, 

cucas e massas frescas e congeladas; Sítio Tonica, comercializa panificados e 

biscoitos e o Sítio Sonálio que comercializa panificados, biscoitos, tortas e cucas. 

Em resumo, os principais produtos produzidos e comercializados são: massas 

frescas e congeladas, panificados, doces, compotas, hortaliças e frutas in natura. 

A Cooperativa terceiriza ainda o serviço de industrialização de mel, sucos de 

frutas integral e carnes. A organização encontra-se em dia com suas obrigações 

fiscais e saldo positivo em seu balanço patrimonial do ano civil 2017 que ficou em R$ 

27.859,87.   

A COOPERTRINTA é uma das cooperativas que recebe apoio de uma 

entidade denominada Cáritas Brasileira, um organismo da CNBB (Conferência 

Nacional dos Bispos no Brasil) tem como principal linha e ação a defesa dos direitos 

humanos e a promoção do desenvolvimento sustentável solidário na perspectiva das 

políticas públicas.    

3.1.5 Cooperativa da Agricultura Familiar da Região de Caçador-SC – COOPER 

AGRO FAMILIAR 

A Cooperativa da Agricultura Familiar da Região de Caçador – SC, 

denominada COOPER AGRO FAMILIAR DE CAÇADOR, com sede administrativa 

na Avenida Barão do Rio Branco, nº 06, no município de Caçador, nasceu de uma 

necessidade levantada durante a realização do diagnóstico do agronegócio do setor 
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de apicultura, realizado pela Associação de Apicultores com a metodologia e apoio 

do Banco do Brasil, fazendo parte do DRS (Desenvolvimento Regional Sustentável), 

onde foi verificada a necessidade de gestão de vendas e na organização da 

produção de mel como um todo.  

Em uma análise de conjuntura estrutural observaram que esses desafios são 

comuns nas demais áreas da agricultura e, tendo em vista que a Cooperativa não 

seria viável direcionada somente para uma cultura e ainda sazonal, foi aberto para 

as demais associações e setores participarem da formação da Cooperativa, com 

isso ampliando as chances de sucessos dela. 

A Cooperativa passou a existir oficialmente no dia 12 de fevereiro de 2008, 

com 26 agricultores associados, fruto dos esforços de entidades como ACIC – 

Associação Empresarial de Caçador, Banco do Brasil, SITRUC (Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Caçador e Macieira), Secretaria Municipal da Agricultura de 

Caçador, CIDASC, EPAGRI, Sindicato dos Produtores Rurais que formam o grupo 

gestor dela. Um diferencial da Cooperativa é que poderão associar-se à ela todos os 

agricultores familiares, salvo se houver impossibilidade técnica de prestação de 

serviços, qualquer pessoa que se dedique à atividade objeto da entidade, sem 

prejudicar os interesses e objetivos dela, nem com eles colidir, desde que 

organizado em grupo ou associação, portanto o agricultor individual não poderá 

fazer parte do quadro social. 

No estatuto estão previstos como objetivos da Cooperativa: 

1. Objetivo primordial é a defesa econômica e social dos seus 

associados, assim como, contribuir com o processo de negociação tanto na compra 

quanto na venda de forma coletiva a produção dos associados;  

2. Prestar serviços mercadológicos no auxílio ao transporte, 

beneficiamento, armazenamento e classificação, promover de forma coletiva ou 

isolada a aquisição de insumos básicos, bem como, bens de consumo e gêneros de 

primeiras necessidades para os seus associados; 

3. Buscar assistência técnica junto aos associados de órgãos públicos 

e/ou outros de qualquer natureza nas áreas produção, agro industrialização e 

comercialização;  

4. Buscar meios para capacitação de seus associados, para que ele 

desenvolva melhores as atividades rurais;  

5. Auxiliar seus associados no melhoramento da produção e 
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produtividade, para que eles melhorem suas condições de vida e permaneça na 

atividade rural;  

6. Promover a integração entre os produtores, associações e 

organizações;  

7. Auxiliar e incentivar os associados no desenvolvimento de novas 

tecnologias. 

O Conselho de Administração é o órgão superior na hierarquia administrativa, 

com competência privativa e exclusiva responsabilidade a decisão sobre todo e 

qualquer assunto de ordem econômica ou social, de interesse da Cooperativa ou de 

seus membros, nos termos da lei, deste Estatuto e de recomendações da 

Assembleia Geral. 

A COOPER AGRO FAMILIAR tem por missão a defesa econômica e social 

dos seus associados, contribuindo com o processo de negociação na compra e na 

venda de forma coletiva e na organização da produção dos associados. Como visão 

consolidar as políticas sócio - econômicas viabilizando a permanência digna dos 

agricultores associados na agricultura. 

O Quadro 8 apresenta as características das cooperativas pesquisadas com 

denominação, ano de fundação, município sede e logomarca de cada uma. 

Quadro 08 – Características das Cooperativas participantes 
(continua) 

Características Logotipo 

Cooperativa de Agricultores Familiares de Lebon Régis – COOPERLAF 
Ano de Fundação: 2009 
Sede: Lebon Régis  
Presidente: Feminino 

 

Cooperativa de Agricultores Familiares de Curitibanos e Região – 
COPER Planalto Sul 
Ano de Fundação:  2012 
Sede:   Curitibanos 
Presidente: Feminino 

 

Fonte: A Autora (2020). 
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Quadro 08 – Características das Cooperativas participantes 
(conclusão) 

Características Logotipo 

Cooperativa da Agricultura Familiar da Região de Caçador-SC – 
COOPER Agro Familiar 
Ano de Fundação: 2008 
Sede:   Caçador  
Presidente: Masculino 

 

Cooperativa de Agricultores Familiares de Arroio Trinta - 
COOPERTRINTA  
Ano de Fundação: 2004 
Sede:   Arroio Trinta 
Presidente: Feminino 

 

Cooperativa Ecológica Regional da Agricultura Familiar–COPERAF  
Ano de Fundação: 2018 
Sede: Frei Rogério   
Presidente: Masculino  

 

Fonte: A Autora (2020). 

 

Os entrevistados dessa pesquisa apresentam-se em 3 presidentes do sexo 

feminino e 2 presidentes do sexo masculino.  

Na Figura 10, apresenta-se o mapa e a localização da sede das cooperativas 

que compõe o presente estudo. 

Figura 10 – Mapa com a localização das cooperativas no Vale dos Imigrantes  

 

Fonte: Adaptado de Caçador Online (2019). 
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A Figura 10 mostra o mapa Vale dos imigrantes e a localização da sede das cinco 

cooperativas que compõe o presente estudo. 

3.2 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS   

Realizadas as entrevistas, cada cooperativa recebe uma denominação, 

conforme a ordem das entrevistas: E1: COOPERLAF; E2 COOPER Planalto Sul; E3 

COOPER Agro Familiar; E4 COOPERTRINTA e E5 COPERAF. Para fins didáticos e 

de comparação é elencada a pergunta de acordo com os objetivos específicos 

propostos e logo após as respostas com as devidas análises. 

O Quadro 09, apresenta o perfil de cada presidente das cooperativas que 

compõe o estudo: 

Quadro 09 – Perfil dos presidentes das cooperativas  
(continua) 

Entrevista Ilustração do Perfil 

E1 

 
E2 

 

E3 

 

Fonte: A Autora (2020). 
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Quadro 09 – Perfil dos presidentes das cooperativas  
(conclusão) 

Entrevista Ilustração do Perfil 

E4 

 

E5 

 
Fonte: A Autora (2020). 

 

De acordo com Quadro 09, os dados mostram que os gestores das 

cooperativas entrevistados são: três mulheres e dois homens e a faixa etária 

encontram-se entre 27 e 60 anos, com idade média de 48 anos. O tempo médio de 

experiência no cooperativismo é de 9 anos. A maioria dos entrevistados são 

casados. Quanto ao nível de instrução, 2 dos entrevistados possuem nível superior 

completo e 3 possuem o ensino fundamental completo.  

De acordo com o Quadro 10, o número de associados e associadas nas 

cooperativas entrevistas do Vale dos Imigrantes em Santa Catarina.  

Quadro 10 - Número de associados  

Cooperativa Resposta 

E1 Começamos com cerca de 20 associados que era um número mínimo, pela 
necessidade dos produtores de leite. Hoje estamos em 265 se não me engano. 
Considero que 130 associadas são mulheres. 

E2 Atualmente somos em 42 associados, desses 22 são mulheres. 

E3 Estamos com em torno de 68 associados e em torno de 15 mulheres. 

E4 Estamos em 61 sócios e em torno de 40 associadas são mulheres. 

E5 Temos 23 sócios, dentre esses temos 4 mulheres. Participam da cooperativa as 
18 mulheres que são as esposas dos sócios e algumas filhas. 

Fonte: A Autora (2020). 

 

Com relação ao número de cooperados, o Quadro 10 apresenta o total de 

459 cooperados, sendo que, 248 cooperados são do sexo masculino, representando 
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54,04% e 211 cooperados do sexo feminino, representando 45,96%. 

Caracterizando-se pela presença de mais homens associados a cooperativas do que 

mulheres.  

Esses dados mostram o número maior de homens em relação as mulheres, 

demonstrando a masculinização da área rural, pois os municipios pesquisados, 

comprovadamente na contramão dos números do país e do próprio estado 

catarinense, detêm uma população  predominantemente masculina (FAVARIN, 

2010; ONU, 2015; EPAGRI, 2018; IBGE, 2018).  

Apesar das mulheres estarem mais atuantes nas Cooperativas de 

Agricultores Familiares do Vale dos Imigrantes de Santa Catarina, a participação 

delas nas tomadas de decisões foi limitada durante muitos anos e não se reconhecia 

o trabalho feminino na agricultura e nem no trabalho doméstico como sendo o 

suficiente para possuírem o status de “cooperadas”. 

3.2.1 Caracterização do Vale dos Imigrantes e a relevância das cooperativas, 

políticas e órgãos de apoio ao desenvolvimento rural para os municípios da 

região 

Uma das questões abordadas durante a entrevista, refere-se aos programas 

sociais e as políticas públicas que as cooperativas participam e os resultados que 

reflete para os associados.  

Quadro 11 - Resultados para os associados em relação as políticas públicas 
(continua) 

Cooperativa Resposta 

E1 Sim participa. 

A questão social para mim, considero o desenvolvimento da cooperativa hoje ao 

PNAE (Programa nacional de alimentação escolar [...]. A cooperativa cresceu 

por conta do PNAE. A política do PNAE dá muita segurança, para você ter uma 

ideia o governo do estado fez um contrato de dois anos, você tem dois anos o 

mercado garantido. Agora estamos vendo para entra no PAA também, 

principalmente na parte do leite. 

E2 Sim participamos.  
A gente trabalha também com o PNAE, o programa de aquisição de alimentos 
da prefeitura, e tem várias mulheres que são o projeto, o projeto sai no nome 
delas. 

E3 Nós participamos.  
Eu acho que o único órgão que é parceiro da gente seria a EPAGRI. O que tem 
envolvendo as mulheres são com o pessoal da EPAGRI.  
O projeto que ajuda muito é o PNAE, através dele temos a segurança financeira.  

Fonte: A Autora (2020). 
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Quadro 11 - Resultados para os associados em relação as políticas públicas 
(conclusão) 

Cooperativa Resposta 

E4 Sim participa. 
Com certeza, sempre tivemos apoio, a EPAGRI nos auxilia muito [...] a gente 
teve o apoio da Cáritas Brasileira que foi o que nos ajudou no começo, [...] 
acredito que nesses programas sociais, a participação e a busca pelo 
conhecimento têm que ser pela nossa parte também. Mas eu acredito que até 
onde chegamos, foi sim com o auxílio de alguém, porque sozinho sem estar por 
dentro de alguma coisa não teríamos chegado até aqui. Também temos o PNAE 
que nos dás a garantia de recebermos uma renda mensal. 

E5 Sim participa.  
Os programas sociais trazem desenvolvimento, vemos a participação de todos o 
grupo tem mais união e com isso fortalece a cooperativa. 
O projeto que mais auxilia é o PNAE, que promove a renda e o sustento de 
muitas famílias. 

Fonte: A Autora (2020). 

 

Conforme dados do Quadro 11, todos os entrevistados responderam que 

participam dos programas sociais.   

[...] que são beneficiados por eles, em especial citaram o PNAE, PRONAF 
demostrando que as políticas públicas chegam até a Agricultura Familiar. 
Os presidentes afirmaram que programas sociais trazem desenvolvimento, 
unem o grupo fortalece a cooperativa. Todos salientam que recebem apoio 
do poder público (E1, E2, E3, E4 e E5).  

Essas respostas corroboram com estudos de Mattei (2014), Fossa, 

Comerlatto e Piovezana (2015) e Delgado e Bergamasco (2017) quanto a 

participação dos agricultores familiares catarinenses no PRONAF desde a sua 

implantação em 1996. Os autores consideram que o montante de recursos 

disponibilizados aos membros da agricultura familiar é significativo. Os indicadores 

posicionam Santa Catarina em terceiro lugar, sendo um dos estados com maior 

volume de recursos contratados via PRONAF. Em 2012, a região oeste foi 

responsável por mais de 60% do volume de recursos e contratos efetivados, sendo 

essa política pública importante instrumento de fortalecimento e desenvolvimento do 

segmento da agricultura familiar nos municípios catarinenses.  

Salientam ainda, a importância da EPAGRI e do SENAR como orientadores 

na questão de melhoramento de técnicas de produção e comercialização dos 

produtos e do STR (Sindicato de Trabalhadores Rurais). 

Uma das presidentes destaca:  

A EPAGRI para nós é tudo que a gente precisa. Se temos uma dificuldade 
na gestão, eles apoiam na gestão com a gente, se temos dificuldades na 
pastagem, trazem profissionais, cursos e propiciam visitas técnicas. Então, 
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a EPAGRI é uma parceira, tivemos um projeto de fortalecimento do campo e 
conseguimos um recurso via FDR. A EPAGRI proporcionou condições para 
conseguimos levar refrigeradores a tanque de expansão para os 
agricultores, que a maioria não teria condições de comprar. Conseguimos 
um financiamento, com juros zero. Temos uma pessoa da EPAGRI que 
acompanha a cooperativa num programa de gestão e buscam pessoas com 
capacidade de resolver problemas. Hoje é primordial a EPAGRI, tanto para 
o agricultor em si como para a cooperativa (E1).  

O depoimento dos entrevistados, mostra a importância da Epagri junto à 

comunidade e de como a orientação técnica é essencial para o sucesso da atividade 

de produção, principalmente, com o uso de novas tecnologias e no apoio na gestão 

e na resolução de problemas. 

Para um estudo que corrobora descreve que quando buscou conhecer as 

percepções sobre a estruturação de uma cooperativa de trabalho de catadores de 

resíduos sólidos em São Joaquim – SC, uma das percepções é que o trabalho como 

associado, como cooperado, proporciona aos envolvidos a integração social pelo 

trabalho e desencadeia transformações positivas na vida dos sujeitos, sendo esse 

um dos objetivos de órgãos de apoio à agricultura como a EPAGRI, SENAR, 

CIDASC, STRs (ARIOLI et al., 2016 apud PARENTE, 2015). 

O fortalecimento de uma Cooperativa não se dá em uma estrutura isolada, o 

seu desenvolvimento depende da atuação dos seus cooperados, bem como a 

parceria com entidades por meio de seus programas sociais. 

O Quadro 12, mostra a participação das cooperativas nos programas sociais 

e a identificar os resultados para o desenvolvimento dos seus associados.  

Quadro 12 – Resultados proporcionados pelos programas sociais  
(continua) 

 Cooperativa Resposta 

E1 Sim  
Qualificação dos serviços; na estrutura documental da cooperativa e apoio para o 
desenvolvimento de projetos. Busca desenvolver a gestão da cooperativa e o bem 
estar do associado.  

E2 Com certeza. 
Os programas sociais trazem resultados para o desenvolvimento dos associados, 
desde iniciar, pelo financiamento e contrapartida para a construção da agroindústria.  
O que acontece é que essas mulheres além de produzirem na lavoura, a gente gosta 
de dizer que não é um trabalho de ajuda, não estamos ajudando os nossos 
companheiros, e sim, estamos trabalhando junto com eles, não é um trabalho de 
ajuda. São cinco famílias que trabalham na produção e na agroindústria. Três 
mulheres estão envolvidas diretamente no processamento na agroindústria. O 
projeto PA está no nome delas, e participam das reuniões, e se envolvem cada vez 
mais. Nosso objetivo para esse ano é tentar envolver cada vez mais as mulheres, 
fazendo com que elas participem do processo. Em relação aos programas sociais, 
acredito que o principal foi o SC Rural, financiado através do FDE [...] em outros  

Fonte: A Autora (2020). 
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Quadro 12 – Resultados proporcionados pelos programas sociais  
(conclusão) 

Cooperativa Resposta 

E2 foram o programa de aquisição de alimentos, que atualmente tem dois projetos em 
desenvolvimento, juntamente com a união de bairros de Curitibanos, entregando a 
cota contratada, em que quanto mais mulheres participando desse projeto melhor. 
De oito famílias, cinco são os projetos de agricultoras, e o mesmo acontece nesse 
projeto com a união da Associação de Bairros do munícipio de Curitibanos. O 
segundo projeto acontece em conjunto com o banco de alimentos de Lages, 
envolvendo em torno de cinco famílias, em nome das mulheres, e isso foi de grande 
importância para sair o projeto, uma das exigências do programa.  

E3 Sim. 
Ajudam a melhorar na rotina dos serviços; dão os treinamentos; ajudam na parte 
documental e na regularização da cooperativa.  

E4 Sim. 
Recebemos apoio e treinamentos. A Cáritas ajudou muito a fortalecer a cooperativa, 
apoio o cooperativismo e melhorar. O apoio sempre foi para que não parássemos.  

E5 Sim. 
Os programas sociais trazem desenvolvimento, vemos a participação de todos o 
grupo tem mais união e com isso fortalece a cooperativa. 

Fonte: A Autora (2020). 

 

De acordo com Quadro 12, percebe-se que o desenvolvimento acontece por 

meio da qualificação técnica, que permite maior competitividade no mercado e a 

integração social enquanto sujeitos que exercem uma atividade laboral através da 

qual ele consegue obter renda.  

Corroboram ainda Alves (2010) e Lima et al. (2015), quando comentam que o 

as cooperativas têm como metas realizar a junção dos sujeitos, oportunizar por meio 

de seus esforços, obterem o bem-estar dos cooperados, seja do ponto de vista 

social, como do econômico. Assim, as cooperativas apoiam o produtor rural na 

cadeia produtiva para melhor produzir e escoar sua produção, além de promover a 

sustentabilidade econômica familiar das propriedades e dos agricultores rurais. 

Quanto a importância das cooperativas para região do Vale dos Imigrantes, 

observou-se nas falas dos entrevistados que as cooperativas promovem o 

desenvolvimento econômico por meio da vivência do trabalho coletivo, oferecendo 

apoio e fortalecimento a sua comunidade, oportunizando trabalho, geração de renda 

e formação continuada para o fortalecimento das futuras gerações, conforme 

demonstrado no Quadro 13.  
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Quadro 13 – A importância da cooperativa para a comunidade, município e região   

Cooperativa Resposta 

E1 A cooperativa tem um movimento econômico muito grande no município [...].  Traz 
renda para o agricultor local. Para a agricultura familiar, praticamente todo o 
dinheiro que eles recebem principalmente renda mensal eles gastam no comércio 
local [...]. A cooperativa emprega 23 funcionários diretos. Traz renda, riqueza, 
movimento para o Município e para a região.  Recolhemos leite no município de 
Caçador, hortaliças de agricultores familiares de Caçador, Curitibanos, Lebon 
Régis e Fraiburgo. A cooperativa acaba beneficiando e prestando um trabalho de 
grande importância para a região também. 

E2 [...] a cooperativa vem para fortalecer e unir o que antes era feito individualmente, 
podemos comercializar de forma coletiva. É importante quando ocorre as venda e 
compras coletivas, as pessoas começam a se entusiasmar com as coisas, no 
nosso caso da gente que produzimos hortaliças orgânicas. As pessoas que 
moram no nosso município têm acesso a esse alimento fresquinho, porque não 
fica nenhum dia em câmara fria, nenhum dia exposto ao mercado, a pessoa tem 
acesso a esse alimento [...] estamos trabalhando para o nosso munícipio, 
emitimos nota, sabendo que isso vai resultar em benefícios econômicos para o 
município. A feira é um atrativo para o nosso município, então acho que nosso 
trabalho tem grande importância, é um trabalho diferenciado com grande 
potencial e que pode trazer benefícios não só para quem produz, mas também 
para quem consome. A região também se beneficia com nossos produtos de 
qualidade.  

E3 Sim, na nossa cidade é muito importante, porque gera trabalho e renda. Envolve 
todo associado a gastar no município e ajudar dar retorno. Ajuda até a região 
também. 

E4 É muito importante para o sustento das nossas famílias. Existe uma melhora 
financeira para as famílias, que acabam gastando no município e na região. 
Nossa cooperativa tem 5 mulheres com unidades de produção de panificação na 
sua residência, quando a produção aumenta empregam as mulheres associadas 
vizinhas.  
É importante no município porque gera renda e retorno econômico, se compra no 
comércio local o que se precisa. Também é importante para região e outros 
municípios porque a cooperativa tem associados que fornecem seus produtos na 
merenda escolar, como a banana. Tem produtos que o produtor manda 
industrializar o produto numa empresa parceira, esse produto volta para compor a 
merenda escolar, isso acontece no leite, nas carnes, no suco de uva.  

E5 Acredito ser de fundamental importância, pois, trabalhamos praticamente com 
toda cadeia produtiva que gera movimento econômico do município, ainda 
estamos iniciando, talvez ainda não sejamos percebidos pela sociedade, mas 
estamos aqui para fazer a diferença. 

Fonte: A Autora (2020). 

 

De acordo com o Quadro 13, todos os entrevistados (E1,E2,E3,E4,E5)  

afirmam que a cooperativa é importante para o município, para a região e para a 

comunidade, e destacam como ponto em comum a geração de renda para os 

cooperados, haja vista que a média salarial dos integrantes da agricultura familiar 

que habitam o Vale dos Imigrantes não ultrapassa a média de rendimento de dois 

salários mínimos por mês (DATA SEBRAE, 2019). 

O entrevistado 1 destaca que a renda obtida por meio da venda dos seus 

produtos, movimentam o comércio local, conforme se observa nas seguintes 

afirmativas: 
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Traz renda para o agricultor local. Para a agricultura familiar, praticamente 
todo o dinheiro que eles recebem principalmente renda mensal eles gastam 
no comércio local (E1). 

O entrevistado 5 destaca ainda a importância da cooperativa que se reflete 

em toda a cadeia produtiva do setor do agronegócio: 

Acredito ser de fundamental importância, pois, trabalhamos praticamente 
com toda cadeia produtiva que gera movimento econômico do município, 
ainda estamos iniciando, talvez ainda não tenhamos sido percebidos pela 
sociedade, mas estamos aqui para fazer a diferença (E5). 

Corroboram com essa percepção, Lima et al. (2015, p. 56) quando apontam 

que as cooperativas agropecuárias no Brasil, possui intercessão para coordenar as 

cadeias produtivas, organizando os produtores rurais e as agroindústrias que 

acabam por absorver a produção e comercializam insumos e produtos 

agropecuários ou manufaturados pelos cooperados. "Nesse sentido, as cooperativas 

apoiam o produtor rural no que for necessário dentro da cadeia produtiva, para 

melhor produzir e escoar sua produção”, promovendo a sustentabilidade econômica 

familiar das propriedades. 

O entrevistado 4 comenta sobre a importância da renda gerada a partir das 

cooperativas, refletindo na melhoria das condições de vida das famílias dos 

cooperados, que retiram dali o sustento, ou seja, é o trabalho, o emprego, 

possibilitando se manter na agricultura familiar com dignidade: 

É muito importante para o sustento das nossas famílias. Existe uma melhora 
financeira para as famílias, que acabam gastando no município e na região”. 
[...] É importante no município porque gera renda e retorno econômico, se 
compra no comércio local o que se precisa (E4).   

O entrevistado 3, reforça a importância da cooperativa “[...] na nossa cidade é 

muito importante, porque gera trabalho e renda. Envolve todo associado a gastar no 

município e ajudar a dar retorno” (E3). 

O entrevistado 2 comenta o diferencial da cooperativa proporciona, além do 

movimento econômico feito de forma legalizada, contribui para aumentar a 

autoestima do agricultor familiar e possibilita aos consumidores o acesso a alimentos 

de qualidade, onde se sabe a origem dele. 

[...] estamos trabalhando para o nosso munícipio, emitimos nota, sabendo 
que isso vai resultar em benefícios econômicos para o município. A feira é 
um atrativo para o nosso município, então acho que nosso trabalho tem 
grande importância, é um trabalho diferenciado com grande potencial e que 
pode trazer benefícios não só para quem produz, mas também para quem 
consome (E2) 
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A cooperativa desenvolve o espírito cooperativo, quando os cooperados 

tomam consciência da força que surge pela união e pela soma das forças em torno 

do bem comum e dos benefícios da economia solidária (FAVARIN, 2010). Isso se 

reflete na fala de um dos entrevistados:  

[...] a cooperativa vem para fortalecer e unir o que antes era feito 
individualmente, podemos comercializar de forma coletiva. Ainda há 
dificuldade com o trabalho coletivo. Algumas pessoas pensam muito 
individual, e é um trabalho que não é fácil, é um grande desafio (E2) 

Quanto a importância para a região, comentam sobre a abrangência da 

cooperativa e dos benefícios que se estendem para os demais agricultores: 

Também é importante para região e outros municípios porque a cooperativa 
tem associados que fornecem seus produtos na merenda escolar, como a 
banana. Tem produtos que o produtor manda industrializar o produto numa 
empresa parceira, esse produto volta para compor a merenda escolar, isso 
acontece no leite, nas carnes, no suco de uva (E4) 

Corrobora com isso a resposta da entrevistada 1 ao afirmar: 

Traz renda, riqueza, movimento para o Município e para a região.  
Recolhemos leite no município de Caçador, pegamos hortaliças de 
agricultores familiares de Caçador, Curitibanos, de Lebon Régis e de 
Fraiburgo. A cooperativa acaba beneficiando e prestando um trabalho de 
grande importância para a região também (E1). 

O Anuário do Cooperativismo Brasileiro (OCB, 2019) aponta que: “[...] 

cooperativas atuam para dar novas oportunidades a seus cooperados e apoiar o 

desenvolvimento de suas comunidades” e ainda “gerar trabalho, emprego e renda, o 

modelo de negócios do cooperativismo transforma a realidade de milhares de 

brasileiros” (OCB, 2019), conferindo veracidade as opiniões e pareceres emitidos 

pelos entrevistados. 

Buscou-se ainda, conhecer se as cooperativas recebem incentivos e apoio 

dos municípios aonde atuam. De acordo com o Quadro 14, os relatos dos seus 

representantes nas cooperativas, foram: 

Quadro 14 – Apoio e incentivo do município para a cooperativa 

(continua) 

Cooperativa Resposta 

E1 No início da Cooperativa, em 2012, disponibilizou uma sala adequada as normas 
da vigilância sanitária e da ANVISA. Ela cedeu algumas salas onde conseguimos 
produzir e abrir um escritório. A cooperativa ganhou visibilidade, ela tinha um local 
para ser vista. Apoio na implementação do PNAE, quando a Prefeitura fez o 
primeiro projeto e compraram 100% dos produtos para a merenda escolar. 

Fonte: A Autora (2020). 
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Quadro 14 – Apoio e incentivo do município para a cooperativa 

(conclusão) 

Cooperativa Resposta 

E2 [...] estamos bem assistidos..., temos o auxílio na organização de nossas feiras de 
rua, um caminhão para trazer alimentos. Esse ano conseguimos fazer com que o 
edital do PNAE tivesse uma lista com produtos orgânicos, com os produtos que 
tinha intenção de entregar, ajudou muito os produtores. A estrada a gente 
recebeu o cascalho, estrada boa no interior é bem importante. Outra questão é 
que a prefeitura fez um mercado público o qual a gente vai poder ocupar ele. 

E3 A atual gestão municipal está apoiando a agricultura familiar, assumiram a 
questão do antigranizo, melhorias das estradas, porque os outros administradores 
nunca deram atenção para as estradas. Mas são muito insuficientes em muita 
coisa, a Secretária da Agricultura está muito ausente, porque juntaram com a 
Secretaria de Infraestrutura e Agricultura, nessa parte não está legal, mas as 
outras partes que eu citei ainda dá para se contentar. 

E4 Por vezes o apoio municipal é insuficiente, teve épocas que até a gente teve mais 
apoio e outras menos, agora por exemplo é uma época difícil. Às vezes, 
consegue-se entrar em um trabalho social, já tivemos bastante apoio, mas hoje só 
estamos conseguindo participar nos 30% da merenda escolar. Até vemos uma 
boa vontade, mas a burocracia é grande. Não dá para dizer que não tem o apoio, 
mas já teve momentos em que a gente teve bem mais, mas não sei até que ponto 
posso dizer que é insuficiente, pois a gente entende que a burocracia é bem 
grande nos munícipios. Em relação a panificação temos o acesso com a 
Nutricionista para poder aproveitar todos os produtos que são produzidos na 
agricultura familiar.  

E5 Temos muito incentivo através da Secretaria de Agricultura em todas as 
atividades da cooperativa, recebemos também em sistema de comodato um 
conjunto de 4 trailers para realização das feiras, dentro das normas da vigilância 
sanitária. Há incentivo ao associativismo, a pequena agroindústria transformando 
nosso produto, em um produto de melhor qualidade.  

Fonte: A Autora (2020). 

 

Conforme apresentado no Quadro 14, todos os entrevistados declaram obter 

apoio do Poder Público Municipal, variando da quantidade e da constância. Este 

apoio oferece a sustentação necessária para que a cooperativa se estabeleça e 

prospere, sendo essencial no início de suas atividades.  

O apoio e incentivos recebidos pelo poder público, normalmente são: estradas 

com boas condições de rodagem para escoamento da produção, cedência de 

instalações físicas para produção de alimentos e comercialização dos produtos, 

cedência de veículo para transporte de produtos e disponibilização de equipe técnica 

para elaboração de projetos técnicos para participação em programas como o 

PNAE. 

A constância do apoio às cooperativas e a sua intensidade dependem da 

visão do administrador e do gestor da Secretaria da Agricultura (ALVES, 2010).     

O poder público tem papel relevante, como agente facilitador na construção 

social do desenvolvimento, oportunizando a participação ativa da agricultura familiar 
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e de suas cooperativas, criando mecanismos institucionais específicos, que permita 

a concorrência com equilíbrio de forças no mercado consumidor repercutindo 

sempre na qualidade de vida da população que habita o Vale dos Imigrantes.  

3.2.2 Relatos da relação do cooperativismo e o empreendedorismo das 

mulheres agricultoras na percepção dos gestores das cooperativas do Vale 

dos Imigrantes 

            Nas cooperativas, os cooperados possuem autonomia, identidade e 

desenvolvimento dos seus membros. Verificou-se que as mulheres da agricultura 

familiar estão especializando-se na produção e comercialização de seus produtos, 

sobretudo para obter melhoria na qualidade e oportunizando novas inserções no 

mercado.  

Quadro 15 – Mudanças e oportunidades para mulher obter renda familiar 

(continua) 

Cooperativa Resposta 

E1 Eu olho o retorno financeiro pela liberdade que ele te dá, mas não assim pelo 
retorno financeiro em si. A mulher começa a dizer não. Ela tem o ganho dela, ela 
não vai aceitar qualquer coisa, porque ela sabe que pode se manter.  
Elas crescem como pessoa, como mulher, como mãe. Conquistar a 
independência, perder o medo, comprar suas coisas sem pedir para ninguém, ser 
a dona do seu dinheiro. A autoestima delas melhora, elas começam a não aceitar 
algumas coisas. Por isso eu disse que alguns companheiros podam, preferem 
que fiquem em casa, trancadas e submissas. 

E2 As mudanças com os incentivos foram as oportunidades oferecidas as mulheres 
obterem sua renda familiar, posso te dizer que uma grande questão que a gente 
percebe é a independência financeira, porque elas têm o dinheiro para comprar 
coisas para elas, e não tem a necessidade de pedir a alguém, e isso é muito bom 
para qualquer pessoa. Então elas têm o dinheiro delas, elas podem comprar o 
que é para elas, muitas falam “será que já entrou o dinheiro porque eu quero 
pagar minha parcela” das compras para elas ou para sua casa. Isso dá a 
oportunidade de fazer coisas que ela deseja, porque tem uma renda, porque 
trabalha para aquilo, eu acho que isso é bem importante. 

E3 [...] fazem as feiras livres na cidade, a feira do agricultor e eu até conversei com o 
esposo de uma delas e ele dizia, que depois que entrou tudo nos eixos, que foram 
feitas as adequações na indústria deles, mudou da água para o vinho. A gente vê 
o trabalho delas, elas trabalham com mais gosto, porque estão vendo que estão 
sendo remuneradas, tendo a recompensa do que elas fazem. 

E4 ...a mudança foi grande, porque as mulheres que entram, as agricultoras que vem 
de um tempo de muita discriminação, onde a mulher era para ficar em casa. 
Quando apareceu essa oportunidade, na nossa região e no município de Arroio 
Trinta, pode ser um pouco menos do que mulheres de outras regiões. Inclusive, 
aquelas que participam tem bastante apoio dos maridos e da família, e acredito 
que sem dúvida o empoderamento e a renda que elas conseguem ter a mais 
ajudam na renda da agricultura, que passou por muitas dificuldades a uns anos 
atrás, com secas, preços, calotes e tudo que o agricultor leva.  

Fonte: A Autora (2020). 
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Quadro 15 – Mudanças e oportunidades para mulher obter renda familiar 

(conclusão) 

Cooperativa Resposta 

E4 Sem dúvida, essa renda que a mulher consegue ajuda muito na família e também 
na autoestima da mulher, percebe-se que ela se sente mais valorizada, vai em 
busca, o ânimo muda muito, então fica muito bom [...] no sustento da faculdade, 
porque as três fizeram faculdade [...] inclusive fizemos uma pequena agroindústria 
que foi feita a pedido da vigilância sanitária, fazendo tudo bem feito, com higiene 
e com a vigilância sanitária acompanhando, mas a gente tem tudo isso.  

E5 [...] dá mais ânimo as mulheres e filhos, sabendo que com a venda dos produtos 
elas sabem que vão ter mais uma fonte de renda, exemplo disso são esses dias 
paradas sem vender muito por motivo do coronavírus, já estão preocupadas com 
a renda no final do mês caindo muito. 

Fonte: A Autora (2020). 

 

Destaca-se no Quadro 15, que a mulher é valorizada. Elas são 

economicamente ativas, participam da obtenção de renda para a família em 

consequência melhoram sua autoestima e seu ânimo. A renda obtida é investida 

primeiramente em melhorias para os filhos, depois para a casa, enfim, ela acaba 

beneficiando a família.  

Um dos entrevistados comenta:  

Isso dá mais ânimo às mulheres e filhos, sabendo que com a venda dos 
produtos elas terão mais uma fonte de renda, exemplo disso são esses dias 
paradas sem vender muito por motivo da coronavírus, já estão preocupadas 
com a renda no final do mês caindo muito (E5). 

Estudos de Schneider (2003), Medeiros (2008), Herrera (2012) e Mesquita e 

Mendes (2012) corroboram quando as mulheres passam a exercer participação ativa 

na composição da renda da família, reconhecendo-se com valor enquanto “pessoa”, 

ela sai da clandestinidade, deixa de ser apenas uma ajudante do marido. A mulher 

economicamente ativa é vista perante a família, a sociedade e perante ela mesma 

como sujeito produtivo, tornando-a uma cidadã. Ela deixa de ser submissa, percebe 

que seu trabalho ultrapassa o nível doméstico e tem valor convertido em valor 

financeiro.   

Com a agricultura familiar e a força de trabalho das mulheres, a grande 

maioria ainda busca o seu espaço nas decisões familiares, bem como na gestão da 

propriedade. O sonho de uma empreendedora está cada vez mais próximo da 

realidade, já que suas habilidades estão voltadas para um negócio que gera renda 

familiar.  
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Com base nesse anseio de melhorias e oportunidades, no Quadro 16 buscou-

se identificar sob a ótica do representante da cooperativa, as características 

empreendedoras das mulheres que participam da cooperativa.  

Quadro 16 - Identificação das características de mulheres empreendedoras nas cooperativas 

Cooperativa Resposta 

E1 [...] oferecemos oportunidade para elas, talvez cada uma tenha um perfil, mas a 
maioria precisa de uma oportunidade, de um empurrãozinho, de alguém chegar e 
convencer de que vai dar certo. O apoio para ela achar que é capaz, elas ainda 
não acreditam no potencial delas. Vejo que na panificação duas ou três delas tem 
muita iniciativa, organização e liderança. Separam as atividades e cumprem os 
prazos, quem organiza os horários de trabalho e a produção são elas, no final 
tudo dá certo.  

E2 [...] isso é uma coisa que falta na nossa cooperativa, as mulheres com mais 
espírito de liderança, com mais iniciativas, de fazer alguns detalhes, que as vezes 
teria que dar um toque, [...] acho que você deveria fazer assim.  
Elas não têm aquela característica de empreendedor sozinha, que vê a 
oportunidade, há comentários dos produtos maravilhosos que as mulheres da 
agroindústria produzem, mas elas não identificam a grandiosidade do produto, 
não entendem que é um negócio e talvez precise de capacitação para esse tema. 
O empreendedorismo acaba não aflorando, muitas delas têm vontade de fazer as 
coisas, de fazer seus pães, de ir trabalhar na lavoura. Não foi identificado 
claramente, a capacidade de potencializar os produtos, de caprichar em algum 
detalhe que possa fazer a diferença. Nosso objetivo é estimular o 
empreendedorismo, essa é a ideia, fazê-las verem a qualidade dos produtos e o 
quão longe elas podem chegar. Elas precisam acreditar nelas.  

E3 Teve casos de famílias que só cultivavam, e a mulher viu a oportunidade da 
panificação se fortalecer, deixaram de plantar porque trabalhavam para as 
agropecuárias e para o banco. Perceberam na panificação um negócio, elas e o 
esposo não plantam mais, só trabalham com os panificados. Possuem potencial, 
organização na produção, capricham na qualidade dos produtos, se fizerem frente 
de um negócio que virou o sustento familiar.  

E4 Na maioria das lideranças, todas as mulheres participam, umas mais e outras 
menos. Inclusive quem fundou foi uma das mulheres, e permaneceu em torno de 
8 anos na presidência, e ela adquiriu experiência, ficando cada vez mais difícil 
para outras comandarem. Com o tempo, ela foi passando para as outras, e num 
momento ela deixou a presidência de vez. Temos umas 5 ou 6 que podemos 
considerar mulheres empreendedoras, que levam um negócio a frente, 
sobrevivem praticamente disso. Essas mulheres possuem sua própria estrutura 
de panificação, se for preciso chamam outras mulheres para ajudar no aumento 
da produção, fazem sozinhas a organização da produção para entrega dos seus 
produtos.  

E4 Não tenho dúvidas que temos mulheres empreendedoras, temos bastante sócias, 
umas entregam só quando tem o produto, quando tem oportunidade, mas não são 
as 40 que estão na ativa. Acredito que as que estão sobrevivendo do seu 
trabalho, são as mais interessadas e que partiram para o negócio da panificação. 
São mulheres empreendedoras, que lutam para isso. Nas reuniões que fazemos, 
todas possuem voz e vez para opinar ou sugerir 

E5 O fato delas estarem a frente de um negócio já as define como empreendedoras.  
Elas organizam a participação em feiras com vários produtos produzidos por elas, 
promovem a organização do local e a venda. 

Fonte: A Autora (2020). 

 

Conforme Quadro 16, para alguns presidentes das cooperativas, as mulheres 

da agricultura familiar ainda estão despertando para o empreendedorismo:  
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Elas não têm aquela característica de empreendedor, que vê a 
oportunidade, há comentários dos produtos maravilhosos que as mulheres 
da agroindústria produzem, mas elas não identificam a grandiosidade do 
produto, e talvez precise de capacitação para esse tema (E2). 

 A entrevistada 2 aponta que a solução para o empreendedorismo está na 

capacitação, a mulher precisa, muitas vezes, de orientação, de educação, de 

formação para tornar-se empreendedora. O ser humano constrói seus limites a partir 

da realidade em que vive, é fruto do meio, a mulher ou o homem para empreender 

precisa vislumbrar as oportunidades contidas em sua atividade na agricultura 

(VIEIRA; BISINOTTO; DUARTE, 2018; SILVA 2007).  

O desenvolvimento do empreendedorismo depende da formação e habilidade 

capazes de perceber que as coisas podem ser feitas de maneira diferente, que nada 

é imutável, que existem novos caminhos a serem percorridos (ABRAMOVAY, 1997; 

GONÇALVES NETO, 2004; SCHNEIDER, 2010; IBGE, 2015). 

Romper paradigmas e padrões históricos de uma sociedade patriarcal, de 

submissão, exclusão social e preconceito quanto ao gênero ainda requer um grande 

esforço de muitas mulheres (SILVA, 2007; MEDEIROS, 2008; ONU, 2015). 

Ainda, como aponta a entrevistada 3, a possibilidade de mudança e de 

transformação nas atividades desempenhadas pelo homem e pela mulher, 

compreenderam que é um “trabalho” e que pode trazer renda para a família:  

Perceberam na panificação um negócio, hoje, elas e o esposo não plantam   
mais, só trabalham com os panificados. Elas têm potencial, com certeza 
tem, se fizerem frente de um negócio ele anda com certeza (E3).  

Homem e mulher têm potencial para empreender com boas iniciativas e 

oportunidades bem orientadas, com a formação adequada, o empreendedorismo 

acontece na agricultura familiar (SCHNEIDER, 2010).    

No Quadro 17, as entrevistas com representantes das cooperativas, buscou 

conhecer se o cooperativismo desperta e prepara as mulheres para empreender.  
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Quadro 17 - O cooperativismo desperta e prepara as mulheres para empreender 

Cooperativa Resposta 

E1 Eu não sei se sozinhas elas iriam, não sei, talvez sim, mas elas precisam do 
apoio que a cooperativa dá, afirma que elas têm um porto seguro na cooperativa, 
porque temem não dar certo, de ter um prejuízo, e a cooperativa propicia essa 
garantia para ela [...] ter um aporte, nem que seja só em palavras, mas já seriam 
incentivadores. Juntas no cooperativismo elas tocam um negócio.  

E2 O cooperativismo ajuda a mostrar o que outra mulher está fazendo, e se animam 
em começar novas atividades, em participar e querer fazer algo que antes não 
fazia. Vai desde um simples molho de tomate, que antes não passava na peneira 
para eliminar sementes e começa a perceber como o outro faz. Essa troca de 
informações, é importante a união que existe quando conversam e se encontram. 
Quando elas ficam sozinha na sua casa, fazendo os trabalhos domésticos, não 
percebem o potencial que ela tem e qual o diferencial que ela pode fazer pela 
região em que mora, pela cooperativa, pela sua família e porque não pelo 
munícipio. Então, acredito que isso possa estimular algo que esteja dentro delas, 
o empreendedorismo.  

E3 Certamente a cooperativa ajuda a empreender. Tudo que faz sozinho não vai 
para frente. Tiveram o apoio da cooperativa e da EPAGRI, com essas entidades o 
grupo vai para frente. O fato delas poderem contar uma com a outra faz a 
diferença.  

E4 O cooperativismo abriu a mente, porque você vê alguma coisa com mais 
segurança. A cooperativa não as deixa sozinha, porque sozinha talvez uma ou 
outra tivessem feito alguma coisa, mas não iam chegar aonde estão hoje. Acho 
que ajuda muito, é muito bom e teria que continuar. 

E5 Sim, pois sempre que se reúnem, os programas da cooperativa mostram que há 
espaço e tem muitas áreas que podem trazer mais uma alternativa de renda e 
com isso começa a despertar nelas o espírito de empreender. Elas veem que 
também são capazes.  

Fonte: A Autora (2020). 

 

O cooperativismo, conforme o art.  4º, da Lei nº 5.764/1971, tem como 

objetivo unir forças para atingir desenvolvimento financeiro, econômico e social, 

permitindo que seus cooperados gerem renda e possam reinvestir parte desses 

benefícios para o bem comum do grupo, enquanto a organização tem o 

compromisso de buscar o benefício para todos, tendo responsabilidade com o 

desenvolvimento e qualificação da produção (GUERRA; TOLEDO; OLIVEIRA, 

2008). 

Conforme salienta a resposta do entrevistado (E5) demonstrada no Quadro 

17: 

[...] sempre que se reúnem e os programas da cooperativa mostram sempre 
que há espaço e tem muitas áreas que podem trazer mais uma alternativa 
de renda e com isso começa a despertar nelas o espírito de empreender 

Vislumbrando obter renda e melhorar a qualidade de vida para sua família, a 

mulher começa a empreender, tomando iniciativas, buscando alternativas 

econômicas e estimulando outras agricultoras a empreender.  

Constatou-se que a mulher ganha confiança, coragem, força e desenvolve 
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autonomia quando se junta a outras mulheres, adquirindo segurança para investir e 

ir adiante em outras atividades. O cooperativismo possibilita a comunhão e a 

expansão e ir além daquilo que é o comum.    

[...] elas precisam do apoio que a cooperativa dá, a afirmação de que elas 
têm um porto seguro, porque sempre tem um medo de não dar certo, de ter 
um prejuízo, e a cooperativa da essa garantia para ela (E1). 

Corroboram Schumpeter (1982), Malheiros, Ferla e Cunha (2005), que a 

pessoa é empreendedora quando se torna responsável pela realização de novas 

combinações, parte para a ação, viabiliza, realiza aquilo que muitos vislumbram 

apenas no sonho. 

A rotina doméstica, historicamente destinada a mulher, junto com a 

sobrecarga da dupla jornada de trabalho são fatores que as vezes limitam o papel 

da empreendedora, que se envolve na rotina e torna-se uma simples cumpridora de 

tarefas.  

Quando elas ficam sozinha na sua casa, fazendo os trabalhos domésticos, 
não percebem o potencial que tem e qual o diferencial que pode fazer pela 
região em que mora, pela cooperativa, pela sua família e porque não pelo 
munícipio. Então, acredito que isso possa estimular algo que esteja dentro 
delas (E 2).  

Conforme aponta Mior (2007), é necessária uma redistribuição das atividades 

na propriedade para que a mulher possa exercer, em plenitude, sua capacidade de 

empreender sem estar presa a papéis pré-estabelecidos por longos anos, frutos da 

sociedade patriarcal que vivemos. Estatisticamente, a mulher possui escolaridade 

superior ao homem, entretanto, muitas vezes, pelo fato de ser mulher, aceita os 

padrões sociais e coloca-se em uma posição inferior, deixando que o homem exerça 

o comando na família e da propriedade (IBGE, 2010).  

3.2.3 A participação das mulheres em cooperativas que contribuem para o 

desenvolvimento da agricultura familiar no Vale dos Imigrantes. 

            As mulheres desenvolvem papel fundamental na agricultura familiar, elas 

estão ampliando e diversificando os produtos, procuram resgatar e preservar os 

saberes tradicionais que foram repassados de geração em geração.  

            O Quadro 18 apresenta os principais produtos comercializados e como é a 

participação das mulheres na cadeia produtiva.  
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Quadro 18 - Produtos comercializados pelos agricultores familiares  

Cooperativa Resposta 

E1 [....] a gente estava só com o leite [....] foi quando começamos trabalhar com os 
panificados. Também temos a participação das mulheres na produção de 
hortaliças, já em volume menor temos as frutas, verduras, feijão e mel que elas 
auxiliam a família.  

E2 Basicamente, os produtos que a nossa cooperativa comercializa são hortaliças 
orgânicas, então vai desde alface, acelga, couve-flor, couve-chinesa, couve-folha, 
brócolis ramosos, tempero verde, cebola, batata salsa, repolho, morango, uva, 
tomate, aipim, batata doce, batata inglesa, beterraba, cenoura, chuchu, 
manjerona. Parte desses produtos são utilizadas como matéria prima para a 
agroindústria de processamento de hortaliças minimamente processadas, isso 
tudo envolvendo a cooperativa. Tem algumas sócias, que produzem seus 
panificados, uma cooperada que está legalizando uma agroindústria de 
processamento de conservas, e vamos construir uma agroindústria para 
processamento de suco de uva, geleias, molho de tomate. 

E3 A gente mexe com toda a linha de hortifrutigranjeiros.  
As mulheres se envolvem com a equipe do mel e dos panificados. 

E4 [...] tem vários na área de panificados [....] então tem bolachas em variedades, 
sucos. [....] na área de panificados, pães, tortas, cucas, bolos, esfihas, pasteis, 
rissoles, macarrão, agnoline, tem uma variedade bem grande. Entregamos doces, 
como geleias, doces e sucos. Também entregamos hortaliças e frutas in natura.  
A cooperativa terceiriza ainda os serviços de industrialização de mel, sucos de 
fruta integral e carnes. As mulheres colaboram com as atividades da cadeira 
produtiva.  

E5 Panificados, doces, artesanato, trabalhos manuais, cogumelos, peras, alho, 
temperos, bolsas terapeutas, artesanato em costura, grãos, hortifrutigranjeiros, 
sucos, geleias, peixes, conservas, todas produções artesanais.  
É bem diversificada a linha de trabalho, as mulheres têm uma participação ativa 
na produção, transformação e principalmente na comercialização.  

Fonte: A Autora (2020). 

 

No Quadro 18, percebe-se que a produção é diversificada, tendo como 

produtos comercializados: leite, panificados (pães, bolachas, bolos e massas em 

geral (pastéis, macarrão, agnholine, etc.), mel, hortaliças orgânicas, hortaliças e 

verduras convencionais, alface, acelga, couve-flor, couve-chinesa, couve-folha, 

brócolis ramosos, tempero verde, cebola, batata salsa, repolho, tomate, aipim, batata 

doce, batata inglesa, beterraba, cenoura, chuchu, manjerona, frutas  (morango, uva, 

pera ), sucos, cogumelo, grãos, artesanato, trabalhos manuais, almofadas 

terapêuticas e peixes. A participação da mulher acontece, principalmente, na parte 

dos panificados (REITER et al., 2019; ONU, 2015).  Um dos presidentes comenta 

que a produção é bem diversificada, as mulheres têm uma participação ativa na 

produção, transformação e principalmente na comercialização (E5). 

Hentz e Hespanhol (2017) comentam que, para contrapor as atividades 

produtivas dominantes, muitos agricultores têm adotado como estratégia de renda, a 

diversificação das atividades, buscando uma melhor utilização da terra.  
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Em um estudo realizado em 2007, em cinco localidades agrícolas dos 

municípios de Igarapé-Açu e Marapanim, ambos situados no nordeste paraense, 

com perfil essencialmente agrícola, concluíram que a mulher desempenha tarefas 

relacionadas no âmbito doméstico, sendo considerado menos importante do que o 

do homem. Embora muitas vezes a divisão do trabalho seja percebida como uma 

condição natural pela condição de nascimento e pelo gênero, onde as tarefas que 

cabem as mulheres sejam desvalorizadas (COSTA et al., 2000).  

Quando a mulher rompe essa ideologia e exerce cargos de liderança, como 

no caso de três presidentes mulheres dentre as cinco cooperativas estudadas. 

 Outro momento que chama a atenção sobre a participação da mulher é 

quando uma das presidentes comenta: 

Teve anos em que vendemos menos, outros anos vendemos mais, mas 
sempre quando uma produção baixa, a outra segura. Então acredito que 
sonhamos e temos esperança de que continue, mesmo na situação de hoje, 
mas temos esperança que isso melhore e que a agricultura familiar continue 
sendo valorizada, e que a gente consiga permanecer e ter orgulho do que 
faz (E1). 

Percebe-se que a esperança, a crença e a perseverança estão presente na 

atuação da mulher como agricultora e empreendedora, deixando claro a 

necessidade de diversificar a produção para garantir uma renda mensal. 

No Quadro 19, quando questionados sobre as dificuldades encontradas na 

gestão da cooperativa, mas especificamente com as mulheres, os representantes 

responderam:  

Quadro 19 - Dificuldades encontradas na gestão em relação as mulheres 

(continua) 

Cooperativa Resposta 

E1 Maior dificuldade é de se envolverem na cooperativa, gostam de fazer apenas o 
seu trabalho, não se sentem preparadas, também não pretendem assumir cargos 
na cooperativa. Muitas delas ainda dependem muito da opinião familiar para 
tomar as suas decisões.  

E2 [...] tem uma dificuldade, algumas pessoas com uma dificuldade um pouco maior, 
algumas pessoas sem muita afinidade, e permanecem no trabalho doméstico, não 
querem muito se envolver; tem aquela ideia de que tem que ficar em casa 
fazendo janta, tem que ficar limpando a casa, e acabam não participando.  
Esse é o tipo de mulher que a cooperativa pretende tentar trazer e participar um 
pouco mais, mas elas são fechadas, não são muito abertas a conversa, a diálogo. 
Acredito que o principal problema, é não quererem se envolver, tem vergonha de 
fazer uma feira. A timidez atrapalha muito algumas delas, eu acho que seriam 
essas as dificuldades. Então, a gente sabe que tem que fazer um trabalho aqui 
para fortalecer as mulheres. 

Fonte: A Autora (2020). 

 
 



104 

 

Quadro 19 - Dificuldades encontradas na gestão em relação as mulheres 

(conclusão) 

Cooperativa Resposta 

E3 Elas participam das atividades produtivas, poderiam se envolver mais 
especificamente com a cooperativa no geral, ainda tem muitas obrigações na 
casa e na propriedade.  

E4 [...] Acredito que com as mulheres temos apoio, poderia ser mais para o 
desenvolvimento, sempre tentamos ajudar a outra no que consegue, as vezes 
uma participa num curso quando a outra não pode. Podemos sempre melhorar, 
mas tem lugares que podem ser piores.  

E5 A maior dificuldade seria o crédito, a distância dos centros consumidores, e ainda 
a falta de incentivo por algumas partes da sociedade.  

Fonte: A Autora (2020). 

 

Em relação às dificuldades encontradas na gestão das cooperativas, 

conforme demonstra o Quadro 19, especificamente com o trabalho das mulheres, 

pode-se citar: dificuldade de acesso ao crédito, timidez, apego a estereótipos de 

“dona de casa” falta de espírito do cooperativismo.   

Corroboram, Mesquita e Mendes (2012) e Herrera (2012) quando afirmam 

que estas dificuldades têm reflexo na gestão da cooperativa. Suas raízes são mais 

profundas, estão vinculadas a questões culturais, históricas, de gênero e de divisão 

do trabalho que coloca a mulher como um ser frágil, devendo cuidar e zelar da 

família e do trabalho doméstico, que ajuda seu esposo nas tarefas realizadas na 

propriedade rural.  

Observou-se que para romper esses padrões de comportamento, esses 

dogmas, e superar essas dificuldades requer investimento na educação, formação 

para atuar de forma conjunta e desenvolver o espírito de ação cooperativista onde 

somam-se as potencialidades e as dificuldades são superadas na coletividade.  

Reconhecimento e apoio são fundamentais para o desempenho das 

atividades das mulheres da agricultura familiar. Como se não bastasse os trabalhos 

diários, os cuidados com filhos e com a propriedade a mulher estimula a 

permanência da família na agricultura familiar.  

O Quadro 20, mostram o apoio que as mulheres da agricultura familiar 

recebem de seus familiares e de outras mulheres, na perspectiva dos representantes 

das cooperativas. 
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Quadro 20 - Apoio que recebem de familiares e de outras mulheres 

Cooperativa Resposta 

E1 Existe o apoio da família para a maioria das mulheres, os maridos já entenderam 
que elas contribuem para o sustento da família.  
As mulheres dos panificados apoiam umas às outras, elas buscam compartilhar 
as suas experiências e estimular o trabalho da equipe, já que a panificação é o 
negócio delas.  

E2 As famílias estão junto auxiliando nas atividades.  
Existe uma colaboração e troca de experiência entre elas.  

E3 A família apoia bastante com certeza. Elas são bastante unidas e gostam uma de 
ajudar as outras.  

E4 [...] As mulheres se apoiam entre si, poderia ser mais para o desenvolvimento, 
sempre tentamos ajudar a outra no que consegue, as vezes uma participa num 
curso quando a outra não pode. Podemos sempre melhorar, mas tem lugares que 
podem ser piores.  
Nossa cooperativa tem 5 mulheres com unidades de produção de panificação na 
sua residência, quando a produção aumenta empregam as mulheres associadas 
vizinhas. 

E5 Possui apoio da família em todas as atividades.  
Também entre elas existe o incentivo e a troca de experiências, como 
trabalhamos com toda a cadeia produtiva, existe bastante ajuda entre elas para a 
produção e comercialização dos produtos.  

Fonte: A Autora (2020). 

 

             A partir do Quadro 20, percebe-se que as mulheres apoiam uma as outras e 

percebem que é capaz, que é possível superar as suas dificuldades, sente-se 

realizadas, empoderada, se consideram parte de uma cooperativa forte de 

compartilhamento com outras mulheres, que buscam uma oportunidade de saírem 

da invisibilidade, sendo respeitadas por seu talento e sua força de trabalho. A mulher 

precisa da ajuda da família, já que uma das características da agricultura familiar é 

utilizar a mão de obra familiar.  

           Fica evidente a importância da participação das mulheres nas cooperativas 

que contribuem para o desenvolvimento da agricultura familiar no vale dos 

imigrantes em Santa Catarina.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A origem desse estudo buscou averiguar se o cooperativismo contribui para o 

desenvolvimento da agricultura familiar e se oferece apoio ao empreendedorismo 

feminino através das suas cooperativas situadas no Vale dos Imigrantes no oeste do 

estado de Santa Catarina. 

Sobre o primeiro objetivo específico, foi demonstrado a relevância das 

cooperativas para região do Vale dos Imigrantes. Observou-se nas falas dos 

entrevistados que as cooperativas promovem o desenvolvimento econômico através 

da vivência do trabalho coletivo, oferecendo apoio e fortalecimento a sua 

comunidade, transformando as suas vidas através da oportunidade de trabalho, na 

própria geração da renda e na formação continuada para o fortalecimento das 

futuras gerações.  

As cooperativas estão trabalhando em prol do resgate da agricultura familiar, 

atuando de forma sustentável e eficaz, através das melhores práticas, com ações 

justas para os associados e que sejam economicamente viáveis, mas que também 

contribuam para a formação de novos cidadãos e com mudanças nas atitudes e 

comportamentos.  

Os órgãos públicos e as entidades de apoio que surgiram em decorrência das 

necessidades da agricultura familiar, juntamente com toda a sociedade mais o poder 

público em todos níveis, tem papel importante no sentido de desenvolver ações que 

permitam alcançar o desenvolvimento do Vale dos Imigrantes.  

No segundo objetivo específico, sobre a relação do cooperativismo e o 

empreendedorismo das mulheres agricultoras, observou por meio dos relatos, que 

muitas mulheres não se imaginam capacitadas para empreenderem sozinhas, 

necessitam do trabalho conjunto para que sintam-se encorajadas a produzir o seu 

produto, vê-lo com um negócio e desejem enfrentar os desafios das atividades que 

desenvolvem.  

As mulheres da agricultura familiar possuem características empreendedoras, 

destacando, entre elas:  a liderança, o trabalho em equipe, a perseverança, a 

capacidade de assumir risco, a solução de problemas, a integração e capacitação 

dos membros, a comunicação entre os associados, o comprometimento e a 

preocupação com a qualidade de vida dos agricultores familiares.  

O cooperativismo é o grande responsável pelo fortalecimento da agricultura 
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familiar, as mulheres compreendem que sua conquista de trabalho e renda não se 

limita a subsistência, que podem avançar o seu espaço e tornar-se uma 

empreendedora, tomar a consciência de sua capacidade e potencialidade.  

De acordo com os gestores das cooperativas, elas necessitam perceber a sua 

importância na produção, que além das atividades que desempenham no campo, 

podem agregar valores ao mercado. Assim, observa-se que o despertar do 

empreendedorismo nessas mulheres agricultoras familiares ainda está sendo 

construído, tornando-as mais participativas no processo decisório de suas 

propriedades, evidenciando também uma significativa melhora através dos 

conhecimentos adquiridos na vivência grupal na cooperativa.  

A cada dia rompem barreiras e conquistam seus espaços, com elevação de 

sua autoestima quando têm seus nomes destacados na cooperativa. Essas 

mulheres empoderadas, desempenham um papel importante no campo, onde 

empreendem e cuidam do lar de sua família mostrando a força e a determinação da 

mulher.   

Como último objetivo o estudo descreveu a participação de mulheres em 

cooperativas que contribuem para o desenvolvimento da agricultura familiar no Vale 

dos Imigrantes.  

Há uma participação ativa da maioria das mulheres dessas cooperativas 

através da diversificação de produtos que são produzidos e comercializados por 

elas. Grande parte dos produtos fornecidos no programa PNAE são produzidos 

pelas mulheres, principalmente em relação aos panificados e hortaliças.  

O cooperativismo fortalece as associadas a empreenderem juntas, a 

entenderem que os objetivos devem ser compartilhados por todos, da mesma forma 

que assumem os riscos do negócio. Grande parte das mulheres da agricultura 

familiar não percebem claramente que elas empreendem e que as suas atividades, 

sejam na panificação, na produção leiteira ou na extração do mel, não são apenas 

uma atividade de fonte de renda, mas sim um negócio com perspectivas de 

crescimento e de sucesso.  

O estudo mostrou que as mulheres da agricultura familiar do Vale dos 

Imigrantes, com o devido incentivo, condições adequadas e com orientações 

corretas, são capazes de empreender, criar algo novo e rentável rompendo dogmas 

de pobreza que lhes foram impostos e criam melhores condições de qualidade de 

vida da sua família e contribuem para o desenvolvimento da agricultura familiar no 
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Vale dos Imigrantes no estado de Santa Catarina.   

Um dos fatores limitantes para esse trabalho foi a coleta de dados, quando 

em meio a Pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19) e em meio a quarentena 

e isolamento social previsto pelos Decretos do Estado de Santa Catarina nº 525 de 

23 de março de 2020, nº 550 de 7 de abril de 2020, nº 554 de 11 de abril de 2020, nº  

562 de 17 de abril de 2020 e nº 587 de 30 de abril de 2020 limitaram a coleta de 

dados presenciais, necessitando ser realizada, em grande parte, pelo aplicativo 

WhatsApp, os quais foram transcritos com fidelidade.   

Diante desse cenário desenhado pela Pandemia, surgem novos desafios e, 

entre eles, encontram-se outros Programas e Políticas Públicas onde sejam 

previstas ações de enfrentamento desses incidentes, para entrega dos produtos e 

evitar os prejuízos das propriedades rurais da agricultura familiar. 

Constata-se, que é imprescindível a união entre as cooperativas, 

universidades, poder público e demais instituições ligadas à agricultura familiar no 

intuito de aprofundar o entendimento sobre a importância da aplicação de políticas 

públicas, a competitividade, o desenvolvimento e o fortalecimento do 

empreendedorismo dentro da agricultura familiar através da capacitação que é uma 

ferramenta determinante no empoderamento feminino das propriedades rurais do 

Vale dos Imigrantes no oeste do estado de Santa Catarina.  

Sugere-se novos temas para futuros estudos: 1) Conhecer as características 

empreendedoras das mulheres na gestão das cooperativas e 2) Avaliar os níveis de 

empoderamento feminino na agricultura familiar 3) Ampliar esse mesmo estudo para 

todas as cooperativas do Vale dos Imigrantes de Santa Catarina.  

Enfim, esses e outros trabalhos futuros poderão ser desenvolvidos com o 

objetivo de associar a agricultura familiar a outros processos de cooperativismo e 

empreendedorismo para o desenvolvimento das propriedades rurais em Santa 

Catarina.  
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APÊNDICE A – Questionário 

 

UNIARP – Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe 

Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento e Sociedade 

Linha de Pesquisa Desenvolvimento 

Título: 

Mestranda: 

ENTREVISTA REPRESENTANTE DAS COOPERATIVAS. 

Nome da Cooperativa:  

a) Há quanto tempo está na condução da cooperativa? _____ anos 

b) Qual o número de associados na cooperativa? Quantas são mulheres? 

c) Quais são os principais produtos comercializados e como é a participação das                                                                                                                                                                                     

mulheres nessas atividades?  

d) A cooperativa participa de programas sociais em parceria com outras entidades? 

e) Os programas sociais trazem resultados para o desenvolvimento dos associados? 

 (  ) SIM    (  ) NÃO Quais? 

f) No dia a dia, quais as mudanças percebidas após os incentivos e oportunidades 

oferecidas às mulheres na obtenção da sua renda familiar? 

g) Dentre as mulheres que participam da cooperativa, você consegue identificar 

características nelas que possam sinalizar como empreendedoras?  

h) Na sua opinião: o cooperativismo desperta e prepara as mulheres para 

empreender?  (  ) SIM    (  ) Não  Justifique:  

i) Quais são as maiores dificuldades encontradas na sua gestão, mais 

especificamente com as mulheres? Elas recebem o apoio e o incentivo dos 

familiares e de outras mulheres?  

j) Qual a importância da cooperativa para a sua comunidade, município, região? 

k) Existem apoio e incentivos do Município para com a Cooperativa? O que seria?  


