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RESUMO 

A Cooperativa Agroindustrial do Vale do Ivaí, (Cooperval), surgiu através da 

modernização agrícola no Brasil e da criação de políticas setoriais, (Proálcool), face ao 

declínio da cultura cafeeira no norte paranaense. Atualmente, a Cooperativa assume um 

papel considerável na geração de emprego/renda, principalmente nos municípios de 

Jandaia do Sul, Bom Sucesso e Marumbi, sendo uma das maiores propulsoras da 

atividade agroindustrial na região, atuando principalmente no setor sucroenergético. 

Assim, a pesquisa analisa como a Cooperativa influencia a região, estabelecendo 

identidade e Poder neste território produzido.  Com base nestas exposições, o trabalho 

caracteriza a evolução da Cooperval, demonstrando dados referentes à produtividade e a 

dinâmica do mercado, no intuito de compreender a territorialidade econômica e o poder 

que a Cooperval estabeleceu em diversas esferas, por inúmeros fatores e mecanismos. 

Os dados foram obtidos junto a Cooperativa e órgãos institucionais e governamentais. 

Foram realizadas diversas entrevistas, consultas com atores políticos, com técnicos da 

Emater e de associações, além das consultas bibliográficas. Os dados foram articulados 

e analisados dando suporte e base científica. A pesquisa tem um caráter crítico, que 

revela resultados importantes da apropriação da Cooperval no espaço, demonstrando o 

poder e a territorialidade formada ao longo de trinta e seis anos de existência. 

 

Palavras Chave: Poder, Território, Territorialidade, Cooperval, Vale do Ivaí (PR).  
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ABSTRACT 

The Cooperativa Agroindustrial do Vale do Ivaí, (COOPERVAL), came about through 

agricultural modernization in Brazil and the creation of sectorial policies, (Proálcool), in 

the face of the decline of the coffee culture in northern Paraná. Currently, Cooperative 

assumes a considerable role in generating employment / income, mainly in the 

municipalities of Jandaia do Sul, Bom Sucesso and Marumbi, being one of the major 

propellers of the agroindustrial activity in the region, working mainly in the sugar-

energy sector. Thus, the research analyzes how the Cooperative influences the region, 

establishing an identity and a Power in this produced territory. Based on these 

exposures, the work characterizes the evolution of Cooperval, demonstrating data on 

productivity and market dynamics, in order to understand the economic territoriality  

and Power that Cooperval has established in several spheres, due to numerous factors 

and mechanisms. The data were obtained from the Cooperative and institutional and 

governmental bodies. Several interviews, consultations with political actors, Emater 

technicians and associations, and bibliographic consultations were carried out. The data 

were articulated and analyzed giving support and scientific basis. The research has a 

critical character, which reveals important results of the appropriation of Cooperval in 

space, demonstrating the Power and territoriality formed during its thirty-six years of 

existence. 

 

 Keywords: Power. Territory, Territoriality, Cooperval, Vale do Ivaí (PR). 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O estudo da Geografia transforma nosso olhar sobre as relações e interações 

que ocorrem no espaço. Ao pensar a Geografia em determinada escala de espaço/tempo, 

percebemos contradições, simbioses, divergências e convergências de inúmeros fatores 

que configuram e transformam a superfície terrestre. 

Ao longo da evolução epistemológica da Geografia, houve uma série de 

rupturas paradigmáticas. Ao passo em que ocorreram transformações cruciais no seio da 

sociedade, principalmente no século XX, a exemplo do âmbito econômico, que 

desencadeou grandes transformações, modificando o modo de vida de milhões de 

habitantes, transformando drasticamente diversos espaços no mundo, conectando os 

mais diversos lugares pelo avanço técnico, informacional e cibernético, a Geografia 

enquanto ciência necessitou romper e aprimorar conceitos para explicar as novas 

mudanças e padrões sociais que consequentemente, implicaram em transformações 

espaciais.  

O conceito de território, por exemplo, base de discussão nesta pesquisa, ganhou 

destaque nos estudos acadêmicos, nas áreas de Geografia e de outras ciências, sendo um 

dos conceitos mais difundidos e aplicados para explicar realidades atuais.  

Desvendar realidades locais, vinculados a transformações importantes no 

padrão de vida das pessoas, requer pensar sobre inúmeros fatores e possibilidades, que 

muitas vezes cientistas ignoram e procuram através de padrões explicativos, 

interpretarem os fatos de maneira equivocada, desconsiderando perspectivas históricas, 

culturais, ou até econômicas e sociais.  

Assim, esta pesquisa busca compreender de maneira ampla, as ações de grupos 

de pessoas num dado espaço/tempo. Buscar as respostas requer certo rigor e 

aprofundamento, de modo que devemos enxergar os processos com um olhar 

interdisciplinar, visto que compreender ações de seres humanos exige certa 

compreensão de fatores sociais, psicológicos, culturais, históricos, econômicos e 

geográficos. O estudo não se esgota, pelo contrário, abre novas frentes de pesquisa e 

novas interrogações. 

O motivo deste (a) ensaio/pesquisa é buscar primeiramente uma sociedade 

mais justa, assim, a compreensão da sociedade deve levar em consideração uma escala 
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de tempo/espaço e junto a isto, uma gama de relações e fatores que permita iniciar um 

pensamento de transformação social, problematizando alguns desafios e criando 

alternativas e soluções.  

Neste sentido essa pesquisa ainda é inicial, pois é “ponta pé” de um tema que 

tem várias vertentes e potencialidades a serem exploradas, mas revela um início da 

compreensão de uma realidade local, entendendo o resultado da apropriação de grupos 

de pessoas e instituições no espaço, este estudo permite compreender um território, 

permite entender a construção de uma territorialidade e desafia a pensarmos sobre tudo 

que será posto, de maneira crítica, promovendo um pensamento científico que poderá 

ser enriquecido no futuro. 

Essa pesquisa é fruto de anos de análise e teve início quando estava na 

graduação observando a realidade em que estava situado, como relações de 

concentração de renda, poder de terras e desigualdades, bem como questões como de 

desenvolvimento.  

Assumir a tarefa de estudar a empresa/cooperativa de maior expressividade no 

Vale do Ivaí1 (região do interior do Paraná) exigiu aprofundar bibliografias em diversos 

temas e áreas e pensar essa realidade através da história e do espaço, não apenas em 

âmbito local, mas entender mudanças e revoluções em contexto global e o impacto na 

escala que é objeto de estudo.  

Entre tantas possibilidades de reflexões, a pesquisa tem como objetivo analisar 

a territorialidade da Cooperativa Agroindustrial do Vale do Ivaí (Cooperval), e o poder 

que a mesma exerce na região. Assim, analisamos a influência socioeconômica que a 

cooperativa exerce nos municípios, demonstrando uma vasta rede de influências.  

Com base nestes objetivos, procuramos estabelecer alguns critérios que 

trouxessem respostas explicativas para esta pesquisa.  

Do ponto de vista teórico/conceitual, trabalhamos com os conceitos de 

território; territorialidade e poder; de modo que um conceito complementa o outro, mas 

merecem tratamentos distintos, sendo estritamente importantes para cumprir os 

objetivos destacados. 

Apesar de adotarmos os recortes a partir da área de influência da Cooperativa, 

e a escala temporal após seu surgimento, foram necessárias algumas revisões históricas 

de ocupação do espaço regional, bem como entender as transformações históricas e 

                                                      
1 O Vale do Ivaí é um território composto por 26 municípios, presentes na mesorregião Norte Central 

Paranaense conforme demonstra na figura 1 p.35. 
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geográficas que precederam o próprio surgimento da Cooperativa.  

Assim, a pesquisa é estruturada em três capítulos; no primeiro partimos do 

princípio que a Cooperval surgiu apoiada em três fatores cruciais, estes fatores 

históricos deram o suporte necessário para o surgimento, expansão, formato e 

configuração da cooperativa.  

O capítulo um foi dividido em três partes, cada uma delas analisa um fator que 

foi determinante no surgimento da Cooperval.  

O primeiro fator em nossa opinião é a modernização da agricultura no Brasil, 

que foi apoiado na revolução verde e no próprio fenômeno da globalização, que 

permitiu o fluxo de capitais, pessoas, informações e mercadorias com mais fluidez sobre 

os territórios, permitindo também a interação entre os espaços de maneira mais eficaz, 

isso consequentemente fez com que a comunicação, distribuição e as redes que ligam 

todas essas esferas se ampliassem significativamente.  

A modernização da agricultura brasileira tal como foi realizada, necessitou da 

revolução verde e do pacote tecnológico da agricultura moderna (agribusiness); esse 

modelo de modernização levou a criação e consolidação do Complexo Agroindustrial 

(CAI) no Brasil.  

Essa compreensão é necessária visto que a Cooperval tem uma cadeia 

produtiva baseada no CAI, assim, o conceito de CAI é trabalhado de maneira mais geral 

em parte do capítulo um, para dar noção necessária à organização da agricultura 

moderna atual e a organização da Cooperval.  

Ligado a este contexto, o Estado brasileiro financia atividades e setores 

produtivos a fim de otimizar e engajar os mercados brasileiros na economia 

internacional.  

Um dos setores que foram contemplados com políticas públicas de 

desenvolvimento foi à cana de açúcar, (atividade motriz da Cooperval). Assim, a 

Cooperval surgiu com subsídio da política do PNA (Programa Nacional do Álcool), 

mais conhecida como Proálcool, essa política foi alicerce para o surgimento de diversas 

destilarias em todo território nacional, e é fundamental para análise, sendo abordada na 

segunda parte do capítulo um.  

Apresentamos assim, uma rápida, porém necessária explicação sobre o que foi 

o PNA e como essa política foi fundamental para o surgimento da Cooperativa, objeto 

central do estudo.  

Na terceira parte do capítulo um, apresentamos a ocupação histórica da região, 



17  

e como a colonização está diretamente vinculada às atividades econômicas rurais. 

Conseguir estabelecer um elo entre esses três fatores é essencial para entender 

o surgimento da Cooperativa, visto que sem esses três determinantes, não teríamos aqui 

este objeto de análise.  

Desse modo, o capítulo dois procurou demonstrar a evolução da Cooperval, 

sua trajetória, características e estratégias de crescimento, demonstra as atividades 

produtivas, desempenho nos mercados atuantes e a influência no Vale do Ivaí. 

Os dados primários foram coletados na Cooperval e os secundários em sites, 

órgãos institucionais e governamentais, dando suporte científico à pesquisa. Assim, o 

capítulo dois se desenvolve primeiramente demonstrando a evolução da área plantada 

ao decorrer dos anos, fazendo um comparativo com a evolução do número de 

Cooperados, permitindo evidenciar a evolução de área plantada por cooperado em 

média e a concentração de terras dos cooperados2.  

Através dessa demonstração, também é possível notar a evolução da área 

plantada de acordo com a evolução do setor, primeiramente comparando com as etapas 

do Proálcool, e depois à dinâmica do setor, que passa por diversas reestruturações, 

crises e evoluções que são evidenciadas anteriormente no capítulo um.  

Sequencialmente, o capítulo prima em caracterizar os setores que a cooperativa 

atua de maneira mais expressiva (açúcar e álcool) demonstrando dados de produção, 

escoamento no mercado, destino dos produtos, preços e estratégias.  

A justificativa dessa análise é pensar que sem os mercados de atuação, não 

haveria estratégias que fossem refletir na evolução da cooperativa, e sem a evolução da 

cooperativa não haveria impacto considerável na região.  

Os dados de produtividade dos últimos 10 anos foram fornecidos pela 

Cooperval (2016), porém, na obra de Cavalheiro (2005) a autora traz esses dados desde 

o surgimento da cooperativa. Concentramos esforços para analisar os preços e a 

produtividade a partir de 2005, de acordo com os dados fornecidos pela Cooperval, no 

intuito de não reproduzir o que já foi exposto por Cavalheiro (2005), mas dar 

continuidade nas análises.  

Priorizamos dar ênfase nas análises dos resultados atualizados, (a maioria 

posterior a 2005) não desconsiderando a série histórica já elucidada pela autora, mas 

                                                      
2As principais fontes foram: Cooperval (2016); Cavalheiro (2005); índice FIRJAN de desenvolvimento 

municipal, Perfil Territorial do Vale do Ivaí (2015), IPARDES, IBGE, prefeitura de Jandaia do Sul. Os 

acessos e as informações detalhadas encontram-se presentes nas referências.  
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complementando e rediscutindo alguns fatores essenciais para pesquisa. 

Assim, admitir o impacto da Cooperval na região é admitir o impacto dos 

setores e do mercado também, pois há uma relação direta entre esses fatores.  

Para constatar a influência que a Cooperval tem na região, foram feitos uma 

série de cruzamento de dados, primeiramente comparando o número de funcionários da 

cooperativa e a origem desses funcionários, com a População Economicamente Ativa 

(PEA) dos municípios que a Cooperval exerce maior empregabilidade.  

Posteriormente, verificou-se a área plantada da Cooperval e o percentual de 

área plantada por município. Evidenciamos neste sentido, os municípios que possuem 

maior concentração produtiva e uso mais intenso do território.  

Através dos indicadores de área plantada por município e origem dos 

funcionários por município, confrontando esses dados com a PEA, conseguimos assim, 

constatar onde ocorre maior influência da Cooperval através desses indicadores.  

Assim, através dessa análise, verificamos o percentual de agricultura familiar e 

não familiar nos municípios de maior influência da cooperativa, evidenciando qual 

modelo de agricultura é predominante.  

Através de entrevistas em associações, prefeitura de Jandaia do Sul e Emater, 

verificamos ações e estratégias que vem sendo desenvolvidas para fortificar a 

agricultura familiar nesses municípios, principalmente em Jandaia do Sul, município 

onde se localiza a sede da Cooperval. 

São analisados também os indicadores de desenvolvimento dos municípios, 

verificando principalmente os índices de emprego/renda, vulnerabilidade à extrema 

pobreza, entre outros índices que demonstram e reafirmam a influência da Cooperval, 

principalmente pelo aspecto de geração de emprego.  

Os dados dos indicadores de desenvolvimento foram feitos nos municípios que 

apresentaram maior influência da Cooperval, e através da análise dos índices, 

verificamos grande dependência desses municípios para com a cooperativa, 

principalmente pelo aspecto de geração de emprego/renda.  

Sinalizando assim, que a ordem de apresentação dos dados ocorreu da maneira 

mais explicativa possível, demonstrando que a partir do momento que há uma 

significativa população dependente da Cooperval, essa população também depende das 

situações do mercado e da dinâmica econômica, reafirmando a gama de relações 

estabelecidas, não podendo desconsiderar qualquer fator apresentado. 

No capítulo 3, consolidamos as hipóteses apresentadas e revelamos a essência 
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da pesquisa. Intitulado “O poder, o uso do território e a territorialidade da Cooperval” o 

capítulo resgata os dados apresentados no capítulo 2 e vai desvelando ponto a ponto a 

existência de um poder.  

Apresentamos na visão de renomados autores, a noção conceitual de 

“território”, “territorialidade” e “poder”. A união desses três conceitos, somados aos 

dados apresentados no capítulo 2, demonstram como a Cooperval construiu uma 

territorialidade.  

Essa territorialidade é vista sob o aspecto econômico, e sob outros aspectos 

também, afirmando que existe uma gama de relações que conferem relações de poder e 

identidade à Cooperval.  

Assim, analisamos várias vertentes e possibilidades de aplicação do conceito 

de poder, sob o ponto de vista relacional à Cooperativa. Apesar dos autores tratados 

apresentarem visões ambíguas acerca de “poder” e “território”, a noção através das 

várias escolas tratadas permite ampliar a noção conceitual, assim, o intuito foi aplicar 

através de diferentes visões os conceitos ao caso da Cooperval. 

Através dessa análise, foi revelado o sentido mais amplo da territorialidade. O 

critério para aplicação dos conceitos ocorreu na seguinte sequência; relação Cooperval 

vs cooperados – Cooperval vs mercado – Cooperval vs Estado – Cooperval vs 

funcionários – Cooperval vs espaço (território).  

Na análise da relação da Cooperval com os cooperados, verificamos também, 

satisfação dos cooperados, participação nas decisões, perfil dos cooperados entre outros. 

Foi realizada uma entrevista a fim de confrontar os dados obtidos na entrevista, com a 

pesquisa realizada por Silva et al (2007), que aprofundam nessa obra, a relação da 

Cooperval com seus associados, demonstrando características e perfis, participação e 

outras relações entre ambos.  

Aplicamos também, o “poder” sob o aspecto da sua difusão, um poder invisível 

que confere identidade e característica, sendo um poder que circula e se propaga, 

formando a territorialidade da Cooperativa, uma territorialidade simbólica, invisível, 

funcional e que influencia em relações cotidianas. 

Essa aplicação é efetuada através da análise dos discursos, da missão e dos 

objetivos da Cooperval, da exposição dos discursos na opinião pública acerca do papel 

da cooperativa na região, que circula nos veículos de comunicação e constroem a 

imagem da Cooperval.  

Assim, identificamos a influência que a Cooperativa tem na política local, 
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através de figuras públicas que, de uma forma ou outra, tem relações com a Cooperval.  

Verificamos assim, os vários tentáculos do poder, que se estabelece em 

inúmeras relações e que mesmo não sendo identificável, conseguimos demonstrar um 

campo invisível de várias influências. Concentramos esforços para verificar como a 

população local percebe a imagem da Cooperval e como seus funcionários, que 

conhecem de perto a realidade da cooperativa, percebem o seu papel na região.  

Assim, fizemos um conjunto de 10 consultas, sendo 4 entrevistas com 

habitantes selecionados através de diferentes áreas de formação, todos residentes de 

Jandaia do Sul e 6 questionários aplicados com empregados da cooperativa em diversos 

setores de trabalho. Através de perguntas elaboradas, verificamos como os entrevistados 

e/ou questionados, vêem a Cooperval e sua influência na região.  

Apesar do baixo número de consultas, o objetivo central foi verificar a 

percepção dos sujeitos acerca da Cooperval, comparando as respostas, estabelecendo 

um elo que verifica como os discursos enunciados nos veículos de comunicação, 

chegam às pessoas e como os funcionários da Cooperativa avaliam seu emprego e seu 

empregador. Sendo fundamental para compreensão.  

O último item da pesquisa resgata o resultado do processo de produção 

territorial, através da análise da paisagem rural, assim, fizemos uma breve aplicação do 

conceito a fim de perceber o poder da Cooperval sob o substrato físico, a territorialidade 

materializada e concretizada pela paisagem. 

Entender o que é esse poder, carregado de distorções, discursos, pronuncias e 

idealismos e como um discurso desenvolvimentista criou uma imagem e uma identidade 

que se torna intrínseco a territorialidade estabelecida, foi o desafio em questão. 

Convidamos a uma leitura conectada, simples, de certa forma, mas que 

compreende uma dinâmica que possa servir como futuras investigações e 

aperfeiçoamentos, a pesquisa serve como fonte de dados e acima de tudo, fonte de 

reflexão crítica.   

O intuito é demonstrar uma análise integrada, levando em consideração os 

diversos fatores aqui destacados que ocorreram muitas vezes de forma paralela e não 

seccionada, mas um influenciando no outro de uma maneira ou de outra. 
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CAPÍTULO 1 

 

 OS FATORES DETERMINANTES PARA O SURGIMENTO DA 

COOPERVAL 

 
 

 

Para entender a territorialização da Cooperval no Vale do Ivaí, é necessário 

identificar os motivos que levaram ao seu surgimento e consolidação. Assim, 

apontamos três fatores que determinaram o surgimento da cooperativa. Esse contexto 

histórico e também geográfico é parte essencial para compreensão de sua dinâmica e de 

sua ascensão. 

Assim, o capítulo trata de maneira rigorosa acerca dos três determinantes que 

apoiaram o surgimento da Cooperval, dando noção explicativa necessária para entender 

a gama de relações que foram estabelecidas ao decorrer do tempo. 

 

 

1.1 A modernização da agricultura e o Complexo Agroindustrial (CAI) no 

Brasil 

 
No século XX o mundo se viu diante de uma reestruturação no setor de 

produção de alimentos, e uma nova agricultura técnica e moderna. Paralelamente houve 

grandes mudanças na economia internacional, fruto de inovações tecnológicas, criação 

de programas internacionais de regulação econômica e de uma nova organização 

financeira e monetária. A lógica produtiva e comercial foi além dos territórios nacionais 

e um dos resultados deste processo foram às diversas incorporações, fusões e 

associações empresariais que surgiram ditadas por uma economia pautada no 

desenvolvimento neoliberal (OLIVEIRA, 2012). 

A readequação do sistema financeiro e do desenvolvimento tecnológico 

oriundos do período técnico-científico-informacional causou grandes impactos no 

campo em uma escala mundial (SANTOS, 1996; FAJARDO, 2008a). 

As grandes corporações empresariais dos setores agroindustriais acabam por 

orientar em uma lógica mundial o padrão tecnológico de concorrência. Assim, a 

reestruturação produtiva do campo apesar de recente, definiu e definem novas 

territorialidades, novos processos de organização dos setores produtivos e uma nova 
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dinâmica econômica regional nos locais onde tais empresas se territorializam, além de 

grandes impactos socioeconômicos em diversas escalas. 

As políticas públicas dos Estados nacionais são fundamentais neste contexto, 

pois irá orientar o desenvolvimento de certo setor produtivo, impulsionando a economia 

regional, podendo acarretar impactos positivos ou negativos. Neste ínterim, a 

modernização na agricultura trouxe em diferentes recortes espaciais, vários processos 

resultantes dos diferentes tipos de modernização e do setor específico de 

desenvolvimento. 

Os acontecimentos históricos na agricultura mundial são fundamentais para 

analisar os fatores que desencadearam mudanças no padrão produtivo e na 

reorganização do sistema de funcionamento da agricultura a nível mundial e na 

produção alimentar globalizada3.  

Ao passo em que os padrões produtivos do campo sofrem mutações, surgem 

novos cenários de produções territoriais que implicam em novas dinâmicas e 

reestruturações em âmbito social. É importante destacarmos que enquanto o mundo se 

globaliza e concomitantemente se interliga pelos nós das redes de produção, 

comunicação e distribuição; diversas regiões do globo passam a se conectar por um 

motivo ou outro na dinâmica capitalista gerada por meio do progresso técnico e pela 

fluidez cada vez mais eficaz de fluxos (SANTOS, 1996). 

Santos (2001), cita que onde a agricultura científica e globalizada se instala, é 

verificado uma grande demanda de bens científicos, e assistência técnica. Neste sentido, 

Fajardo (2008) afirma que os fluxos sobre territórios e sobre sua infraestrutura, 

produção, ocupação e circulação interagem na definição territorial de um espaço 

orientado pela lógica produtiva. Assim, essa eficiência seletiva e excludente depende do 

desenvolvimento técnico científico como base de manutenção. 

Neste sentido, os territórios vão conferindo diferentes usos com diferentes 

dinâmicas, implicando diretamente em diversas escalas espaciais, sejam regionais, 

locais, municipais, ou em recortes, campo, cidade, rural e urbano. 

Na atualidade, a agricultura encontra-se multifacetada, dependendo do nível 

técnico aplicado, podendo ser concebida desde uma prática de autoconsumo, até o mais 

alto nível de tecnologia aplicado na produção, o que chamamos de agricultura 

empresarial, geralmente voltado à exportação de commodities. 

                                                      
3Ver melhor: DICKEN, Peter. Mudança Global – Mapeando as novas fronteiras da Economia Mundial. 

5.ed.  Porto Alegre: Bookman, 2010.  
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A atividade agrícola em sua gênese sofreu transformações que desencadeou 

novos arranjos em termos estruturais nos padrões produtivos. 

Guimarães (1982) demonstra como a agricultura se transformou ao longo da 

história, se adaptando a novas regras de mercado, mudando sua configuração produtiva 

aderindo às novas dinâmicas impostas pelas diversas revoluções4.  

O autor também demonstra como a estrutura agrícola brasileira se apresentou 

rígida, desde o período escravocrata até o início do século XX. O autor ainda salienta 

que a estrutura fundiária desigual permaneceu engendrada à dinâmica agrícola 

brasileira, junto com a estagnação técnica do campo, sendo superada vias de fato, com o 

processo de industrialização e a introdução de novas técnicas e novos modos de 

produção por volta da década de 1950, mas mantendo a desigualdade na distribuição de 

terras. 

Neste contexto, a revolução verde substitui a força humana pela força 

mecânica, ao passo em que gradativamente se implementam novas tecnologias e novas 

técnicas no processo produtivo. 

Com a revolução industrial, a necessidade da matéria prima aumenta e a 

agricultura passa ser orientada pela indústria, causando um grande distanciamento entre 

os dois setores conforme mostra Guimarães (1982); este processo esgota-se no século 

XX, quando o desenvolvimento científico, técnico, informacional e cibernético passam 

a reorganizar as forças produtivas e une a indústria e agricultura num processo orientado 

por grandes organizações empresariais e por novos comandos financeiros que atuam em 

escala global. 

O padrão tecnológico se efetiva no processo de produção agrícola, onde a 

agricultura encontra base para sua evolução e as atividades passam a ter grupos 

empresariais no domínio dos conglomerados financeiros, impondo produtos 

manufaturados que são ditados pelas organizações empresariais; monopólios que 

formam as cadeias produtivas e tem os Estados, orientando preços muitas vezes com 

valores deprimidos, sendo um agente que passa ser obrigado a dar subsídios para 

manutenção do processo produtivo agrícola, para sustentar a produção de matérias 

primas e de alimentos (GUIMARÃES, 1982). 

Face a este processo, países como o Brasil encontram no Complexo 

Agroindustrial (CAI) um caminho para modernizar o campo. A estratégia leva a um 

                                                      
4O autor destaca a revolução industrial, a revolução verde, dentre outras que resultaram em rearranjos 

sociais e implicaram diretamente na agricultura. 
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intensivo processo de reorganização da atividade agrícola do país, transformando os 

latifúndios em grandes áreas produtivas, voltado a produção de commodities para 

exportação, e tem como base, a indústria a montante e a jusante nas cadeias produtivas. 

Tal modelo não modifica a estrutura fundiária brasileira, mas cria condições de 

alimentar um discurso desenvolvimentista que marca o século XX. 

 

 

1.1.1 A Formação do Complexo Agroindustrial no Brasil  

 

 

De acordo com Delgado (1985), é importante distinguir a transformação da 

base técnica da agricultura, do Complexo Agroindustrial (CAI). O primeiro ocorre no 

período pós Segunda Guerra e o outro inicia na década de 1960, se constituindo em 

meados dos anos de 1970. Ainda de acordo com o autor, a agricultura moderna 

brasileira inicia na década de 1950 e é caracterizada pela importação de insumos 

principalmente de empresas norte americanas, e pela mecanização do campo. 

O Estado encontra-se como agente facilitador deste processo, que subsidia a 

modernização do rural brasileiro, implicando em um novo padrão no comportamento da 

agricultura brasileira de modo geral. 

Ainda conforme salienta o autor, em decorrência da inovação na agricultura, e 

da nova proposta na dinâmica agropecuária financiada pelo governo brasileiro, se 

desponta a integração inter-setorial e a junção agricultura - indústria; esta, marca um 

novo processo de articulação que da início a um novo processo cumulativo, ditado por 

grandes capitais. 

Porém, apenas na década de 1970 com o segundo PND5 que o processo de 

modernização encontra condições para acentuar o grau de investimentos, ampliando a 

base técnica dando início ao CAI. 

Surge neste contexto o CAI, que pode ser compreendido de acordo com o 

autor como a formação de uma cadeia a montante e a jusante do processo de 

produção, indo desde a base de fornecimentos de insumos até o processamento 

agrícola. Este processo tem suporte do desenvolvimento industrial brasileiro e 

incentivo direto do Estado. 

                                                      
5 Plano Nacional de Desenvolvimento instituído durante o governo militar. 
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Nas palavras de Fajardo (2008b, p.2):  

A perspectiva histórica da formação do Complexo Agroindustrial 

Brasileiro inclui a inserção da economia nacional a uma lógica 

produtiva global com adoção de um modelo moderno onde a 

presença de tecnologias e padrões de consumo novos, expõe a 

realidade da grande produção que não distingue mais a natureza dos 

diversos capitais (agrícola, agroindustrial ou financeiro), e compõe o 

conjunto da economia.  

 

Guimarães (1982) entende o Complexo Agroindustrial como um elo que liga a 

agricultura à indústria de insumos, indústrias processadoras e até atacadistas, numa 

simbiose de combinações necessárias. 

O Complexo Agroindustrial caracteriza relações inter-setoriais, unindo 

agricultura, indústria, comércio, serviço, em um padrão moderno, desde a base 

produtiva até a fase final do comércio, passando por várias etapas setoriais. Este 

conjunto de relações é denominado CAI. 

Nas palavras de Roos (2012, p.1425):  

Os Complexos Agroindustriais podem ser entendidos como uma 

grande articulação interna formado pelas atividades agropecuárias e 

industriais que transformam as matérias-primas. Assim o termo 

Complexo Agroindustrial tem sido utilizado para rotular articulações 

entre os setores agrícola e industrial que vêm ocorrendo na 

agricultura brasileira. 

 

A interligação do sistema financeiro/econômico é essencial neste contexto, pois 

a rede econômica se torna o elo da formação do CAI, fazendo a conexão agricultura, 

indústria e comércio orientados pela lógica financeira. 

Essa integração só foi possível a partir da internalização da produção de 

máquinas e insumos para a agricultura “[...] Sua consolidação foi favorecida pelo capital 

financeiro, basicamente, através do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e das 

políticas específicas de agroindustrialização instituídas pelos chamados fundos de 

financiamento (DI)” (MESQUITA; MENDES, 2009 p.7). 

Mazzali (1995) ao definir o CAI, afirma que: 

 
Trata-se da articulação da agricultura, por um lado, com a indústria 

produtora de insumos e bens de capital para a agricultura e, por outro 

lado, com a indústria processadora de produtos agrícolas, a 

agroindústria, A partir dessa mudança na base técnica, a reprodução 

ampliada da agricultura passa a depender cada vez menos dos 

recursos naturais e mais dos meios de produção gerados por um setor 

especializado da indústria (MAZZALI, 1995 p.7). 

 
Neste ínterim, após os anos de 1950 o Brasil sofre um período de transição 
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do Complexo Rural ao Complexo Agroindustrial6. Ainda conforme salienta Mesquita 

e Mendes (2009): 

A organização do CAI, a industrialização e a integração de capitais 

(formação de um sistema financeiro geral) promovem a transferência 

setorial da renda do setor agrícola para o setor não agrícola. O 

mecanismo de preços possibilita essa transferência intersetorial da 

renda, em que os setores a jusante (compra de produtos agrícolas, 

insumos e máquinas) e a montante (venda de insumos e máquinas) se 

beneficiam dessa relação. Enquanto a constante redução de parte do 

orçamento das famílias destinado diretamente à alimentação, 

beneficia o conjunto do sistema econômico, a partir da liberação de 

recursos para o consumo direto dos indivíduos e famílias (DI). Esse 

processo favorece a queda da renda agrícola, apesar do imenso 

crescimento da produção e da produtividade. Os benefícios da 

modernização do setor agrícola são, gradativamente, repassados para 

os setores não agrícolas (MESQUITA; MENDES, 2009, p.12). 

 

No que tange a morfologia do CAI, Muller (1991) admite que haja uma série 

de fatores até conceituais a serem levados em questão. Um deste é entender o Complexo 

Industrial (CI), e posteriormente aplicá-lo a um novo contexto, a agricultura, que 

incorpora a industrialização a montante e a jusante7.  

Neste contexto, ocorrem inter-relações entre setores, mercados e empresas que 

criam um espaço econômico complexo; ao passo em que as redes de informação, 

circulação, distribuição e a financeira, tornam mais abstrusos os termos conceituais 

usuais, pois abarcam novos elementos essenciais para entender a dinâmica 

organizacional das agroindústrias ou do novo Complexo Agroindustrial engendrado 

num novo tipo de organização dependendo do nível de articulação setorial e de mercado 

atuante. 

Alguns autores como Mazzali (1995) sugerem um esgotamento do termo CAI, 

pois salienta que o conceito já não possui caráter explicativo, e hoje as organizações 

agroindustriais estão configuradas numa espécie de rede, um complexo em rede, que 

leva em consideração aspectos organizacionais vinculados a uma gama muito maior de 

atividades ligadas a diversos setores, numa simbiose de relações complementares e 

                                                      
6O termo Complexo Rural é compreendido como uma economia rural fechada e assentada em elementos 

mais naturais, marcada pela exploração e grandes latifúndios que tinham como base produtos voltados ao 

mercado externo, com grande volatilidade, ausência de equipamentos modernos e presença de Mão de 

obra escrava. Esse processo começa entrar em declínio a partir da proibição do tráfico negreiro e a criação 

da Lei de Terras de 1850.  O tema pode ser entendido com maior amplitude em Mesquita e Mendes 

(2009); Fajardo (2008a) e Graziano da Silva (1980; 1997). 
7Ver melhor em Muller (1991). Alguns autores divergem sobre a década de consolidação do CAI, uns 

afirmando que o mesmo se consolida em meados dos anos 1960 e outros apenas em 1970, porém, o foco 

aqui é apresentar a noção, dando caráter explicativo necessário e fundamental para pesquisa.  
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flexíveis, adotado como estratégias para minimizar gastos, expandir mercado dentre 

outras vantagens. 

Porém, nós trataremos no estudo de caso o termo CAI, afirmando que o mesmo 

encontra-se ligado a diversas redes, interagindo com setores e mercados. 

Essa rápida conceituação do termo CAI é fundamental, pois a agricultura 

brasileira se moderniza via CAI, conforme demonstra o próprio Mazzali (1995). Tal 

processo (re) configura diversos espaços regionais que passam a atender a dinâmica 

internacionalizada do capital agrícola, orientando setores produtivos. 

No Brasil, o processo de reorganização e reestruturação da agricultura se 

encontra diretamente ligada ao Estado e algumas políticas públicas que deram suporte 

para nova dinâmica agrícola/produtiva brasileira; que engendrou o país no rol da 

dinâmica capitalista mundial; processo que inicia com a intervenção do Estado e vai até 

meados dos anos de 1990. 

A modernização do campo brasileiro,8 serviu de suporte para o surgimento e 

consolidação do Complexo Agroindustrial. Cada região teve um processo próprio de 

formação, tornando-se desigual no território brasileiro,9 e os setores financiados pelas 

ações do Estado conformaram diferentes dinâmicas produtivas regionais, além dos 

atores locais transformarem o território produtivo de acordo com seus interesses, 

oportunizando-se muitas vezes de interesses estatais10. 

Um dos setores que sofreu diretamente a intervenção do Estado e reestruturou 

a dinâmica produtiva de várias regiões e microrregiões no território brasileiro foi o 

setor da cana de açúcar. 

Assim, é necessário compreender as estratégias voltadas ao setor canavieiro, 

pois se encontram diretamente ligadas às metamorfoses que ocorreram no campo 

brasileiro e influenciaram diretamente no surgimento da Cooperval. 

No bojo deste processo temos a principal política pública que surge na década 

de 1970 voltada ao setor sucroálcooleiro e reestrutura a produção de açúcar e álcool no 

                                                      
8Muitos autores utilizam o termo modernização conservadora, pois a estrutura fundiária apesar da 

mecanização continuou extremamente desigual, conservando a estrutura da terra e mecanizando as  

atividades. 
9Kageyama (2008) demonstra os aspectos históricos e econômicos do desenvolvimento territorial 

brasileiro.  
10Tal análise deve ser compreendida levando em consideração uma serie de interesses políticos da época 

que não cabem na discussão; mas a obra de Guimarães (1982) retrata a trajetória da agricultura; desde 

sua base rígida permanente por séculos; até a revolução verde chegar ao Brasil, causando a 

modernização da agricultura, fator este, que impulsiona novos processos produtivos, ligando a indústria 

e a agricultura, tendo como base produtos manufaturados, ditado pelo capital agrícola mundial. 
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país, dando suporte para criação de diversas destilarias e usinas de açúcar e álcool, 

dentre elas a Cooperval. 

Iremos discorrer sobre a importância do Proálcool, e como esta política foi 

fundamental e serviu de alicerce para o surgimento da Cooperativa em questão, sendo o 

segundo determinante no surgimento da Cooperval.11 

 

 
1.2 O Programa Nacional do Álcool (PNA ou Proálcool) 

 

 

 

O Brasil encontra-se entre os maiores produtores de cana de açúcar do 

mundo, porém, para isso ocorrer o Estado precisou incentivar diretamente o setor em 

vários momentos históricos. Apesar do cultivo da cana ser altamente rentável para o 

produtor, os derivados do produto (principalmente o açúcar) sofrem crises 

consecutivas no mercado internacional, decorrentes de flutuações de mercado. Ligado 

ao contexto da modernização do rural brasileiro, encontramos no setor canavieiro algo 

mais emblemático ainda. O Estado orienta, regula e intervém diretamente no setor em 

diversos momentos12.  

Nascimento et al (2009) fazem uma análise do processo de configuração da 

estrutura fundiária do Brasil desde o período colonial, e cita que, historicamente, o 

Estado brasileiro financiou atividades econômicas beneficiando os grandes 

proprietários de terra. Isso ocorre com a cana de açúcar, cujo produto beneficiou a 

elite agrária do país13.  

Na mesma obra é possível verificar que o país passa por uma série de crises 

no início do século XX, oriundas de fatores internos e externos como exemplo a crise 

de 1929. Assim, o Estado agiu para atenuar os problemas de superprodução como o 

caso do açúcar e café. 

Nascimento et al (2009) apontam que a partir de 1930 ocorre o rompimento 

das oligarquias regionais e é efetivado um Estado mais forte e centralizado, não as 

excluindo do poder, mas tornando-as subordinadas. A partir de então o Estado 

                                                      
11Sugestões de leitura sobre a temática do item 1.1: Celso Furtado – A formação econômica do Brasil; 

além de outras obras apresentadas no capitulo que ilustram o desenvolvimento da agricultura brasileira e 

mundial como é o caso de Guimarães (1982) e Kageyama (2008).  
12O tema é abordado em obras de Tamás Szmrecsányi e Eduardo Moreira (1991); Vian (2006); além de 

diversas referências de Pery Francisco Assis Shikida. 
13O autor também fala sobre a lei de terras de 1850, e cita o trajeto histórico da configuração regional do 

País e estrutura fundiária. 
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começa articular vários planos para integrar o País no rol do mercado internacional 

trazendo uma dinâmica econômica mais forte, potencializando a economia, mesmo 

que beneficiando sempre as elites agrárias e industriais. A partir de então, inicia o 

processo desenvolvimentista, ou modernização conservadora do território. 

Neste contexto, criam-se políticas setoriais que contemplam principalmente 

a região sudeste, ampliando as desigualdades entre as regiões, tendo como caráter 

principal um Estado centralizador, que visava à ampliação produtiva e um país 

urbano-industrial14.  

Uma referência extremamente relevante para o debate é a de Kageyama 

(2008). A autora faz um histórico do processo de desenvolvimento territorial do 

Brasil que coincide com o processo de ocupação, interligando-se diretamente a 

fatores econômicos. Assim, a agricultura moderna e a formação dos Complexos 

Agroindustriais encontram-se diretamente ligados, o campo passou a orientar-se sob 

uma nova dinâmica pós 1950, expandindo fronteiras agrícolas num processo de 

exclusão e concentração da terra. 

No bojo deste processo, uma das principais atividades econômicas 

desenvolvidas no Brasil é a cana de açúcar, que teve historicamente, como principal 

derivado, o açúcar (refinado e mascavo). Assim, o setor açucareiro obteve diversas 

ascensões e declínios devido às oscilações de preços internacionais, oriundos de 

superprodução, da competição com açúcar de beterraba no mercado internacional e 

conflitos no mercado interno brasileiro, principalmente entre usineiros do nordeste e 

São Paulo15.  

A atividade produtiva do álcool foi sempre ligada à sobra da produtividade da 

cana de açúcar. Assim, a estratégia era controlar o preço do açúcar, tendo a produção do 

álcool como uma opção para evitar perdas. 

O Estado passou a regular a atividade a partir da criação do IAA (Instituto do 

Açúcar e do Álcool) em 1933, visando um maior controle sobre a produção e sobre os 

preços, numa tentativa de minimizar perdas e crises no setor, além de resolver 

problemas de conflitos internos, que resultaram em diversas crises de produção. 

Ao passo em que se incorporou a tecnologia no rural brasileiro, principalmente 

após a década de 1950 que o Brasil acentua o processo de industrialização e urbanização 

                                                      
14Ver melhor em Nascimento et al (2009) e várias obras de Tânia Bacelar de Araújo. 
15Vian (2009) discorre sobre o histórico da produção canavieira no Brasil e desenha noções sobre alguns 

conflitos internos. 



30  

concomitantemente, as usinas paulistas passaram a dinamizar a modernização do CAI 

canavieiro, aumentando gradativamente a tecnologia na produção. 

Na década de 1950 surgem as Cooperativas, que incorporam pequenas usinas e 

deste modo, tornam-se mais competitiva, ao passo em que começam a conferir 

domínios produtivos regionais, descartando concorrentes ou unindo-os16.  

A ascensão da atividade em São Paulo e a criação dessas Cooperativas 

passaram a reorganizar o setor canavieiro paulista. Assim, as Cooperativas 

desempenharam uma função conjunta com o IAA, como financiar e comercializar o 

açúcar (VIAN, 2006). 

Vale ressaltar que os agentes paulistas estavam ligados ao setor cafeeiro, e 

conforme o café passou a entrar em declínio, as agroindústrias se adaptaram facilmente 

para produção açucareira. Tal aspecto dinamizou o CAI canavieiro de São Paulo, 

levando-o para maior produtor de cana do Brasil. 

Em 1964, é criado o Plano de Expansão da Agroindústria Açucareira Nacional, 

porém, o crescimento na produção foi maior do que o esperado, acarretando problemas 

de superprodução, gerando uma nova crise no setor por volta dos anos de 1970, que foi 

novamente resolvida pelo Estado (VIAN, 2006) 17.  

O Programa Nacional do Álcool (PNA ou Proálcool) surgiu em 1975. Nitsch 

(1991) afirma que os principais fatores que levaram ao surgimento do programa foram à 

crise do petróleo em 1973 e a procura internacional por fontes de energia renovável, 

pois neste período o Brasil importava cerca de 80% dos combustíveis. 

Paralelamente ocorriam projeções negativas para o mercado do açúcar. Assim, 

o programa nasce com os objetivos de: a) diminuir a dependência externa do produto 

(petróleo); b) economizar divisas; c) evoluir a tecnologia nacional; d) proporcionar o 

crescimento nacional da produção de bens de capital e; e) gerar emprego e renda 

(MICHELLON et al, 2008). 

Percebe-se através dessas estratégias, uma tentativa de engajar o setor na 

modernização acelerada que já havia ocorrendo desde 1930, sendo acentuada em 1950. 

O programa foi dividido em fases18. A primeira vai desde o surgimento do 

PNA em 1975 até meados de 1979; essa fase foi marcada pela produção de álcool 

                                                      
16Vian (2006). 
17Tamás Szmrecsányi demonstra em suas diversas obras as várias crises históricas no setor açucareiro e 

sucroalcooleiro decorrentes de fatores internos e externos. 
18Alguns autores divergem sobre as fases finais do programa, principalmente pós 1989 quando o 

programa entra em estagnação e ocorre a desregulamentação a partir dos anos de 1990. 
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anidro19 diminuindo a importação de gasolina (MICHELLON et al, 2008).  

A produção de álcool anidro no contexto geral, ganha relevância pós depressão 

de 1930, cujo excedente de produção da cana de açúcar era transformado em álcool para 

evitar perdas. Porém, o produto passa a ganhar maior expressão após a criação do 

Proálcool. 

Outra questão que marca esta primeira fase é a produção realizada em 

destilarias anexas as usinas existentes em parques industriais modernos que foram 

ampliados pelo IAA em São Paulo. 

Vian (2006, p.30) salienta que o governo tenta resolver dois problemas em uma 

medida. Assim, a estratégia do Proálcool visava promover “a utilização da capacidade 

ociosa das usinas e enfrentar os problemas do Balanço de Pagamentos ocasionados pelo 

Choque do Petróleo de 1974”. 

O programa nasce alicerçado em subsídios e financiamentos do Estado, ficando 

regulado e protegido dos efeitos do mercado pela Petrobrás e pelo IAA. 

Em 1978, de acordo com Michellon et al, (2008), surge o carro movido a 

álcool hidratado impulsionando o programa. Já em 1981, com o preço do petróleo em 

alta, o Banco Mundial emprestou 250 milhões de dólares ao programa, pois estava 

envolvido com projetos de energias renováveis (NITSCH, 1991). Porém, os usineiros 

tinham expectativas de melhoras no preço do açúcar, assim, o programa apresenta um 

crescimento moderado no fim da primeira etapa, voltando a expandir na segunda fase. 

A segunda fase do programa foi marcada por uma nova crise no petróleo no 

cenário internacional em 1979 e 1981; e em 1980 ocorre uma crise no setor do açúcar, 

isso faz o governo brasileiro incentivar a produção de álcool anidro e hidratado para o 

consumo de veículos movidos a álcool (exclusivamente). É importante salientar que o 

governo forneceu isenção fiscal para aquisição de veículos movidos exclusivamente a 

álcool. 

Conforme demonstra Vian (2006, p.39). 

Em 1979 ocorreu o Segundo Choque do Petróleo, o Proálcool foi 

ampliado por intermédio de incentivos governamentais à instalação 

de destilarias autônomas de álcool e da alteração da paridade de 

preço diante da saca equivalente de açúcar de 44 para 38 litros, 

tornando a produção do combustível ainda mais compensadora. O 

Governo Federal tinha o objetivo de aumentar e garantir a oferta de 

                                                      
19O álcool anidro é praticamente puro, sem mistura de água, utilizado como aditivo à gasolina. Já o 

álcool hidratado tem um teor de aproximadamente 96% de álcool misturando o restante com água. O 

álcool hidratado é o etanol vendido nos postos de combustíveis. 
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álcool anidro incentivando a instalação de novas unidades 

produtoras, dado que com a produção concentrada em destilarias 

anexas existia o risco do não cumprimento das metas de produção, 

uma vez que as mesmas podiam produzir mais açúcar, diminuindo o 

volume de álcool no momento que o preço do primeiro no mercado 

externo era mais compensador. Isto ocorria porque as usinas ainda 

viam o álcool apenas como um subproduto da produção de açúcar. 

 

Nesse contexto, surgem às destilarias autônomas, (pois até então as destilarias 

eram anexas as usinas de açúcar), assim há uma dispersão espacial de usinas e 

destilarias no território brasileiro e uma ampliação da fronteira agrícola da cana de 

açúcar para os estados do Centro-Oeste, Paraná e triangulo mineiro. 

Em 1985, o Brasil enfrentou uma grave crise financeira, o mercado do açúcar 

no cenário internacional fica em alta e ocorre à estabilização do preço do petróleo, além 

da produção petrolífera aumentar no país. Nessa fase, ocorreu o declínio do programa, 

dando início à terceira fase em 1986 (MICHELLON et al, 2008). 

Caldeira e Spuldaro (2013, p.9) afirmam que “a partir de 1986 o programa 

entra em um compasso de desaceleração que culminará com a crise de desabastecimento 

de 1989 e eventualmente como fim do próprio programa. O principal fator é a queda nos 

preços do petróleo a partir de 1986”, e a desorquestração dos grupos de interesse na qual 

se vinculam diretamente atores políticos20. 

Assim, iniciou-se a terceira fase do programa, na qual é marcada pela 

estagnação do setor sucroalcooleiro, além do fim do período intervencionista no ano de 

1990, iniciando então a desregulamentação no setor. Este marco ocorreu após a extinção 

do IAA, que controlou por quase 60 anos a atividade canavieira conforme demonstra 

Shikida e Rissard Jr. (2006). 

A fase de estagnação perdurou até os anos de 1995, na qual ocorre uma 

redefinição marcada com estratégias governamentais, numa tentativa de não deixar o 

setor entrar em colapso. 

É importante ressaltar que a compreensão desta fase é extremamente 

necessária, pois após a desregulamentação, ocorrem novas estratégias em termos 

estruturais do comportamento das agroindústrias. 

A busca por solos férteis para plantio, a competitividade e ampliação 

tecnológica na produção, cresceu significativamente, pois a ausência do Estado permitiu 

                                                      
20Outros motivos levaram ao declínio do programa, desarticulação de interesses entre outros fatores. Ver 

melhor em Caldeira e Spuldaro (2013); Vian (2006); diversas obras de Shikida; Szmrecsányi e Moreira 

(1991). 
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além da concorrência, uma diversificação produtiva. 

Assim, várias destilarias autônomas que surgiram do Proálcool, passam a atuar 

no setor açucareiro. Ocorrem também fusões, criações de cooperativas e entrada de 

empresas estrangeiras no mercado interno. 

Em 1997 foi criado o Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool – 

CIMA, no intuito de direcionar políticas públicas para o setor, a fim de garantir o açúcar 

para o mercado interno e externo, além de manter o etanol como combustível, evitando 

assim, um colapso no setor. 

Em 1998, cria-se a medida provisória nº 1.662 elevando o percentual de adição 

de álcool etílico anidro à gasolina em uma quantia de 22%, além de outras estratégias 

como a “frota verde”, que estimula determinadas classes de veículos utilizarem o álcool 

hidratado. 

O setor, porém, passou a alavancar a partir dos anos 2000. Esta fase (atual) 

marca uma reestruturação considerável, principalmente pelo surgimento do carro Flex 

Fuel, aumentando a demanda por etanol. 

Conforme Caldeira e Spuldaro (2013, p.10) 

Tal crescimento está ligado, entre outros, a três fatores principais: o 

surgimento do carro flex, os aumentos dos preços do petróleo e a 

maior ‘demanda’ por combustíveis ‘verdes’. Em 2003, surge grande 

impulso para utilização de etanol como combustível para veículos 

leves. A tecnologia de uso de qualquer mistura de etanol e gasolina 

(flex) nos veículos leves, elimina os riscos ‘atrelados’ ao 

desabastecimento do final da década de 1980. Em 2009 o percentual 

de carros novos com a tecnologia flex atinge 87%. Paralelamente, 

desde 2003 existe forte alta dos preços do petróleo com o ‘boom’ das 

commodities (Neves & Conejero, 2010). A partir da década de 90, 

mas especialmente nos anos 2000, há crescente preocupação com a 

redução de emissões de carbono e outros poluentes relacionados aos 

combustíveis fósseis, além de crescentes preocupações com a 

substituição do petróleo como fonte de energia, considerando tanto 

os risco de exaustão (combustível não renovável) como os riscos 

geopolíticos. Uma das alternativas promissoras é a dos 

bicombustíveis 

 
Os oito anos de governo de Luís Inácio Lula da Silva promoveram a ascensão 

do setor, como uma opção alternativa de combustível renovável, o etanol volta ganhar 

força no mercado, o setor automobilístico e a opinião pública “compram a ideia” e as 

agroindústrias passam a contar com empréstimos subsidiados pelo BNDES.21 

De acordo com Caldeira e Spuldaro (2013), em oito anos de governo Lula, 

                                                      
21Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
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houve um investimento através do BNDES de cerca de 28 bilhões de reais para o setor 

sucroenergético, isso dinamizou o setor e potencializou a produção das usinas. 

Porém, outro fator é fundamental neste contexto. A Cooperval surge apoiada 

no Proálcool, mas necessitou de uma reestruturação na economia regional para seu 

surgimento.  

Essa abordagem é fundamental, pois a colonização da região vinculou-se 

diretamente com a economia de base da época, e através da reestruturação da dinâmica 

econômica regional é que a Cooperval é criada em contextos gerais. Assim, o terceiro 

fator determinante para o surgimento da cooperativa em questão é a reestruturação 

produtiva do Norte Central Paranaense face ao declínio da cultura cafeeira.  

 

 

1.3   A reestruturação produtiva do Norte Central Paranaense e o declínio do 

café 

 

 

 

O café encontra-se diretamente relacionado com a colonização do Norte 

Central Paranaense, área em que está situada a Cooperval (Figura 1); e por isto torna-

se objeto de análise. Atrelado a isto, o norte paranaense teve uma ocupação que os 

autores denominam de colonização dirigida, efetuada por companhias colonizadoras. 
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Figura 1: Norte Central Paranaense, Vale do Ivaí e municípios que a Cooperval atua. 
Org.: DANTAS, J. S. 2016.  
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O declínio da cultura cafeeira é um fator essencial para entrada de culturas 

modernas no campo. Neste sentido, após o declínio do café, o norte paranaense sofreu 

uma reestruturação produtiva, sendo o terceiro fator que impulsionou o surgimento da 

Cooperval conforme iremos destacar. 

A cultura cafeeira durante a segunda metade do século XX até meados da 

década de 1930, foi o principal produto econômico do Brasil, sendo produzido 

principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais (CHIES; YOKOO, 2012). 

A expansão da cultura cafeeira chega ao norte paranaense ainda no fim do 

século XIX, de forma em que a colonização da região está vinculada diretamente com 

esta atividade agrícola (FAJARDO, 2008; REGO; MENEGUETTI, 2008; OLIVEIRA, 

2009). 

Fajardo (2008a) demonstra que a ocupação e o povoamento do estado 

paranaense encontram-se segmentados no tempo e no espaço. O norte do Paraná teve 

um processo de ocupação planejada advinda de uma colonização dirigida, efetuada por 

companhias que fracionaram a terra em pequenos e médios lotes e foram objeto de 

interesse de agricultores cafeeiros principalmente paulistas, mineiros, estrangeiros 

italianos, alemães e japoneses que se encontravam presentes no Brasil e migraram para 

região. 

Alguns autores apontam esta colonização, como uma das mais bem sucedidas 

da história. A estrutura do fracionamento de terras, o solo fértil com clima propício a 

boa atividade agrícola, provocou a vinda de mais de 2 milhões de habitantes em menos 

de 40 anos. 

Chies e Yokoo (2012), afirmam que o processo de ocupação territorial, foi 

extremamente rápido, pois a região já chamava atenção de agricultores paulistas e 

mineiros ainda no século XIX. Com a limitação da cafeicultura paulista e o setor 

apontando crises (principalmente a grande depressão de 1929), o norte paranaense foi 

extremamente interessante para aquisição de terras. 

Em 1920, o Paraná já tem o cultivo instalado em várias regiões do estado, 

porém, a ascensão da cultura no norte paranaense nos anos posteriores ocorreu por 

alguns fatores como: limitação da cultura no estado de São Paulo; colonização dirigida 

por companhias; o modelo de estrutura fundiária; e a crise de 1929, que abalou 

fortemente agricultores cafeeiros, principalmente mineiros e paulistas. 

Chies; Yokoo (2012, p.28) afirmam que: 
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[...] a organização em pequenas e médias propriedades 

(principalmente no norte novo e novíssimo) cultivadas a partir da 

produção familiar, a facilitação nas formas de pagamento da terra e o 

planejamento de uma rede de cidades que atendessem às 

necessidades da população rural, foram criadas a partir da ação das 

companhias colonizadoras.  É importante destacar que tais 

características, aliadas ao solo de terra roxa (nitossolo), muito fértil, 

propiciando grande produtividade aos cafeeiros, foram fatores 

decisivos para atrair famílias de outras regiões do país, 

principalmente mineiros e paulistas, ao norte do Paraná, a fim de 

cultivarem o café22.  

 
Ainda conforme os autores, o café: 

[...] chegou às terras do norte do Paraná no início do século XX, e 

esteve atrelado à expansão da cafeicultura paulista já no final do 

século XIX. [...] a colonização fora realizada por companhias 

estrangeiras, das quais se destacam a Companhia de Terras Norte do 

Paraná (CTNP), depois denominada Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná (CMNP). A atuação desta companhia facilitou a 

aquisição de terras por parte dos imigrantes paulistas, já que as 

mesmas eram parceladas e as dívidas eram pagas com a produção do 

cafeeiro (CHIES; YOKOO, 2012, p.42).  

 

Podemos perceber que o objetivo do empreendimento era a venda de glebas 

rurais, destinadas principalmente ao cultivo de café. A companhia ainda foi responsável 

pela criação de pólos comerciais em uma ação estratégica como podemos verificar nas 

palavras de Rego; Meneguetti (2008, p. 38), possibilitando escoamento e realização de 

negócios. 

 

De acordo com seu plano geral de ocupação da região, a companhia 

foi responsável pelo desenho de uma rede de cidades novas, criadas 

entre os anos 1930 e 1960, que compunham a estrutura do plano de 

desenvolvimento regional e tinham um duplo papel: ser o lugar dos 

serviços urbanos e o centro comercial para os negócios da região. Em 

1944 os ingleses deixaram a empresa, e a Companhia de Terras Norte 

do Paraná passou ao controle de um grupo brasileiro de acionistas. A 

partir de 1951 passou a denominar-se Companhia Melhoramentos 

Norte do Paraná. Mesmo assim, o negócio não arrefeceu. Seguindo o 

plano geral traçado pelos ingleses, a companhia foi fundando cidades, 

uma rede delas que se estendeu, no tempo e no espaço, de Londrina (a 

primeira delas, oficialmente datada de 1932) a Umuarama (1955) – a 

mais distante – e Paiçandu (1960), o último assentamento criado pela 

empresa. Foram implantados pela companhia 62 núcleos urbanos, 

sendo 9 patrimônios, 18 distritos, 23 sedes de município e 12 sedes de 

                                                      
22Sugestões de leitura: Cacian (1981); Graziano da Silva (1996); Moro (2000), entre outros explanam bem 

as ações que desencadearam a colonização do norte paranaense proveniente da venda de terras efetuadas 

pela CMNP antiga Paraná Plantation Ltd of London, principalmente na região do norte velho e do norte 

central paranaense, sendo o café uma expansão do segmento agrícola paulista que encontra enormes 

extensões de terra, e solo propício à cultura. 
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município com sedes de comarca, afora outros 48 núcleos urbanos 

implantados por particulares nas terras da companhia (REGO; 

MENEGUETTI, 2008, p. 38). 

 
A venda das terras iniciou no ano de 1930 com a Paraná Plantations Ltd of 

London (com sede em Londres), em Londrina, a empresa inglesa seguiu o planejamento 

de Lord Lovat especialista em agricultura reflorestamento e problemas de colonização 

(KOHLHEPP, 2014). 

A venda das glebas, (terras fracionadas), foram feitas em melhores condições 

possíveis. A estratégia de loteamento seguiu o planejamento de efetuar núcleos maiores 

para escoamento de produção com distância de 100 km em média (um centro do outro), 

iniciando com Londrina (1930/1934); posteriormente Maringá (1947/1951); Cianorte 

(1953/1955); e Umuarama (1955/1960), acompanhado de núcleos menores com cerca 

de 10 a 15 km de distância uma das outras (CMNP, 1975). 

O modelo fundiário de pequenas e médias propriedades possibilitou a aquisição 

para muitos agricultores. Entre os anos de 1940 a 1950 a população na região 

quintuplicou (KOHLHEPP, 2014). 

A exploração do norte do Paraná foi significativamente determinada 

pelo afluxo de compradores de terras na área da CTNP, onde os ricos 

solos de ‘terra-roxa’, o clima tropical ameno e a segurança por meio da 

emissão dos títulos de propriedade logo ficaram conhecidos em todo o 

Brasil. O problema da localização do norte do Paraná, longe dos 

portos de exportação e dos centros populacionais da região costeira foi 

amenizado após conclusão de uma conexão ferroviária e da expansão 

da malha rodoviária (KOHLHEPP, 2014, p.72). 

 

Em 1938 inicia a construção do assentamento de Apucarana, que foi alcançado 

pela ferrovia já em 1941. 

É importante destacar que: 

[...] desde 1940 já havia se dado um forte aumento na venda de terras, 

o preço da venda de sítios aumentou significativamente a partir de 

1945, devido à expansão da produção de café atrelada ao aumento dos 

preços do mercado mundial. Somente no período entre 1945 e 1950, a 

CTNP vendeu 482.000 ha de terra, ou seja, quase dois quintos do total 

da área original da concessão (KOHLHEPP, 2014 p.72). 

 

O sucesso do café na região foi notório, trazendo dinamismo econômico, além 

de ter sido o principal fator de ocupação em todo norte do estado paranaense. 

Oliveira (2009) comenta que: 

Entre as décadas de 1940 e 1970, apenas no eixo Londrina – 

Apucarana – Maringá, o café gerou centenas de milhares de empregos 

e colocou alimento nas mesas de milhares de famílias. A cultura 
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cafeeira proporcionou oportunidades nas diversas etapas de sua 

produção: no plantio e manutenção (capina) das roças; na colheita 

(derriçagem, abanagem e secagem nos terreirões); na comercialização 

e transporte até as máquinas de beneficiamento. Desse modo, vários 

segmentos profissionais garantiam suas rendas, tais como: 

carregadores, ensacadores, classificadores e, inclusive, as ‘catadeiras’ 

que separavam os grãos que não possuíam boa qualidade dos demais 

(OLIVEIRA, 2009, p. 6).  
 

A região passou a ser a maior produtora de café do mundo, atingindo o apogeu 

da safra nos anos 1961/62, atraindo população do País inteiro além de diversos 

imigrantes europeus que inicialmente vieram para São Paulo e Minas Gerais 

principalmente. 

Em contrapartida, surgem diversos problemas de superprodução de café no 

Brasil, além da saturação do produto no mercado internacional. 

Assim, surgiram políticas governamentais propondo reduzir safras através de 

programas de erradicação de café. As iniciativas começam em 1961 quando ocorreu a 

criação do GERCA (Grupo Executivo de Racionalização da Agricultura) alicerçado no 

programa de racionalização da cafeicultura (FAJARDO, 2008a). 

Face a este cenário, surgem diversas cooperativas de cafeicultores no norte do 

estado do Paraná. Em 1964, já existiam cerca de 33 cooperativas de agricultores. Essas 

cooperativas foram criadas com incentivo do governo através do IBC (Instituto 

Brasileiro do Café). 

Fajardo (2008a) faz uma análise deste processo e destaca que essas 

cooperativas foram às principais difusoras da modernização da agropecuária, 

encontrando no Estado, um aliado para o processo de modernização e mecanização da 

agricultura em decorrência do fim da atividade cafeeira que estava passando por crises 

consecutivas. 

A crise do café no norte do estado teve início com um longo período de geadas 

consecutivas, nos anos de 1942, 1953, 1955 e 1975, além do governo desestimular a 

cultura, e estimular lavouras “modernas”, sendo um dos fatores que propiciaram a 

substituição de culturas. 

Fajardo (2008a) aponta que a transformação da base técnica de produção levou 

as lavouras mecanizadas a um rápido processo de expansão. Em contrapartida, o café 

sofreu um declínio e consequentemente as pequenas e médias propriedades que 

abrigavam grande parte da população da região para o trabalho na lavoura cafeeira, se 

vêem diante do êxodo rural e da perca excessiva de população de várias cidades do 
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norte do Paraná. O inchaço urbano de cidades como Londrina, Maringá e Apucarana, é 

outro fator desencadeado pela substituição da cultura cafeeira. 

Assim, o processo de urbanização ocorreu extremamente rápido na região 

(cerca de 30 anos). Esse processo trouxe graves problemas, tanto para a população 

camponesa na qual se vê forçada a vender suas terras e se retirar do campo migrando 

para cidade, quanto nos aglomerados urbanos que começaram a ter graves problemas 

sociais e falta de infraestrutura para o contingente populacional 23.  

A reestruturação da hierarquia da rede urbana e a reestruturação produtiva e 

fundiária do campo e das relações econômicas frente à modernização agrícola, 

trouxeram novos cenários de produção, uma nova divisão de trabalho e uma relação que 

integra as indústrias, a cidade, o campo e a produção moderna, desencadeando o 

surgimento de vários Complexos Agroindustriais (muitos desses CAIs sendo 

cooperativas), que une a produção do campo, ao processo de industrialização, 

(agroindustrialização), comercialização e implementação tecnológica com alto grau de 

investimentos em suplementos, biotecnologia, mecanização e mão de obra 

especializada, constituindo portanto, novas territorialidades econômicas pautada na 

concorrência global do mercado corporativo. 

Weisheimer (2013), salienta que, com a implementação cada vez mais maciça 

de tecnologia, sementes selecionadas e ampliação da agricultura moderna, há uma 

industrialização da agricultura e ao mesmo tempo, uma abertura para o mercado 

mundial, tornando o Estado ou a região competitiva. O resultado disso em países como 

o Brasil, é a exportação da matéria prima e a importação da tecnologia; este processo é 

visto até recentemente24. 

A revolução verde é criticada por Canuto (2004), o autor cita que: 

 

O agronegócio mudou o enfoque dos problemas gerados pelo 

latifúndio. Enquanto ‘o latifúndio efetua a exclusão pela 

improdutividade, o agronegócio promove a exclusão pela intensa 

produtividade. Ampliou o controle sobre o território e as relações 

sociais, agudizando as injustiças sociais’ (CANUTO, 2004, p.2). 
 

No caso do norte paranaense, o modelo de colonização possibilitou uma 

estrutura fundiária baseada em pequenos loteamentos. Assim, o processo de 

                                                      
23Muitas cidades como Londrina e Maringá principalmente, tiveram o grau de urbanização muito 

acentuado, em detrimento da perda excessiva de população de outros municípios que reduziram 

drasticamente o número de habitantes. 
24Na atualidade o Brasil produz tecnologia e ciência, porém ainda é dependente de empresas 

multinacionais. 
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desenvolvimento da agricultura moderna em detrimento da atividade cafeeira, propiciou 

a concentração da terra, alterando a estrutura agrária na qual foi iniciado, este processo 

acentuou-se ao passo em que a tecnologia e as corporações empresariais passaram a 

ditar as relações produtivas no campo. 

Fajardo (2008a, p.130) cita que: 

A crise na cafeicultura instala-se reforçada real e simbolicamente 

pelas constantes geadas que iam destruindo os cafezais (com destaque 

para o ano de 1975). Foi esse período em que as lavouras ‘modernas’ 

(principalmente soja e trigo) desenvolvem-se decisivamente em 

substituição ao café. E foi essa orientação das políticas públicas do 

governo brasileiro: desestimular a continuidade da cafeicultura (que 

encontra reforço na geada). 
 

Além disso, houve na região a presença de outras lavouras, como milho e cana 

de açúcar no final dos anos 1970, motivada pelo Proálcool, assim, a produção agrícola 

apresentou diversidade caracterizando um dinamismo naquele momento (FAJARDO, 

2008 p. 131). 

Shikida e Rissardi Jr (2006 p.20) comentam que: 

Buscando uma alternativa agrícola que substituísse as lavouras 

decadentes de café e ao mesmo tempo gerasse trabalho para as 

famílias desempregadas na agricultura, intensifica-se o cultivo da cana 

de açúcar montando-se destilarias para produção de álcool 

aproveitando o incentivo do Governo Federal com a criação do 

PROÁLCOOL, transformando, após 1975, o espaço do Norte do 

Paraná, depois da implantação desse Programa.25 

 

O autor ainda destaca que a partir de 1979, ocorreu a implantação de diversas 

destilarias autônomas, além de diversas cooperativas ingressarem no setor, grande 

maioria formada a partir do programa. Assim, em menos de 10 anos surgiu 31 destilarias 

(15 pertencentes a cooperativas).  

Uma das usinas que surge é a Cooperval. Através da figura 2, podemos 

observar os municípios que a cana de açúcar mais se faz presente no estado do Paraná. 

A área circulada em vermelho é a região territorializada pela Cooperval, alvo da 

pesquisa. 

                                                      
25Essa substituição de culturas além de não empregar a maioria dos agricultores que viviam da atividade 

cafeeira; ainda provocou um trabalho árduo e exaustivo para muitas famílias que vieram a trabalhar no 

corte de cana, com exceções dos cooperados donos das propriedades, ou dos usineiros.  
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Figura 2: Produção (ton.) agrícola de cana por município – Lavoura temporária. 
Fonte: IBGE (2009), adaptado por Dantas (2016).  

 

 

De acordo com a figura 2, pode-se verificar que a região Noroeste encontra 

maior destaque na produção de cana de açúcar, seguida do Norte Central Paranaense e 

Norte Pioneiro.  

Dos municípios em que a Cooperval exerce produção (através de seus 

Cooperados), verifica-se que Bom Sucesso e Marumbi apresentam alto índice de 

produção da lavoura de cana, justamente os municípios em que a Cooperval tem mais 

área plantada conforme iremos discorrer no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 2 

 

CARACTERIZAÇÃO, EVOLUÇÃO E A INFLUÊNCIA DA 

COOPERVAL 

 

 

 

Em 5 de julho de 1980, através da iniciativa de agricultores, (muitos destes 

prejudicados com o declínio do café na região), otimistas com o Proálcool e o 

crescimento da atividade canavieira, formaram a Cooperativa Agroindustrial Vale do 

Ivaí Ltda, com sede no município de Jandaia do Sul-PR. 

É interessante destacar, que a Cooperativa nasceu do caráter associativo, com 

89 cooperados, sendo a maioria agricultores (COOPERVAL, 2016). 

Na data de 4 de abril de 1981, iniciam as atividades com o lançamento da 

destilaria de álcool no município de Jandaia do Sul PR. Inicialmente foram plantados 

cerca de 1475 hectares com um aumento gradativo da área plantada. 

No gráfico 1 podemos perceber a evolução da área plantada desde o período de 

instalação do cultivo até a atualidade. 

 

Gráfico  1: Evolução histórica da área plantada pelos cooperados da Cooperval (1981- 

2016) 

 
 

Fonte: CAVALHEIRO (2005); COOPERVAL (2016).  

Org.: DANTAS, J. S. (2016) 

 
Podemos evidenciar que entre os anos de 1981 até 1986, houve um 
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crescimento de 176,13% da área plantada, coincidentemente com a segunda fase do 

Proálcool na qual surgem as destilarias autônomas. 

De 1986 até 1991 o crescimento da área plantada foi razoável, sendo de 

19,64%, fase de declínio do programa, voltando a expandir o plantio pós 1991 por dois 

fatores. Um foi o início da produção de álcool anidro em 1990; e o outro foi o aumento 

da área plantada para iniciar a produção de açúcar em 1996 conforme podemos observar 

na obra de Cavalheiro (2005). Nesse período, houve uma ampliação em 88,26% da área 

plantada conforme demonstrado no gráfico e houve também a desregulamentação do 

setor. 

De 1996 até 2001, houve uma estabilização no crescimento conforme podemos 

observar no gráfico. Isso ocorreu devido ao colapso no setor conforme tratamos no 

capítulo anterior, voltando a retomar o crescimento da área plantada após 2002 por dois 

fatores; o primeiro foi algumas estratégias de modernização da empresa para manter 

competitividade, e o segundo e principal fator, coincide novamente com a fase atual do 

setor, na qual o governo estimula a utilização de bicombustíveis, (carros flex), e o etanol 

ganha expressividade no mercado de combustíveis nacionais, potencializando a 

produção da Cooperval que consequentemente ampliou a área plantada conforme 

podemos observar. 

De 2001 a 2006 houve crescimento de 30,95% da área plantada, e no período 

correspondente de 2001 a 2016 o crescimento foi equivalente a 81,80% de acordo com 

os dados do gráfico. 

Para chegar em 2016 com uma área plantada de mais de 17 mil hectares a 

Cooperval utilizou algumas estratégias. 

Em 1989 a Alcopar (Associação dos Produtores de Álcool e Açúcar do 

Paraná), juntamente com o governo estadual, conseguem cotas26 para produção de 

açúcar no estado através das destilarias. Assim, a Cooperval foi contemplada com 

algumas cotas iniciando o processo de construção da fábrica de açúcar a fim de 

dinamizar a produção, otimizar a renda dos cooperados, contribuindo com receitas e 

divisas para o estado (COOPERVAL, 2015). 

Em 20 de julho de 1996 é inaugurada a fábrica de açúcar. Ainda no mesmo ano 

é implementado o Programa Qualidade Total buscando maior competitividade diante ao 

mercado, a Cooperval passa a investir maciçamente em tecnologia e equipamentos 

                                                      
26Quotas de produção é uma política adotada para limitar a produtividade, a fim de evitar excesso de 

produção de crises no setor, lembrando que nessa época o setor ainda era regulado pelo IAA.  
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modernos. 

Em 2002 uma estratégia significativa, é a implantação do P.P.R. (Plano de 

Participação dos Resultados) no intuito de possibilitar uma renda extra aos funcionários, 

contribuindo neste sentido, para melhor eficácia no trabalho visto que a política interna 

restringe este benefício para funcionários que de uma forma ou outra não cumprem com 

os parâmetros estabelecidos nas normativas internas da Cooperativa. 

No mesmo ano inicia os preparativos para implementação do selo de qualidade 

ISO 9001, e posteriormente ISO 14000. Essas estratégias buscam manter uma 

competitividade frente à concorrência, estabelecendo garantia de mercado e qualidade 

para seus compradores (COOPERVAL, 2016). 

Após 36 anos, a Cooperval conta atualmente com 133 cooperados segundo 

informações obtidas na empresa e ilustradas no gráfico 2. 

 

Gráfico  2: Número de Cooperados da Cooperval (1981 e 2016). 

 
Org.: DANTAS, J.S. (2016). 

Fonte: Cooperval (2016).  

 

Podemos verificar que, apesar do aumento de 44 Cooperados, a empresa 

cresceu em área cultivada aproximadamente 1066% desde o surgimento. Já o número de 

Cooperados não cresceu nem 50%. 

Fazendo uma média da área plantada por número de Cooperados, em 1981 

teríamos pouco mais de 16 hectares de terra para cada Cooperado.  
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Atualmente, a média de terra cultivada por Cooperado chega a um número de 

quase 130 hectares. Assim, iremos destacar como ocorreu o crescimento significativo da 

Cooperval de acordo com o mercado econômico, analisando os dados de produção e a 

influência que a Cooperativa exerce na região. 

 

2.1 A produtividade da Cooperval e a influência no Vale do Ivaí (PR) 

 

 

Conforme já destacamos, a Cooperativa nasceu através do Proálcool, 

produzindo álcool hidratado (etanol), e após a década de 1990 passou a produzir álcool 

anidro. 

Atualmente, o comércio do etanol ocorre da seguinte maneira: o setor 

comercial passa para a CPA27 a quantia de álcool que será disponibilizado no mercado e 

a CPA faz os contratos de vendas. O preço do produto é determinado pela CPA de 

acordo com o mercado do dia. O ponto de venda de álcool é realizado pela CPA 

Trading S.A. uma sociedade de capital fechado, criada em 2003, constituída por um 

quadro acionário de mais de 15 usinas de cana, com sede no município de Sarandi (PR). 

Assim, o etanol tem um escoamento de produção totalmente voltado ao 

mercado interno, principalmente o estado do Paraná conforme informações obtidas 

junto à cooperativa28. 

Os gráficos 3 e 4 demonstram a evolução da produção de etanol em metros 

cúbicos (m³) na última década e o preço médio da venda do produto. 

 
 

                                                      
27Empresa responsável por fazer a comercialização dos produtos. 
28Não conseguimos informações mais detalhadas. 
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Gráfico 3: Produção de Etanol da Cooperval (m³) (2005-2015). 

 
Fonte: Cooperval(2016).  

 

Gráfico  4: Preço médio (R$/litro) do etanol vendido entre 2007-2016 

 

Fonte: Cooperval (2016).  

 

 

Através dos gráficos, nota-se que a produção segue “contagiada” pelos preços 
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do mercado, assim, quando o preço encontra-se economicamente satisfatório a produção 

tende a aumentar também. 

Podemos constatar que entre os anos de 2007 a 2009 ocorreram as maiores 

produções, já 2005, 2011 e 2012 ocorreram às menores produções de etanol dos últimos 

dez anos 29.  

Já no setor açucareiro, a Cooperval passa a atuar a partir de 1996, produzindo 

açúcar tipo V.H.P.30, este produto é 100% exportado, conforme demonstrado na figura 

4.

                                                      
29Em Cavalheiro (2005) podemos encontrar informações da produtividade desde o surgimento da 

Cooperativa. 
30Açúcar Very High Polarization (V.H.P.) é utilizado como matéria-prima para outros processos e 

destinado ao refino devido a sua alta polarização, podendo ser usado para o consumo, mas geralmente é 

exportado a vários países para produção do açúcar refinado (informações obtidas através de funcionários 

de Cooperativa, 2016). 
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Figura 3: Destino do açúcar produzido pela Cooperval. 
Fonte: COOPERVAL, 2015.  
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Nos gráficos 5 e 6 podemos observar a produção do açúcar entre os anos de 

2005 a 2015 e o preço médio vendido entre os mesmos anos. 

Assim, verifica-se que a produção de açúcar em 2006, 2007 e 2010 foram às 

maiores dos últimos dez anos, já os anos de 2005, 2013, 2014 e 2015 foram os que 

ocorreram menores produções de açúcar. O declínio na produção do açúcar entre 2013 a 

2015 podemos perceber que é reflexo do preço vendido do açúcar conforme podemos 

observar no gráfico 5. 

 

Gráfico  5: Produção de açúcar da Cooperval (ton.) entre os anos de 2005-2015 

 
Fonte: COOPERVAL (2016). 
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Gráfico 6: Preço médio de venda de açúcar (R$/ton.) entre os anos de 2005-2015 

 
Fonte: COOPERVAL (2016). 
 

 

Percebe-se que a produção do açúcar não está vinculada necessariamente ao 

preço (alto ou baixo) na qual é vendido. Porém, se comparado aos dados da produção de 

etanol, podemos perceber que a estratégia da cooperativa pauta-se em analisar os 

mercados, verificando quais os preços mais compensatórios para produção, levando em 

consideração expectativas futuras para os setores atuantes. 

Nos dados de produtividade da cana de açúcar (Gráfico 7), percebemos que 

houve uma estabilização no rendimento dos últimos dez anos, com exceção dos anos de 

2009 e 2011, na qual a produtividade de 2009 foi um pouco acima da média e em 2011 

um pouco abaixo. 

Através de informações obtidas com funcionários da Cooperativa no final de 

2016, verificamos que a Cooperval precisou comprar cana de açúcar de outras usinas, 

pois a venda foi maior do que a produtividade da cana de açúcar na última safra31. 

 

                                                      
31Não obtivemos informações mais detalhadas, nem se a venda foi de açúcar ou etanol, porém, verifica-se 

que a perda é praticamente inexistente, visto que a venda ocorre antes mesmo do que a produção, assim, a 

safra teve vazão total no mercado, pelo menos neste último ano. 
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Gráfico  7: Produtividade da cana de açúcar da Cooperval (ton/ha.) 2005-2015 

 
Fonte: COOPERVAL (2016). 

 

Cavalheiro (2005) demonstra dados importantes sobre a produção da cana de 

açúcar, etanol (anidro e hidratado) e açúcar desde o surgimento da Cooperativa até 

2004, porém, verifica-se que, as estratégias são as mesmas, produzir de acordo com o 

mercado. Assim, podemos evidenciar que a informação (preços) se tornou conforme 

salienta Castells (1999) um fator extremamente importante para atuação das empresas 

no mercado, na era da informação. 

A Cooperval ainda atua como acionista em outras empresas, como a 

cooperativa de crédito Sicredi; e a CPA Armazéns em Sarandi. É importante salientar 

que a venda do açúcar (mercado externo); é realizado por meio da CPA International 

Trading LTD. controlada pela CPA Trading S.A. 

Isso demonstra mais uma vez que apesar do CAI se apoiar para frente e para 

trás, está vinculado necessariamente em uma organização de mercado complexa que 

tem suporte essencial das redes de informação, distribuição (logística), financeira, 

comercial dentre outras. 

Outro fator marcante é o reaproveitamento do bagaço da cana e produção de 

subprodutos nas quais se destacam: produção de Pallets, energia (para empresa), 
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levedura, óleo fusel e torta de filtro para adubo32. 

A utilização do bagaço para geração de energia e adubo é uma estratégia que 

permite economizar despesas e aumentar os lucros. 

De acordo com informações obtidas em janeiro de 2016, a empresa ainda 

incentiva a produção de soja (em alguns casos) para repor nutrientes do solo. Uma 

estratégia que vale ressaltar que pode influenciar diretamente na dinâmica econômica 

regional, potencializando significativamente o capital da empresa e dos cooperados, é o 

interesse em produzir MDF 33, através do cultivo de eucalipto. 

A iniciativa pretende instalar uma fábrica no município de Bom Sucesso, sendo 

mais uma opção de trabalho que viria dar mais dinamismo na economia do município, 

inclusive na geração de receitas e impostos. 

Essa estratégia de diversificação é extremamente importante, pois diminuirá a 

instabilidade provocada pelas oscilações do setor canavieiro. 

A Cooperval ao passo em que se modernizou (e se moderniza) implementando 

tecnologia no campo, coloca a agricultura cada vez mais dependente da indústria, tanto 

de insumos (para produção no campo), como a indústria processadora, (no caso, a 

própria cooperativa). A produção de insumos gerada pela própria cooperativa (feita do 

bagaço da cana), começa tornar complexo uma definição conceitual do CAI, pois o 

mesmo articula-se para frente e para trás e volta a articular-se para trás pela produção de 

insumos efetuada, além da participação que exerce em outras empresas, dinamizando a 

rede de atuação da cooperativa. 

A figura 5 demonstra a dinâmica do CAI articulado em rede, que vem se 

transformando ao passo em que as estratégias se voltam à diversificação e 

implementação tecnológica, passando a conferir diferentes dinâmicas organizacionais. 

 
 

                                                      
32 Utilizado pelos agricultores para adubar o solo.  
33Termo inglês (Medium Density Fiberboard), que significa placa de fibra de média densidade, um 

produto derivado da madeira. 
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FIGURA 4: Estrutura do complexo agroindustrial da Cooperval. 
Org.: DANTAS, J. S. 2016.  

 

Essa dinâmica faz parte de uma política estrutural de organização que visa 

obter resultados. Esse planejamento estrutural e organizacional faz parte da política de 

gestão e funcionamento da cooperativa. 

O principal resultado no planejamento, organização e estruturação de uma 

empresa, é manter-se no mercado através de resultados positivos. Esses resultados tem 

como fim principal a geração de lucros.  

Para obter geração exponencial de lucros, uma estratégia verificada e 

salientada por Shikida; Rissardi Jr (2006) é o caráter neoshupteriano adotado pelas 

agroindústrias canavieiras. 

De acordo com o mesmo autor, o Paraná apresenta uma agroindústria (do setor 

da cana) moderna, sendo superada apenas pelo estado de São Paulo. 

O modelo neoshupteriano, demonstra que quanto mais sofisticação e 

implementação tecnológica nas atividades produtivas, mais competitiva a empresa se 

torna, no caso das agroindústrias, esse modelo acentuou-se pós desregulamentação. 

É importante salientar que: 

[...] a competitividade, característica das atividades de caráter 

planetário, leva a um aprofundamento da tendência à instalação de 

uma agricultura científica. Esta, como vimos, é exigente de ciência, 

técnica e informação, levando ao aumento exponencial das 
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quantidades produzidas em relação às superfícies plantadas. Por sua 

natureza global, conduz a uma demanda extrema de comércio. O 

dinheiro passa a ser uma ‘informação indispensável’ (SANTOS, 2001, 

p.43). 

 

Essa citação de Milton Santos, explica também o aumento substancial da área 

produtiva da Cooperval, corroborando que, quanto maior a aplicação tecnológica e a 

agricultura científica, maior a expansão da atividade agrícola em termos de escala. 

É importante salientar que: 

[...] à modernização agrícola revela a grande vulnerabilidade das 

regiões agrícolas modernas face à modernização globalizadora. 

Examinando o que significa na maior parte dos estados do Sul e do 

Sudeste e nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, bem 

como em manchas isoladas de outros estados, verifica-se que o 

campo modernizado se  tornou praticamente mais aberto à expansão 

das formas atuais do capitalismo que as cidades. Desse modo, 

enquanto o urbano surge, sob muitos aspectos e com diferentes 

matizes, como o lugar da resistência, as áreas agrícolas se 

transformam agora no lugar da vulnerabilidade (SANTOS, 2001, 

p.45).  

 

Através da citação é possível verificar que a modernização das áreas agrícolas 

conforme chama Milton Santos, torna os “lugares” vulneráveis, assim, tendo em vista a 

influencia da Cooperval no Vale do Ivaí (PR), é importante ressaltar que os municípios 

de Marumbi e Bom Sucesso, (não chegam a 15 mil habitantes somando a população de 

ambos), carecem de opção de emprego. Esses habitantes dependem exclusivamente da 

Cooperval para obtenção de renda 34.  

Até mesmo Jandaia do Sul, município com maior dinamismo econômico 

conforme analisado por Oliveira (2016), com cerca de 20 mil habitantes (IPARDES, 

2016/estimativa IBGE, 2015), a Cooperval atua como principal fonte de geração de 

emprego e renda de acordo com informações obtidas na prefeitura de Jandaia do Sul 

(2016). 

Outro aspecto que vale destacar, é que as oscilações do setor canavieiro 

colocam em cheque toda circulação da economia na região, principalmente nesses três 

municípios, uma crise no setor poderia desencadear a falência de destilarias e usinas 

como a Cooperval, acarretando impactos consideráveis na economia dos municípios 

destacados. 

A Cooperval contempla cerca de dois mil funcionários trabalhando 

                                                      
34Bom Sucesso: 6561habitantes; Marumbi: 4603 habitantes (IBGE, 2010). 
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diretamente
35

sendo a maior empregadora do Vale do Ivaí, destes, quase 30% reside em 

Marumbi (COOPERVAL, 2016). 

Da População Economicamente Ativa (PEA) de Marumbi conforme dados do 

Caderno Estatístico IPARDES (2009/ 2016), dos 2369 habitantes que se enquadram na 

PEA, mais de 340 são funcionários da Cooperval segundo informações obtidas na 

Cooperativa36 ou seja, aproximadamente 15% da empregabilidade do município é 

realizado pela Cooperval e esse número pode ultrapassar os 20% visto que a lista de 

funcionários está desatualizada com quase 800 funcionários a menos. 

Outro caso emblemático é no município de Bom Sucesso, com uma População 

Economicamente Ativa de 3296 habitantes, 322 trabalham na Cooperval de acordo com 

a lista dos funcionários cadastrados. 

Nos gráficos 8 e 9 podemos verificar a origem dos funcionários (municípios) 

de acordo com a lista dos empregados cadastrados, notoriamente concentrados em 

Marumbi, Bom Sucesso e Jandaia do Sul.  

 

Gráfico  8: Relação de funcionários cadastrados da Cooperval por município – 2016. 

 
Fonte: COOPERVAL (2016). 

Org.:DANTAS, J. S. (2016). 

 

 

                                                      
35Incluindo os funcionários da usina, do escritório (sede), e os que trabalham no campo.  
36A Cooperativa informou que este número pode ser bem maior, porém a lista de funcionários cadastrados 

por município está desatualizada. 
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Gráfico  9: Municípios em que se concentram os funcionários da Cooperval. 

 
Fonte: COOPERVAL (2016). 

Org.: DANTAS, J. S.(2016). 
 

 

Percebe-se através dos gráficos 8 e 9 que 71,8% do total dos funcionários 

residem nos três municípios. 

Outro aspecto importante é no que tange a área plantada. No caso da 

Cooperval, não ocorre dispersão espacial na produção e sim uma concentração 

produtiva, justamente nesses três municípios. 

Em números reais de produção de área plantada por hectare, fizemos uma 

análise da evolução da área plantada por município (principalmente os mais influentes) 

de 2003 até 2016 conforme mostra o gráfico 1037.  

 

                                                      
37A escolha de fazer a partir de 2003, é associarmos a produção da Cooperval após o impulso do setor 

sucroalcooleiro em 2002, mais informações pode ser obtida em Cavalheiro (2005). 
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Gráfico  10: Área plantada (em hectares) pela Cooperval por município (2003 e 2016). 

 
 

Fonte:COOPERVAL (2016). 

Org.:DANTAS, J. S. (2016). 

 

Com base na tabela abaixo podemos analisar o percentual de produção da 

cooperativa por município. 

 

Tabela 1: Percentual da área plantada pelos Cooperados da Cooperval por município 

MUNICÍPIO ÁREA PLANTADA DA 
COOPERATIVA (%) 

Bom Sucesso 45,45 

Marumbi 21,98 

Jandaia do Sul 16,78 

Mandaguari 4,92 

Cambira 4,53 

São Pedro do Ivaí 3 

Kaloré 2,2 

Itambé 0,97 

Apucarana 0,16 

Fonte:COOPERVAL(2016). 

Org.: DANTAS, J. S. (2016) 

 

Através do gráfico 11, podemos notar a concentração do percentual produtivo 

nos municípios de Bom Sucesso, Marumbi e Jandaia do Sul nos anos de 2003 e 2016. 
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Gráfico  11: Percentual da área plantada pelos associados da Cooperval, em relação ao 

total, por município (2003 e 2016). 

 
Fonte:COOPERVAL (2016).  

Org.: DANTAS, J. S. (2016). 

 

Conforme visto no gráfico 11, apesar do percentual diminuir em Marumbi, 

Jandaia do Sul e nos outros municípios, em valores reais a produção ampliou, 

percebemos que além da evolução significativa da área plantada (principalmente Bom 

Sucesso), houve também um aumento da concentração produtiva. 

Em Bom Sucesso a área plantada é tão grande que chega atingir quase 25% do 

total do município apenas com lavoura da Cooperval38. Com lavoura de cana de açúcar, 

através dos dados obtidos nas duas empresas que exercem produção no município 

(Cooperval e Renuka), a área destinada ao cultivo de cana de açúcar chega a quase 30% 

da área total do município.  

Após a instalação da fábrica de MDF, e o início do cultivo de eucaliptos, essa 

área cultivada pelos associados da Cooperval, tende a ampliar significativamente, 

gerando maior concentração produtiva em Bom Sucesso e talvez em outros municípios 

da região. 

Podemos perceber através dos fatores de área plantada e empregabilidade a 

influência que a Cooperval exerce nos três municípios em destaque.  

No que tange a área plantada, podemos ver Bom Sucesso e Marumbi com 

índices bem superiores aos demais. A influência em Jandaia do Sul também é muito 

grande visto que além da área produtiva e geração de emprego, a cooperativa se localiza 

                                                      
38Para essa constatação foi analisado percentual da área em hectares da produção da Cooperval no 

município; pela área total em hectare do município através de dados obtidos pela empresa Renuka Vale 

do Ivaí (2015) e Cooperval (2015). 
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no município, gerando maior contribuição por meio de impostos39. 

Através do exposto, percebemos certa vulnerabilidade econômica regional, 

principalmente nesses três municípios, devido à grande dependência do setor para 

geração de emprego/renda. Outra questão importante é que a atividade agrícola 

moderna, além de concentrar atividades produtivas e setores específicos de produção 

(como a cana de açúcar), ainda concentra a terra. 

Por um lado, temos a obtenção de receitas e impostos, por outro, encontramos 

toda uma população a mercê de um mercado e de uma empresa. Na região, a atividade 

agrícola moderna não é desempenhada apenas pela Cooperval, existem outros CAIs, 

inclusive cooperativas que atuam na agricultura local. 

No segmento da cana, tem a Renuka Vale do Ivaí, presente em São Pedro do 

Ivaí (empresa de capital estrangeiro); em outros segmentos como a soja, existem outras 

cooperativas como Cocari (sede em Mandaguari), Cocamar (sede em Maringá), Coamo 

(sede em Campo Mourão) dentre outras, potencializando o investimento tecnológico em 

função de monoculturas estabelecidas.  

Ao passo em que ampliou o potencial produtivo no território através dessas 

corporações empresariais, ocorreu uma fragilidade na agricultura familiar. Vale destacar 

também, que a colonização da região foi com base em pequenas propriedades rurais, e 

conforme o campo se modernizou e se moderniza, o rural do norte paranaense amplia a 

concentração de terras. 

Nos dados do IBGE (2006), sobre percentual de agricultura familiar e não 

familiar nesses três municípios (Tabela 2, 3 e 4), percebemos que a agricultura familiar 

é mínima, com maior percentual no município de Jandaia do Sul. 

A atuação da Cooperval é um dos fatores que contribui para este cenário40.  

 

 

 

 

 

                                                      
39Não obtivemos informações sobre quantos imóveis rurais produzem para Cooperval por município. 
40Sobre o tema, é possível obter informações mais detalhadas em:Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social. Diagnóstico socioeconômicodo Território Vale do Ivaí: 1.a fase: caracterização global. 

Curitiba: IPARDES, 2007. 149p.e Perfil Territorial do Vale do Ivaí: Disponível em: 

http://sit.mda.gov.br/download/caderno/caderno_territorial_225_Vale%20do%20Ivai%20-%20PR.pdf 

http://sit.mda.gov.br/download/caderno/caderno_territorial_225_Vale%20do%20Ivai%20-%20PR.pdf


61  

Tabela 2: Número de estabelecimentos agropecuários e área (hectares) dos 

estabelecimentos com agricultura familiar e agricultura não familiar, Bom Sucesso– PR 

 

CATEGORIA 

 

NÚMERO DE 

ESTABELECIMENT

OS 

 

% 

ÁREA DOS 

ESTABELECIMENTOS 

(HA.) 

 

 

% 

Agricultura 
familiar 

224 54,9 3.560 11,18 

Agricultura não 

familiar 

184 45,1 28.264 88,82 

TOTAL 408 100 31.824 100 
Fonte: IBGE (2006). 
Org.: DANTAS, J. S. (2017). 

 

 

Tabela 3: Número de estabelecimentos agropecuários e área (hectares) dos 

estabelecimentos com agricultura familiar e agricultura não familiar, Marumbi - PR 

CATEGORIA 

 

NÚMERO DE 

ESTABELECIMENTOS 

% ÁREA DOS 

ESTABELECIMENTOS 

(HA.) 

 

% 

Agricultura 
familiar 

306 62,83 3.831 7,86 

Agricultura 

não familiar 

181 37,17 44.856 92,14 

TOTAL 487 100 48.687 100 
Fonte: IBGE (2006)41. 

Org.: DANTAS, J. S (2017). 
 

 

Tabela 4: Número de estabelecimentos agropecuários e área (hectares) dos 

estabelecimentos com agricultura familiar e agricultura não familiar, Jandaia do Sul - 

PR 

 

CATEGORIA 

NÚMERO DE 

ESTABELECIMEN

TOS 

 

% 

ÁREA DOS 

ESTABELECIMEN

TOS (HA.) 

 

% 

Agricultura familiar 467 68,7 6.256 24,5 

 

Agricultura não familiar 213 31,3 19.225 75,5 

     

TOTAL 680 100 25.481 100 
Fonte: IBGE (2006). 

Org.: DANTAS, J.S (2017). 

 

Observando as tabelas 2, 3 e 4, podemos verificar que em todos os municípios 

destacados, apesar do número de estabelecimentos na agricultura familiar ser maior, a 

                                                      
41Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/. Acesso em: 01 de Julho de 2016. 

http://www.sidra.ibge.gov.br/)
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área destinada a agricultura familiar é bem menor, o caso mais grave é no município de 

Marumbi, onde apenas 7,86% da área dos estabelecimentos são de agricultura familiar. 

O município que apresenta o melhor cenário, em número de estabelecimentos e 

de área dedicada à agricultura familiar é Jandaia do Sul. 

Em entrevista realizada com Elizabeth Souza da Silva do Departamento de 

agricultura de Jandaia do Sul, a mesma afirma que o principal incentivo do município 

para agricultura familiar é realizado por meio do PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar). A Emater ainda auxilia os pequenos produtores com técnicos, e 

através de um programa de distribuição de calcário e distribuição de superfosfato para 

adubar a terra, este é feito em parceria do município com governo do Estado do Paraná. 

Ao questionar a entrevistada se ocorre algum tipo de parceria intermunicipal de 

apoio a agricultura familiar, ela salienta que não ocorre nenhuma espécie de integração 

intermunicipal, e os incentivos da prefeitura de Jandaia do Sul aos agricultores 

familiares ocorre por meio desses programas. 

As terras dos pequenos produtores muitas vezes ainda são arrendadas para 

essas grandes empresas agroindustriais, ou para grandes produtores. Ainda ocorre 

integrações verticais, que muitos agricultores (pequenos), acabam subordinando-se a 

monocultura, efetuando práticas da agricultura empresarial seja no setor da cana de 

açúcar, seja em outros, como soja e milho, ficando a mercê dos comandos 

agroindustriais42.  

De acordo com o caderno do perfil territorial do Vale do Ivaí elaborado pelo 

MDA43, existem 600 pessoas ocupadas na agricultura familiar no município de Bom 

Sucesso. Já em Jandaia do Sul são 1458 e Marumbi apesar de apresentar menos 

estabelecimentos agropecuários que Jandaia do Sul, tem 1734 pessoas ocupadas com a 

agricultura familiar (SAF/MDA, 2015; IBGE, Censo Agropecuário, 2006)44.  

Uma das ações feitas para manter os agricultores familiares no campo é a feira 

do produtor rural no município de Jandaia do Sul45. Em conversa realizada com o 

presidente da AFEJAN (Associação dos Feirantes de Jandaia do Sul), constatamos que 

outros projetos vêm sendo pensados no intuito de dinamizar a agricultura familiar e 

fortificar as atividades produtivas.  

                                                      
42 Essas informações foram obtidas por meio de conversas com agricultores locais. 
43Ministério do Desenvolvimento Agrário.  
44Esse estudo merece aprofundamento não sendo o foco neste caso.  
45Não obtivemos o número de agricultores que fazem parte da AFEJAN (Associação dos Feirantes de 

Jandaia do Sul). 



63  

Dois projetos que podemos ressaltar é a iniciativa da formação de uma 

cooperativa de produção de uva, (Cooperviti), esse projeto já esta em andamento e conta 

com cerca de 40 Cooperados, todos agricultores familiares. A iniciativa visa produzir 

além de uvas, café, hortaliças e grãos.  

Outro projeto que fortalece a agricultura familiar é a associação Vale Vida, que 

surgiu em 2009 através de uma iniciativa de agricultores familiares de Jandaia do Sul, 

Marumbi e Kaloré e obteve êxito através de um projeto de extensão intitulado 

“Tecnologias e modelos aplicáveis à produção agroecológica e em conversão 

agroecológica”, vinculado ao programa Universidade Sem Fronteiras/Produção 

Agroecológica Familiar da Secretaria da Ciência Tecnologia e Ensino Superior - SETI, 

coordenado pelo Núcleo de Agroecologia e desenvolvimento sustentável – NADS 

vinculado a Universidade Estadual de Maringá – UEM (CRISTO JR et al, 2014). 

Assim, o objetivo era: 

[...] desenvolver e estabelecer um sistema de manejo agroecológico 

para pequenas propriedades rurais, utilizando tecnologia e insumos 

que não agridam o meio ambiente, fornecendo um ponto de partida 

para produtores rurais aplicarem técnicas de manejo, que visem à 

sustentabilidade das propriedades (CRISTO JR. et al, 2014, p.2). 

 

O projeto ainda teve apoio do “Instituto EMATER/PR, Prefeituras Municipais 

de Jandaia do Sul, Kaloré e Marumbi, Associação Alternativa Pé na Terra (AAPT), 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE)” (CRISTO JR et. al, 2014 p.3)46. 

Foram realizadas algumas entrevistas com os agricultores familiares na feira do 

produtor de Jandaia do Sul, no intuito de saber as principais dificuldades encontradas no 

campo e a percepção deles sobre a Cooperval, no intuito de compreender se a Cooperval 

gerava algum impacto na atividade produtiva dos agricultores 47.  

As respostas de todas as pesquisas foram semelhantes, e constatou-se que a 

principal dificuldade encontrada eram as condições climáticas, pois prejudicava 

principalmente a produção de hortaliças dependendo a época do ano.  

Sobre a Cooperval, nenhum dos três agricultores familiares entrevistados 

relatou que a Cooperativa atrapalha ou atrapalhou nem que prejudica ou prejudicou a 

                                                      
46Para informações acerca de políticas públicas para agricultura familiar, valores de crédito fundiário por 

município, PRONAF entre outras políticas recomenda-se: 

http://sit.mda.gov.br/download/caderno/caderno_territorial_225_Vale%20do%20Ivai%20-%20PR.pdf 
47As entrevistas ocorreram de maneira rápida para não atrapalhar a venda dos produtores, todas as 

entrevistas foram gravadas e o intuito da realização foi apenas constatar as dificuldades enfrentadas por 

eles e a percepção dos mesmos sobre a Cooperval.  
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lavoura deles, ainda relataram que tem parentes que trabalham na Cooperativa.  

As irmãs “Maria” ainda citam que “apenas o rio separa a lavoura de um 

Cooperado da Cooperval do sítio delas, mais como existem bastantes árvores ao redor, a 

Cooperval nunca atrapalhou em nada” respondem as agricultoras 48.  

Apesar dessa fragilidade na agricultura familiar propiciada principalmente pela 

implementação maciça de tecnologia no campo, que os exclui em grande parte, com 

atuação direta dos CAIs, a população em geral, de acordo com os resultados obtidos 

através de entrevistas expostas no capítulo 3, vêem a Cooperval como fundamental para 

o desenvolvimento dos municípios e da região, enquanto uns enxergam a Cooperativa 

sendo maléfica ao desenvolvimento e ao meio ambiente. 

Analisando os índices de desenvolvimento dos municípios, conseguimos 

verificar as principais carências e pontos positivos através dos indicadores de 

desenvolvimento socioeconômico. 

Podemos identificar através da tabela 5, como se encontram a educação, a 

saúde e os índices de emprego/renda, dos municípios que a Cooperval exerce maior 

influência, de acordo com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM).  

 

Tabela 5: Indicadores de desenvolvimento municipal de Bom Sucesso, Marumbi e 

Jandaia do Sul 

MUNICÍPIO IFDM EDUCAÇÃO SAÚDE EMPREGO/RENDA 

Bom Sucesso 0,7487 0,8132 0,9148 0,5180 

Marumbi 0,7783 0,8152 0,7859 0,7339 

Jandaia do Sul 0,8375 0,8711 0,9471 0,6943 

Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (ano base – 2013). 

Org.: DANTAS, J.S. (2017). 

 

 

Podemos constatar através dos dados da tabela, que Jandaia do Sul apresenta o 

maior IFDM, seguido de Marumbi e Bom Sucesso. O melhor quesito dos indicadores 

em Jandaia do Sul e Bom Sucesso são na saúde, já em Marumbi é na educação.  

Apesar de Jandaia do Sul apresentar o 15° melhor IFDM do estado do 

                                                      
48De acordo com a coleta de informações na Emater, na Prefeitura de Jandaia do Sul no departamento de 

agricultura, conversa com presidente da AFEJAN (Associação dos Feirantes de Jandaia do Sul), e 

pesquisas com agricultores, não constatamos outros projetos para agricultura familiar, e nota-se pouca 

articulação principalmente com municípios menores como Marumbi e Bom Sucesso. Uma pesquisa nesse 

sentido merece maior atenção, não sendo o foco neste caso.  
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Paraná,49 o indicador de emprego/renda é menor do que em Marumbi. Outra questão 

que vale ressaltar é que nos 3 municípios o pior indicador é o de emprego/renda, sendo 

o município de Bom Sucesso o que apresenta o pior resultado no quesito conforme 

podemos observar no  gráfico 12. 

 

Gráfico  12: Indicadores de desenvolvimento socioeconômico de Bom Sucesso, 

Marumbi e Jandaia do Sul. 

 
Fonte: Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (ano base – 2013). 

Org.: DANTAS, J.S. (2017). 

 

 

De acordo com o IBGE/IPARDES (2004),o setor agropecuário corresponde a 

32,7% do PIB do Vale do Ivaí, ficando atrás do setor de serviços (43,5% do PIB), e a 

frente do setor de indústria que corresponde a 23,8% do PIB50.  

Através dessas informações, podemos constatar a carência de indústrias, e que 

o setor de serviços e comércio é responsável pelo maior dinamismo na economia, 

levando em consideração todo território do Vale do Ivaí.  

Nos 3 municípios com maior influência da Cooperval, pode-se notar que o 

menor indicador é o item de emprego/renda. Tudo isso faz com que a Cooperval tenha 

maior significância e ao mesmo tempo exerça um poder considerável nesses municípios. 

Ainda vale ressaltar que a Cooperval emprega funcionários nos três setores da 

                                                      
49O município de Marumbi apresenta o 69° melhor IFDM do estado do Paraná e o de Bom Sucesso o 

129°.  
50 Esses dados foram os mais recentes encontrados e correspondem a valores de todo território do Vale do 

Ivaí. Dados como PIB municipal, entre outros recomenda-se: IPARDES. Diagnóstico socioeconômico 

do Território Vale do Ivaí: 1.a fase: caracterização global. Curitiba: IPARDES, 2007 
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economia, indústria, agropecuária e comércio/serviços, isso a torna a principal 

empregadora do Vale do Ivaí, ao lado da outra usina de cana de açúcar Renuka, presente 

em São Pedro do Ivaí, ambas com cerca de 2 mil funcionários.  

Outros indicadores importantes para análise são os referentes ao IDHM51, 

renda per capita, educação, através da nota do IDEB52, percentual de extrema pobreza e 

percentual de vulnerabilidade a pobreza.  

Analisando a tabela 6 que trata dos referidos indicadores, podemos traçar 

algumas considerações.  

 

Tabela 6: Indicadores socioeconômicos dos municípios de Bom Sucesso, Marumbi e 

Jandaia do Sul 

 

MUNICÍPIO 

 

IDHM 

RENDA PER 

CAPITA 2010 

EM R$ 

 

IDEB 

% 

EXTREMA 

POBREZA 

%VULNERÁVEIS 

A POBREZA 

Bom 

Sucesso 

0.686 639,33 4.9 0.51 53.17 

Marumbi 0.721 366,30 5.1 1.15 74.72 

Jandaia do 

Sul 

0.747 616,79 5.1 0.65 53.09 

Fonte: INEP/MEC; IBGE, Censo demográfico de 2010. 

Org.: DANTAS, J.S. 2017. 

 

Com base nas informações da tabela 6, podemos verificar que o menor IDHM 

é o de Bom Sucesso, e o maior de Jandaia do Sul que assumi o 2° IDHM do Vale do 

Ivaí atrás apenas de Apucarana.  

Bom Sucesso, também apresenta a pior nota do IDEB, em relação aos outros 2 

municípios.  

Porém, podemos verificar que a renda per capita de Marumbi é bem inferior 

aos demais municípios e o percentual de extrema pobreza e de vulneráveis a pobreza 

são os maiores, apresentando uma situação alarmante.  

O percentual de vulneráveis a pobreza de Marumbi é um dos maiores do Vale 

do Ivaí, apesar do item emprego/renda da tabela 4, apresentar-se com número elevado 

em relação aos demais municípios evidenciados.  

Constata-se, que a maior parte dessa população empregada de Marumbi, 

trabalha na Cooperval, porém a maioria conforme demonstrado na tabela 5 podem ser 

                                                      
51Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
52Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 



67  

vulneráveis a pobreza53.  

É possível afirmar através destes dados, que Bom Sucesso apresenta os piores 

indicadores de desenvolvimento em relação aos municípios tratados, porém, a 

vulnerabilidade para pobreza em Marumbi é preocupante, tendo em vista que no quesito 

emprego/renda os índices mostram-se relativamente bons.  

Jandaia do Sul apresenta os melhores indicadores de desenvolvimento, porém, 

é importante destacar que há várias questões a ser levadas em consideração para um 

município chegar a bons resultados nos indicadores. Como por exemplo, absorção de 

políticas públicas e investimentos governamentais, ações locais, estratégias de 

organização da sociedade civil, ações políticas locais e empreendedorismo individual e 

coletivo.  

É possível assim, que a Cooperval contribua significativamente para questões 

de emprego/renda, geração de receitas e impulsão da economia regional, porém, há de 

se considerar uma fragilidade da empregabilidade na região, não havendo oportunidades 

de substituição de emprego e conforme visto nos dados do município de Marumbi, os 

salários muitas vezes encontram-se deprimidos, fazendo grande parte da população 

empregada ser vulneráveis a pobreza.  

Essa constatação pode ser observada através do percentual de pessoas 

vulneráveis a pobreza no município de Marumbi, cujo maior parte da PEA é empregada 

na Cooperval. 

Essa dinâmica de dependência, somada a falta de alternativas, deixa em cheque 

a circulação da economia e o bem-estar da sociedade, visto que a cooperativa tem o 

poder de dinamizar o comércio, os serviços e a movimentação da economia local, como 

também tem o poder de causar uma crise econômica através do desemprego, assim, o 

mercado do setor sucroalcooleiro vem ditando as regras de sobrevivência dos 

municípios e seus habitantes, principalmente em Bom Sucesso e Marumbi.  

Essa escala de influências e esse espaço territorializado, sofrem interferências 

de múltiplos sujeitos. Atores que formam a sociedade e tentam manter-se “vivo” em 

meio aos agentes hegemônicos.  

Nesses municípios, existem atores que formam esse território, como os 

moradores, o poder público, as instituições e as culturas estabelecidas. Porém, há uma 

atuação direta do poder econômico, seja internacional, seja local. Esse poder é arraigado 

                                                      
53Uma pesquisa com entrevistas no município poderia desvelar resultados importantes sobre o tema, não 

sendo foco aqui.  



68  

na formação territorial.  

A Cooperval, apesar de não ser fragmentada no território, nem buscar 

ampliação via dispersão espacial em rede54, assume um papel que dá um sentido 

singular em seu formato. A cooperativa se mantém presente na mesma região desde a 

criação e quanto mais cresce a área produtiva, mais concentra sua produção nos mesmos 

municípios. 

Assim, o próximo capítulo trata acerca do território propriamente dito, da 

identidade construída neste espaço, do poder que a cooperativa exerce. Um poder 

transcrito em múltiplas formas, se propagando através de discursos e que tem como 

resultado, a constituição de uma territorialidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
54Como por exemplo, a Coamo que adotou uma estratégia de ampliação via unidades distribuídas no 

espaço, articuladas em rede, com objetivo de ampliar número de Cooperados e produção. A Cooperval 

segue uma lógica contraria, tem um caráter de unidade única, “fechada” que concentra a produção no 

território e mesmo expandindo através de escala, se concentra nos municípios de maior influência.  
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CAPÍTULO 3 

 

O PODER, O USO DO TERRITÓRIO E A TERRITORIALIDADE 

DA COOPERVAL 

 

 

 
 

A territorialização da Cooperval inicia em 1980, a partir do momento em que 

um grupo de agricultores se une, mudando assim, o tipo de relação social e econômica 

estabelecida até o momento no espaço.  

Sem a apropriação de um território, não haveria se quer viabilidade para 

produção. Porém, a Cooperval através de uma vasta rede de relações, estabeleceu uma 

identidade que perpassa esse espaço meramente material, atingindo bases imateriais que 

deram suporte para difusão de ações organizadas, fazendo ampliar sua influência na 

região que a Cooperativa se estabeleceu.   

A figura 6 demonstra os municípios que a Cooperval atua através de seus 

cooperados e os três municípios que a Cooperval tem maior influência pelos fatores 

destacados até então. São nestes municípios que se concentram maior uso do território.  
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Figura 5: Municípios com atuação dos associados da Cooperval e municípios com maior influência da Cooperativa. 
Org.: DANTAS, J.S. (2016).  
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O Vale do Ivaí carrega uma heterogeneidade de atores e grupos que 

influenciam no espaço através de suas ações, sejam culturais, econômicas ou políticas, 

transformando este território e gerando múltiplas territorialidades. Há uma diversidade 

de sujeitos que lutam por visibilidade, outros por expansão, outros por reconhecimento 

e alguns até pelo desenvolvimento. A questão é entender: qual o papel da Cooperval?  

 

3.1 Uma abordagem territorial: do conceito à revelação do Poder 

 

 

A abordagem territorial é fundamental para entender toda proposta da pesquisa. 

O intuito não é reproduzir problemáticas conceituais, mas apresentar a noção de 

território e territorialidade na perspectiva de renomados autores, tanto em uma 

abordagem econômica, quanto em abordagens políticas e culturais, para dar noção 

explicativa e entender os fatores que levam a Cooperval a se territoralizar e a constituir 

múltiplas territorialidades. Logo, trabalhamos os dois conceitos (território e 

territorialidade) de forma complementar, cada um com sua noção, respeitando as várias 

dimensões dos conceitos. 

Ao mesmo tempo, propomos que, a formação do território e a constituição de 

uma identidade, propõem influência direta no espaço, na sociedade e numa determinada 

escala. Logo, a formação territorial é carregada por influências de atores que geram 

poder sobre o espaço e sobre suas escalas. 

Santos e Silveira (2001, p.19) destacam que território seria a extensão usada e 

apropriada do espaço; já a territorialidade seria “pertencer aquilo que nos pertence”. 

Nesta perspectiva de análise, o território seria uma categoria geográfica 

posterior ao espaço, o território sendo apropriado e usado por um grupo de pessoas e/ou 

instituições. Já a territorialidade propõe o sentido de pertencimento, vivencia e/ou 

reprodução. 

Andrade (1996), também desenha noções essenciais para entender o conceito e 

sua amplitude. Ao elucidar Fredrich Ratzel, um dos precursores da geografia humana e 

do conceito de território, o autor menciona que o conceito era associado à ideia de 

dominação. 

O território seria extremamente estratégico, pois é ligado a ideia de gestão e de 

domínio de determinada área. O paradigma determinista foi fundamental para evolução 

do conceito, pois a ideia de Estado ligado ao domínio territorial propôs novas 
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abordagens que entendia o espaço como elemento vital para expansão da nação 

(Estado)55.  

Andrade (1996) salienta que o conceito de território deve ser associado sempre 

à ideia de poder, sendo este poder estatal, público ou de grandes empresas e/ ou 

corporações. Assim, ao mencionar os estudos de Françóis Perroux, Andrade (1996) cita 

que o processo de mundialização da economia comprova que muitas vezes as grandes 

empresas e corporações que controlam áreas estratégicas de explorações, são muitas 

vezes mais importantes56 que os próprios Estados-Nações, pois as mesmas independem 

de fronteira e expandem seus tentáculos pelo globo. Tal processo se acentua com o auge 

do período informacional e da globalização. 

No que tange a territorialidade, Andrade (1996, p.214) compreende o termo 

como “o que se encontra no território e está sujeita a gestão do mesmo, como, ao 

mesmo tempo, ao processo subjetivo de conscientização da população de fazer parte de 

um território [...]”. Percebemos também que a última referência traz a territorialidade no 

sentido de pertencer ao território, ou seja, uma noção vinculada ao espaço apropriado, 

pertencer ao espaço que está territorializado ou apropriado. 

Soares (2009, p.62) entende o território como um espaço de interações, 

construído socialmente. Em suas palavras, o território é “o chão mais a população, ou 

seja, uma identidade, o fato de pertencer aquilo que nos pertence”. 

Essa definição mais geral do autor entende o território e sua identidade, 

construída pela coletividade de sua formação e interação na mesma noção conceitual. 

Nós, porém, preferimos distingui-los apresentando o território superposto ao espaço, e a 

territorialidade como identidade construída. 

Sem dúvida um grande autor e referência na definição do conceito é Claude 

Raffestin (1993). O autor também afirma o território como uma categoria posterior ao 

espaço, neste sentido, o território, seria formado a partir do espaço, pela apropriação 

deste, seja de forma concreta ou abstrata por qualquer ator que o territorializa. 

Para Raffestin (1993), o território é uma produção a partir do espaço, 

construído pelo homem, logo, toda construção da realidade é instrumento de poder. O 

sistema territorial é conformado por representações territoriais, essas representações são 

                                                      
55Podemos ver claramente essa ideia presente no imperialismo dos Estados europeus, e até mesmo na 

Alemanha nos períodos da 1° e 2° Guerra Mundial na qual o espaço era um recurso fundamental para o 

expansionismo da nação. 
56Essa ideia de importância é compreendida melhor em Andrade (1996).  
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baseadas nos atores que territorializam e fazem parte desta representação, esses atores 

produzem o território e formam a territorialidade. 

A produção territorial é baseada em um conjunto complexo de nós, tessituras e 

redes que são fundamentais para organização do território e para sua formação e (re) 

produção 57. 

No que tange a territorialidade o mesmo autor cita que: 

 

[...] a territorialidade adquire um valor bem particular pois reflete a 

multidimensionalidade do ‘vivido’ territorial pelos membros de sua 

coletividade, pelas sociedades em geral. Os homens vivem ao mesmo 

tempo o processo territorial e o produto territorial por intermédio de 

um sistema de relações existentes e/ou produtivistas (RAFFESTIN, 
1993, p.158). 

 

Todas as relações, existentes ou produtivistas são relações de poder, neste 

sentido: 
 

[...] A territorialidade se manifesta em todas escalas espaciais e 

sociais, ela é consubstancial a todas as relações e seria possível dizer 

que, de certa forma, é a ‘face vivida’ da ‘face agida’ do poder 

(RAFFESTIN, 1993 p.161-162). 

 

Percebe-se assim, que a Cooperval produz um espaço a partir de seus sistemas 

de organizações estratégicos. Essa produção a partir do espaço, denominado território, 

tem a influência dos atores que formam a cooperativa (os cooperados), e de outros 

atores que dão suporte para o dinamismo da Cooperativa nesta produção territorial. 

Estes sujeitos formadores do território sofrem também a influência da territorialidade 

construída pelas diversas representações em jogo.  

Outro grande teórico que traz contribuições fundamentais e aprofunda os 

estudos sobre o conceito é o brasileiro Rogério Haesbaert. Em sua análise conceitual, 

histórica e epistemológica, o autor demonstra a complexidade do conceito e enfatiza 

algumas tendências disciplinares; demonstrando a materialidade e imaterialidade do 

território visto por múltiplas dimensões e escolas. 

Assim, o autor expõe que a Ciência Política vincula o conceito principalmente 

a partir das relações de poder, a Economia a partir da força produtiva e dos fatores 

locacionais estratégicos, a Antropologia destaca a dimensão simbólica, a Sociologia tem 

um enfoque a partir das relações sociais estabelecidas, e a Psicologia a partir da 

construção subjetiva/pessoal, ou seja, da identidade (HAESBAERT, 2004). 

                                                      
57Outra referencia que exemplifica a questão da estrutura territorial e produção do território é Raffestin 

(2015) In: Saquet; Sposito (2015). 
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Nas concepções do autor, o território é agrupado em três vertentes; a política, 

onde o território é compreendido como um espaço delimitado cujo se exerce um poder 

geralmente de Estado; o cultural, onde se prioriza a dimensão simbólica, sendo produto 

da apropriação de um grupo, tendo um caráter muitas vezes subjetivo; e a econômica 

sendo a menos difundida na visão do autor, compreendida de modo geral, como fonte de 

recursos, levando em consideração as forças produtivas e as relações de trabalho/capital. 

O sentido mais explícito da identificação do território da Cooperval é no 

sentido econômico, pois a cooperativa organiza um espaço a partir de seus interesses 

estratégicos/produtivos, ordenando este espaço para fins econômicos, e ditando as 

relações de trabalho/capital. Porém, outras dimensões podem ser aplicadas a partir de 

relações mais complexas que serão destacadas adiante.  

Souza (2015) afirma que o que define o território em primeiro lugar é o poder. 

O território é formado pela sua materialidade e também pela sua imaterialidade, ou seja, 

pela base concreta e pelas relações ali existentes. 

Milton Santos chama a materialidade de fixo, e as relações estabelecidas de 

fluxos, os fluxos transformam os fixos; e ambos dependem de um território, um espaço 

apropriado e usado, cujo se estabelece relações, interações e é construído materialmente 

e imaterialmente pelos grupos que se apropriam. 

A existência de um território requer um substrato espacial material; é neste 

substrato que ocorre o exercício do poder (SOUZA, 2015). O autor trata o conceito de 

poder de forma relacional; assim como Raffestin (1993). 

Saquet (2015) ao mencionar Raffestin, afirma que o território é construído e 

produzido por atores através da energia e da informação, o território é um resultado das 

territorialidades efetivadas. É uma construção coletiva e multidimensional feita por 

múltiplas territorialidades. 

Em Haesbaert (2004), entendemos a territorialidade sob diversas noções, uma 

que vai desde as concepções naturalistas que reduz a territorialidade ao caráter 

biológico, ou seja, um comportamento geneticamente determinado, tal como a 

territorialidade animal, e em outro extremo uma concepção marxista, que entende a 

territorialidade sob a perspectiva social, onde as relações de produção organizam o 

território. 

Esta última concepção também afirma que a territorialidade forma a base 

territorial. Assim, conforme Raffestin (1993) e Saquet (2015), o conjunto de 

territorialidades formam o território, e o território reduzido a uma escala de 
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sujeito/espaço como alguns autores preferem, também sugere que, para haver este 

território (em escala mínima), necessariamente deve haver a apropriação e 

consequentemente um poder estabelecido no espaço. 

Nas concepções de Gottman (2012 p.523): 

O território consiste, é claro, de componentes materiais ordenados no 

espaço geográfico de acordo com certas leis da natureza. Entretanto, 

seria ilusório considerar o território como uma dádiva divina e como 

um fenômeno puramente físico. Os componentes naturais de qualquer 

território dado foram delimitados pela ação humana e são usados por 

um certo número de pessoas por razões específicas, sendo tais usos e 

intenções determinados por e pertencentes a um processo político. 

Território é um conceito gerado por indivíduos organizando o espaço 

segundo seus próprios objetivos. 

 

Haesbaert (2004, p.79), afirma que existe a necessidade de ver o território a 

partir de uma concepção integradora, como um híbrido – “híbrido entre sociedade e 

natureza, entre política, economia e cultura, e entre materialidade e ‘idealidade’ numa 

complexa interação tempo-espaço, como nos induzem a pensar geógrafos como Jean 

Gottman e Milton Santos, na indissociação entre movimento e (relativa) estabilidade”. 

Esta noção trabalha o território de múltiplas formas, sendo o território a 

imbricação de várias relações de poder sejam materiais ou simbólicos/culturais. 

Assim, é importante compreender o território não apenas pelo resultado 

material (substrato físico), mas a partir de relações sociais estabelecidas, que agem 

através de forças dialéticas. Este substrato carrega marcas e heranças sociais, percebidas 

muitas vezes na paisagem. O território acima de tudo é um campo, um campo de 

relações de poder estabelecidas no espaço produzido, mesmo que não possa ser 

identificado visivelmente. 

 
Poderíamos dizer que o território, enquanto relação de dominação e 

apropriação sociedade-espaço, desdobra-se ao longo de um continuum 
que vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e funcional 

à apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural- simbólica’. Embora seja 

completamente equivocado separar estas esferas, cada grupo social, 

classe ou instituição pode ‘territorializar-se’ através de processos de 

caráter mais funcional (econômico-político) ou mais simbólico 

(político-cultural) na relação que desenvolvem com os ‘seus’ espaços, 

dependendo da dinâmica de poder e das estratégias que estão em jogo 

(HAESBAERT, 2004, p.96). 

 

Ainda de acordo com o autor, o processo de territorialização significa afirmar 

que houve mediações espaciais, nas quais proporcionaram um poder multiescalar e 

multidimensional de dominação e apropriação. 
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[...] Para uns, o território é construído muito mais no sentido de área-

abrigo e fonte de recursos, a nível dominantemente local; para outros, 

ele interessa enquanto articulador de conexões ou redes de caráter 

global (HAESBAERT, 2004, p.97).  

 

No caso da Cooperval, o território pode ser compreendido como fonte de 

recursos e de domínio local (escala), porém, a articulação em rede, (de caráter global) 

até com outras empresas é fundamental, para desenvolvimento do comércio, da 

informação e da produção e comercialização de seus produtos e mercadorias, ou seja, 

podemos dizer que o CAI precisa necessariamente interligar-se para sua sustentação58 e 

necessita de um território, que é estratégico, e fundamental neste processo.  

De acordo com Haesbaert (2015, p.135): 

 

Se antes a territorialidade era vista muito mais como fixação e 

(relativa) estabilidade, hoje o território também se constrói numa 

espécie de ‘mobilidade controlada’ como o território-rede das grandes 

corporações transnacionais. 

 

Saquet (2015, p.84), afirma que “o território significa articulações sociais, 

conflitos, cooperações, concorrências e coesões, é produto de tramas que envolvem as 

construções (formas espaciais) [...]”59 já a territorialidade “corresponde às ações 

humanas, ou seja, a tentativa de um indivíduo ou grupo para controlar, influenciar, ou 

afetar objetos, pessoas e relações numa área delimitada” (SAQUET, 2015, p.82). 

 

O território é produto social e condição. A territorialidade também 

significa condição e resultado da territorialização. O território é o 

conteúdo das formas e relações materiais e imateriais, do movimento, 

e significa apropriação e dominação, também material e imaterial, em 

manchas e redes. A territorialidade corresponde ao poder exercido e 

extrapola as relações políticas envolvendo as relações econômicas e 

culturais, indivíduos e grupos, redes e lugares de controle, mesmo que 

seja temporário, do e no espaço geográfico com suas edificações e 

relações. A territorialidade efetiva-se em todas as nossas relações 

cotidianas[...] (SAQUET, 2015, p.86). 
 

Através do exposto, podemos ver que a Cooperval tem o domínio de um 

espaço produtivo através de seus Cooperados, ou seja, o substrato material, na qual é 

visível e identificável, é organizado e ordenado de acordo com a política interna e 

gestão da empresa, e recebe influência direta do mercado econômico. Esta simbiose de 

                                                      
58Castells (1999) explica a articulação em rede das empresas e da sociedade na era informacional.  
59O autor ainda demonstra formas de compreender os vários processos territoriais e as dimensões do 

conceito a partir de alguns aportes (SAQUET, 2015p.85).  
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relações são imateriais. Estas cooperações, coesões, estratégias e organizações são 

necessariamente ditadas por interesses de sujeitos, e se efetivam dando características e 

resultados desta apropriação. Esses resultados fruto da territorialização é a 

territorialidade.  

Para Medeiros (2015), o território liga-se diretamente a ideia de identidade; ou 

seja, deve ser compreendido com caráter integrador através dos vários processos, 

inclusive os simbólicos culturais. 

Nas palavras de Haesbaert (2004, p.57).  

Hoje, na maior parte dos lugares, estamos bem distantes de uma 

concepção de território como ‘fonte de recursos’ ou como simples 

‘apropriação da natureza’ em sentido estrito. Isto não significa [...] que 

estas características estão superadas. Dependendo das bases 

tecnológicas do grupo social, sua territorialidade ainda pode carregar 

marcas profundas de ligação com a terra, no sentido físico do termo. 

 

Essa citação demonstra que a Cooperval, mantém uma identidade que se 

interliga diretamente com a terra, através das lavouras de cana de açúcar, o que pode ser 

percebido através da paisagem rural, isso demonstra um caráter funcional no substrato 

material, e ainda depende das condições naturais (clima, solo, relevo) para efetivar 

produção e bons resultados econômicos. 

Porém, a territorialidade da Cooperativa, deve ser compreendida em um 

sentido bem mais amplo, de domínio não só sobre a terra, mas um conjunto de 

elementos sociais e econômicos que lhes conferem um poder sobre uma escala. A 

territorialidade e o resultado de um processo de poder (imaterial) entram em jogo neste 

caso. 

A existência de um território presume a existência de um poder. Mas entender 

quais as redes que estabelecem esse poder e através de quais mecanismos o poder da 

Cooperval se efetiva, é o propósito em questão. 

O poder é intrínseco a territorialidade, mas não é tarefa fácil desenhar noções 

de um conceito tão amplo e emblemático que foi e é debatido por ilustres autores no 

campo de várias ciências. 

O poder da Cooperval está presente em diversas formas, inscritas no espaço e 

nas relações. É efetuado em uma escala (local), mas muitas vezes é imperceptível, 

invisível, e se encontra presente nas diversas relações, nos discursos e na “imagem” 

construída ao decorrer dos anos.    

Primeiramente o poder é um elemento cuja sua definição e complexidade está 
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ligada a uma série de paradigmas e escolas. Autores como Hobbes, Weber, Durkheim, 

Hegel, Maquiavel, além do próprio Marx, entre outros, demonstram o poder no âmbito 

político e /ou em âmbito social.  

Atualmente, existem estudos acerca do conceito até discordantes entre si, 

tornando complexa uma definição conceitual. Não queremos é claro, ignorar ou rejeitar 

as diversas visões e estudos que demonstram os tentáculos do campo do poder e sua 

abrangência conceitual. 

No caso em questão, procuramos destacar o “Poder”, de uma forma relacional. 

Neste contexto, o poder existente manifesta-se em várias escalas e ramificações; há no 

caso da Cooperval, algumas dimensões do poder. Essas dimensões que serão destacadas 

revelam outras dimensões da territorialidade da Cooperval, além da econômica. 

Muitas vezes, esse poder pode ser percebido pela materialidade concreta e sua 

coexistência direta no próprio espaço geográfico; e por isso é ligado à idéia de território; 

outra concepção é o poder abstrato, muitas vezes difícil de identificar, está presente nas 

relações, exógenas e endógenas à Cooperativa, está presente nos discursos, nas ações e 

estratégias. 

Lebrun (1995, p.12) destaca que: “existe poder quando uma certa potência, 

determinada por uma certa força, se explicita de uma maneira precisa”, não sob forma 

de ameaça, mas sob uma ordem que deve ser cumprida. 

O mesmo autor ao citar os estudos de Parsons, entende que o poder é algo 

conflituoso, o poder só existe sob forma relacional, para existir o poder, A precisa 

exercê-lo em B; ou vice-versa. 

Ribeiro (2008) demonstra três formas distintas de poder de acordo com três 

autores. 

a) Entende-se poder o que se refere a controle de um coletivo sobre outro 

coletivo (visão de Richard Adams). 

b) O poder seria a forma de incitar pessoas a fazer o que não querem (visão 

de Max Weber). 

c) O poder pode: “criar e organizar cenários que constrangem as 

possibilidades de ação das pessoas e de especificar a direção e distribuição de fluxos de 

energia” (visão estrutural de Wolf, p.112).  

No caso da Cooperval, iremos destacar com base nessas dimensões, o sentido 

real do poder, mesmo quando este, encontra-se invisível e imperceptível.  

Devemos pensar primeiramente o poder do cooperado na própria cooperativa, 



79  

visto que é este coletivo que a forma, e posteriormente o poder da cooperativa sobre o 

seu próprio formador, o cooperado.  

Assim, cada cooperado contribui para expansão da cooperativa, para ampliação 

da atividade produtiva no campo e para Cooperval ter chegado a uma área de 17 mil 

hectares de cana de açúcar plantado. Com base nos dados do capítulo 2, verificamos que 

cada cooperado possui uma área/média de 130 hectares de terra com plantio de cana de 

açúcar. Claro que esse número altera de um Cooperado para outro.  

Através do exposto por Silva et al (2007), que fizeram uma análise da relação 

da Cooperval com os associados, apresentando nível de escolaridade dos cooperados, 

satisfação com a cooperativa, participação na gestão, dentre outras análises; conclui-se 

em síntese que: 

 

[...] a maioria dos associados é escolarizada, consciente sobre questões 

ambientais e econômicas e ainda valoriza sua importância no quadro 

social da cooperativa. Esta transmite, em alguns momentos, 

preocupação excessiva com fatores econômicos, deixando o social em 

segundo plano. [...] De maneira geral, os associados encontram-se 

satisfeitos com a cooperativa e beneficiam-se com os bons resultados 

econômicos da cultura da cana-de açúcar [...] (SILVA, et al, 2007 

p.1). 

 

Procuramos através da realização de entrevista com o (a) cooperado (a) X, 

analisar algumas questões destacadas na citação60. 

Ao questionar o (a) Cooperado (a) X, sobre como ele (a) enxerga a Cooperval 

na questão do desenvolvimento da região, o (a) Cooperado (a) afirma que: “é 

fundamental, porque a maioria depende muito”. Essa primeira resposta demonstra que 

“a maioria depender muito”, não é benéfico, e sim uma questão de não haver opções.  

O (a) Cooperado (a) ainda afirma que é associado desde a fundação da 

Cooperval, e ao ser questionado (a) se o mesmo (a) sente-se satisfeito (a) com a 

Cooperval e com a atividade canavieira, o (a) Cooperado (a) afirmou: “Sim. Compensa 

porque é um grupo restrito que toca a empresa; cooperativa”.  

Podemos verificar que as considerações feitas por Silva et al (2007) se 

confirmam com essa resposta. Outra informação relevante é o caráter de “cooperativa 

fechada”61. Essa constatação foi feita também de acordo com informações coletadas na 

                                                      
60 Uma análise específica sobre este tema demandaria entrevistas com mais cooperados, assim, 

procuramos apenas verificar algumas questões presentes nas perguntas formuladas, a fim de apontar 

algumas questões sobre o discurso dos Cooperados e confrontar com o exposto por Silva et al (2007). 
61Significa que a Cooperval tem critérios para aceitar um associado. Não conseguimos informações mais 
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Cooperval.  Vale destacar que o (a) Cooperado (a) X, menciona a Cooperval como uma 

“empresa”, e não como cooperativa (com caráter associativo na qual foi criada). 

Ao ser questionado (a) se ele (ela) substituiria a lavoura da cana de açúcar por 

outra cultura, o (a) entrevistado (a) responde: “Não. Pois a Cooperval orienta as trocas 

de acordo com a condição da cana”. 

Percebe-se a confiabilidade entre cooperado e cooperativa através dessa 

resposta. Outra informação relevante é que a orientação (informação de mercado) 

efetuada pela cooperativa, dita toda questão produtiva no campo, orientando os 

agricultores para obtenção de melhores resultados. 

Ao questionar o tamanho da propriedade do (da) cooperado (a); o associado 

(a) responde: “eu tenho várias propriedades médias e grandes”. Ao perguntar se o (a) 

cooperado (a) prefere a vida no campo ou na cidade, o (a) entrevistado (a) afirma que 

gosta de ambos.  

O entrevistado (a) também afirma que mora na região desde o nascimento, e 

ao ser questionado (a) se ele (ela) sente-se satisfeito sendo cooperado (a) da Cooperval, 

rapidamente responde que: “Sim”.  

Ao questionar se o (a) associado (a) já plantou outras culturas e desde quando 

aderiu à cana de açúcar, o (a) entrevistado (a) afirma que: “Sim. Algodão, soja, milho, 

passei a plantar cana quando fundou a Cooperval”. 

Percebe-se um bom grau de relacionamento do cooperado com a cooperativa, 

também percebemos os comandos da cooperativa ditando diretamente as atividades 

efetuadas, além da maioria dos cooperados terem grande poder aquisitivo. Essa 

constatação também é feita por Silva et al (2007). 

Outra informação relevante no trabalho de Silva et al (2007) e de informações 

coletadas na Cooperval, é que grande parte dos cooperados atuam em outras áreas, além 

de grande parte terem outras empresas, alguns ligados até com veículos de 

comunicação, rádios etc, além de um número razoável de Cooperados, plantarem cana 

de açúcar como segunda renda.  

Através de informações coletadas, a gestão da cooperativa é aprovada pela 

maioria. Os cooperados têm bastante influência nas decisões da Cooperval, além de 

notória confiabilidade na diretoria.  

Entretanto, a cooperativa sofre com as relações do poder do capital, que 

                                                                                                                                                            
precisas, sobre quais são esses critérios. 
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determina as regras de mercado, juntamente com o próprio Estado, que também 

influencia diretamente neste contexto, essa é outra maneira de pensar o poder. 

Neste caso, a Cooperval recebe o poder. Esse poder pode ser ditado pela 

política macroeconômica do Estado, ou pelo mercado internacional, pelo cambio, taxa 

de juros etc, que também influencia no território que a Cooperval se estabeleceu, 

obrigando à cooperativa manter uma relativa flexibilidade em suas ações, pois quem 

determina as regras geralmente é o capital, ou a jurisdição, sejam jurisdições 

econômicas, sejam outras, como, por exemplo, leis ambientais que podem implicar 

diretamente nas ações produtivas.   

O poder da Cooperval também pode ser estabelecido através da relação, 

Cooperval x empregados, pois todo resultado da territorialidade da Cooperval, depende 

de seu corpo funcional, nas quais os empregados são partes integrantes e fundamentais. 

Esta análise, conforme salienta Ribeiro (2008), pode ser compreendida tanto na visão de 

Adams, cujo coletivo (cooperados) que formam a cooperativa, exercem influência e 

poder sob outro coletivo (empregados), ou pode ser compreendida na visão de Lebrun 

(1995), cuja certa potência determinada por uma força, explicita algo sob uma ordem 

que deve ser cumprida. 

A Cooperval também tem o poder de direcionar e organizar ações de pessoas 

(empregados) especificando direções de energia; o trabalho efetuado nos mais diversos 

setores, interligados à dinâmica da rede da cooperativa, direciona as energias do 

trabalho individual de cada empregado, para ações estratégicas, que direcionam um 

resultado ditado pelo capital, e tem como fim o lucro da cooperativa e do seu formador, 

o cooperado. Esta visão, conforme demonstra Ribeiro (2008), se aproxima das análises 

de Wolf. 

O CAI cria certa pressão sob os pequenos agricultores, que em meio a 

dificuldades arrendam suas terras ou aderem à dinâmica da produção agrícola moderna. 

Essa força, ou pressão ditada pelo grande capital na agricultura, se aproxima da visão de 

Weber conforme salienta Ribeiro (2008), pois o pequeno agricultor sofre uma coerção 

de fatores exteriores, impulsionando-o a fazer ações através de uma força que age sob 

forma de pressão. 

Outra forma de entender a relação de poder da Cooperval é aplicá-la ao próprio 

espaço que está territorializado, através do espaço modificado, reestruturado, que serve 

como fonte de recurso e fonte da riqueza. Assim, a Cooperval exerce um poder 

(materializado) sob 17 mil hectares de terra, distribuídos em 9 municípios.  



82  

Porém, sua influência atinge grau bem mais dinâmico, se considerar os 

municípios de origem dos empregados, pois a Cooperval emprega habitantes de mais de 

20 municípios.  

Por outro lado, considerando a concentração produtiva e origem dos 

empregados, percebe-se que o poder da Cooperval é manifestado através desses dois 

indicadores em três municípios já destacados.  

Quase 72% de todos os funcionários da Cooperativa são oriundos de Jandaia 

do Sul, Marumbi e Bom Sucesso, representando parcela significativa da PEA desses 

municípios. Considerando a área produtiva, quase 85% de toda lavoura da Cooperval, 

concentra-se nesses mesmos municípios, quase 50% apenas em Bom Sucesso.  

Assim, tendo em vista o caráter relacional, através desses dois fatores (área 

plantada por município e origem dos funcionários), podemos verificar a concentração 

do poder da Cooperval, expresso sobre os empregados, sobre o espaço concreto 

(território) e sobre os próprios cooperados que exercem o poder e sofrem o exercício do 

poder também dependendo do tipo da análise. 

Mas há outro tipo de poder a considerar, um poder invisível, que é difícil de 

compreender.  

Raffestin (1993) alega que o “poder”, está intrínseco a toda relação, está em 

todo lugar, na estrutura da organização social e em cada ação relacional deste tecido 

social, encontramos assim, este “poder” sob diversas formas. 

Esse poder é imaterial e invisível, é revestido e escondido. É como uma 

máscara e encontra-se presente em discursos se apresentando de forma maquiada. 

Assim, o exercício do poder de A sob B, se efetiva de forma “despercebida”. 

O domínio (territorial- imaterial) é taxado com adjetivos que camuflam o 

caráter de apropriação/dominação como mostra Raffestin (1993). 

Os discursos são carregados e revestidos de estratégias até antagônicas, mas 

que simbolizam um poder e uma influência. 

Esse poder manifesta-se em várias dimensões. É um campo de infinitas 

possibilidades de análise levando em consideração as diversas forças e atores que 

participam deste processo relacional (tanto forças endógenas quanto exógenas à 

cooperativa). Todas essas manifestações ocorrem em uma espacialidade determinada 

por uma escala.  

Para discorrer sobre a espacialidade do poder, recorremos aos estudos de Silva 

(2014) e Felizes (2000). Para identificar o poder enquanto elemento econômico, 
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cultural, político ou simbólico, a atuação do mesmo se manifesta socialmente por atores 

que exercem e sofrem as relações de poder, causando coalizões de diversas forças que 

agem constantemente, de forma complementar e concomitante, estabelecendo-se nas 

mais diversas relações, em uma espacialidade (território) inscrita em um local. 

De acordo com Silva (2014, p.40) “para compreender o local e as relações de 

poder nele existentes, não basta identificá-lo a uma forma de poder específica. É preciso 

conceituar esse poder como o poder exercido econômico, social, cultural ou 

simbolicamente”. 

Castells (1999, p.51) afirma que “o poder é aquela relação entre os sujeitos 

humanos que, com base na produção e na experiência, impõe a vontade de alguns sobre 

outros pelo emprego potencial ou real da violência física ou simbólica”. 

A Cooperval apresenta algumas dimensões de poder inscritas em uma escala. 

Uma, é a dimensão econômica/social, e talvez a mais evidente no estudo. Outra é a 

dimensão política e simbólica, logo a territorialidade da Cooperval deve ser 

compreendida através dessas dimensões também. 

A dimensão simbólica do poder está presente nos discursos e nos sistemas 

simbólicos62, assim, nas palavras de Bourdieu (1989, p.7 e 8) “o poder simbólico é, com 

efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles 

que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmos que o exercem”. 

Assim, a imagem transmitida pela Cooperativa através dos discursos e de suas 

representações, possibilitou a formação de uma identidade construída e reproduzida que 

é intrínseca a territorialidade, sendo um componente essencial na compreensão do poder 

gerado pela Cooperval, um poder imaterial e também territorial. 

Conforme afirma Felizes (2000, p.12), “só se pode entender a existência de um 

discurso de identidade (seja unitária ou de um grupo social) se tivermos em mente que 

esse discurso circula e vai-se configurando constantemente”. Esses discursos realizados 

e propagados dão características, fazendo parte da territorialidade, ou seja, de uma 

identidade construída ao longo da história e encontram-se presente na percepção dos 

sujeitos63. 

 

 

 

                                                      
62Os sistemas simbólicos de acordo com Bourdieu (1989) são a arte, a religião e a língua. 
63Sugestões de leitura: Fisher (1992); Pierre Bourdieu (1989). 
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3.1.1 O discurso (in) fundamentado e a influência na política e na opinião pública: 

alguns tentáculos do “poder invisível”. 

 

A Cooperval desde o surgimento vincula-se diretamente no cenário político, e 

conta com a opinião pública para transmitir uma imagem através de discursos 

elaborados. 

O discurso de “desenvolvimento” carregado pelos diversos entrevistados é na 

verdade a expressão (imaterial) da territorialidade da cooperativa na região. Essa 

identidade foi construída através da influência nos campos políticos e na opinião 

pública. 

Através da citação de Cavalheiro (2005 p. 167), podemos ver o vínculo da 

Cooperval com a política local, arraigado na dinâmica da Cooperativa desde seu 

surgimento. 

 

No início de 1980 quando estava terminando a fase do Proálcool, um 

produtor da região de Jandaia do Sul que viria ser associado da 

cooperativa, participou da fundação de uma cooperativa semelhante 

em Tapejara (que hoje pertence ao grupo Santa Terezinha), onde 

também possuí propriedade. Com a experiência criada com a 

implantação da usina de Tapejara, esse produtor trouxe a idéia para o 

prefeito Herminio Vinholi. Logo o prefeito buscou parceria com 

alguns produtores rurais da região e prefeitos dos quatro municípios 

vizinhos (Bom Sucesso, Cambira, Marumbi e Kaloré), para formação 

de uma unidade de processamento de cana de açúcar (CAVALHEIRO, 

2005, p. 167) 

 

Esta atuação no cenário político se perpetua até a atualidade. De acordo com 

informações obtidas na Cooperval, o vice prefeito do Município Y,64 é associado da 

Cooperval. 

O presidente da câmara dos vereadores de Jandaia do Sul65 é engenheiro 

mecânico e segurança do trabalho na Cooperval. Em entrevista realizada com o 

vereador no primeiro semestre de 2016, foi perguntado sobre a importância da 

Cooperval no Vale do Ivaí.  

O vereador afirma que: “A Cooperval é fundamenta para o desenvolvimento 

da região, alem da produção que movimenta toda questão agrícola de Bom Sucesso, 

Marumbi, Jandaia, Kaloré, Cambira, Mandaguari, São Pedro e demais”. (grifo nosso). 

Percebe-se que os atores políticos estão diretamente vinculados a Cooperval, e 

                                                      
64Preferiu-se não colocar o nome do município devido a falta de autorização para o mesmo.  
65 A pesquisa foi realizada em 2016, antes da eleição. Preferimos não citar o nome.  
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carregam um discurso de desenvolvimento. 

A “missão da Cooperval”, segundo informações coletadas na empresa pauta-se 

em “promover o desenvolvimento socioeconômico de seus cooperados, colaboradores 

eda região, produzindo alimentos e energia renovável de forma sustentável e 

responsável (grifo nosso). 

Em informações coletadas através de um site de noticias de Bom Sucesso, 

verificamos a seguinte afirmativa.  

Na contra mão da maioria das empresas do setor, a Cooperval vem 

apresentando um grande crescimento no decorrer dos anos, o que 

permitiu a melhoria e ampliação do seu complexo industrial, bem 

como o investimento em novos projetos, dentre os quais a montagem 

de uma Unidade de Produção de Pellets de Bagaço (utilizado em 

substituição da madeira  para  a  geração  de  energia)  e  na  criação   

da Vale flora, empresa criada para o cultivo e industrialização e 

comercialização de Eucalipto/Pinus,dentre outros. Assim a Cooperval 

encerra mais uma safra de muito sucesso e muitas conquistas, e vem a 

publico agradecer o trabalho e dedicação de todos os seus 

colaboradores, que independentemente da posição que ocupam na 

empresa, não mediram esforços para alcançar o objetivo almejado e 

contribuindo desta forma, juntamente com a Cooperativa, para o 

crescimento regional e do Brasil. (BOM SUCESSO NOTÍCIAS, 

2016, grifo nosso).66 

 

Em outro jornal local, ao fazer referência ao setor canavieiro, com o seguinte 

slogan: “Cana movimenta economia no Vale do Ivaí” o site faz menção às duas 

agroindústrias canavieiras da região (Cooperval e Renuka Vale do Ivaí), trazendo a 

seguinte informação 

[...] dois empreendimentos que viabilizam emprego e renda para 

milhares de famílias do Vale do Ivaí, que têm a oportunidade de 

melhorar seus ganhos com a safra da cana, que se estende até o mês de 

novembro. A atividade também gera tributos e movimenta o 

comércio dos municípios de abrangência.” (JANDAIA ONLINE, 

2016, grifo nosso)67. 

 

Percebe-se através dos grifos, a propagação dos discursos que fazem parte da 

construção da identidade que vem sendo reproduzida. Assim, nos reportamos aos 

estudos de Kageyama (2008, p.61-62), para entender o que é desenvolvimento rural, e 

como esse discurso propagado pela cooperativa e pelos veículos de comunicação é (in) 

fundamentado. 

Kageyama (2008) ao expor as elaborações de Veiga (2001) e Van der Ploeget 

al (2000); afirma que a modernização e o agribusiness, tem como características: 

                                                      
66Informação publicada em 2013. 
67Informação publicada em 2012. 
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agricultores empresários, especialização e aumento de escala, utilização de insumos,  

produção orientada pela lógica de mercado, dependência crescente de poucos mercados 

específicos, objetivos de minimizar custos dos gêneros de matérias primas, que são 

transferidas para indústria de transformação e especialização das fazendas. 

Todas essas características são identificadas na Cooperval. 

No que se refere ao desenvolvimento rural, à autora afirma através das 

elaborações, que um desenvolvimento deve ser pautado no esforço de reduzir 

dependência do mercado externo, reduzindo custos e aproveitando recursos naturais. A 

produção deve ser ambientalmente mais adequada através de práticas cooperativas, 

além da diversificação de produtos; diversificação das economias locais, diversidade 

multi- setorial, policultura e absorção de mão de obra (agricultura familiar). 

Tais características não se adéquam a realidade da Cooperval, pois a mesma 

age através de uma monocultura, ofensiva ao meio ambiente, com práticas modernas e 

extremamente dependentes do mercado externo no setor principalmente do açúcar. Ao 

passo em que se incorpora a tecnologia na colheita, a mão de obra passa ficar cada vez 

mais reduzida, causando danos consideráveis à dinâmica socioeconômica local 

principalmente sob o ponto de vista de emprego/renda. 

Nas palavras de Canuto (2004, p.3) 

Os avanços tecnológicos aplicados ao agronegócio são a expressão da 

modernização do campo. Com eles a produtividade tem crescido,as 

safras tem apresentado números cada vez maiores, as receitas 

econômicas têm crescido. A isto tem se dado o nome de 

desenvolvimento. Mas tudo não passa do que podemos chamar de 

modernização conservadora. Todo este avanço não representou de fato 

qualquer mudança substancial na estrutura agrária brasileira e nas 

relações de produção e de trabalho no campo. Ao contrário tem 

significado maior concentração de terra e de renda e relações de 

trabalho cada vez mais precarizadas. 

 

Em entrevista com Vereador (1°secretário) da câmara de Jandaia do Sul, 

professor Milton Lopes, o entrevistado posiciona-se diferente; dizendo que “a 

Cooperval não gera desenvolvimento. E pela grande área que ocupa atrapalha o 

desenvolvimento regional”. 

Ao ser questionado sobre os motivos que a Cooperval é ruim para região na 

visão do vereador, o mesmo responde que: “poluí o meio ambiente, rios, lençóis e a 

cidade, além de estragar as estradas com os caminhões canavieiros.” 

Ao ser questionado sobre a questão de emprego/renda, como seria se a 

Cooperval não existisse, o vereador responde: “Se não houvesse a cooperativa, haveria 
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muito mais emprego por outra atividade gerada no campo”, ainda continua dizendo que: 

“há um discurso de geração de emprego, mas não há filantropia, eles plantam para 

enriquecer”. 

Ao questionar o vereador sobre outras fontes de emprego na região o professor 

Lopes responde: “A Cooperval atrapalha a vinda de outras empresas”. Ainda afirma 

que: “O problema não é a Cooperval, e sim a cana de açúcar, se houvesse outras 

atividades como plantios de uva, café, granjas seria mais rentável”. 

Ao questionar o vereador sobre o papel do poder público local no 

desenvolvimento de estratégias para o desenvolvimento rural e para fortificar outras 

atividades agrícolas em pequenas propriedades, o professor responde que “não existe 

políticas públicas locais, nem ações da prefeitura para desenvolvimento rural e a 

Cooperval é uma das responsáveis.” Ao encerrar a entrevista o professor concluiu: “Eles 

não estão salvando a pátria”. 

O “poder” e a influência da Cooperativa, perpassa o substrato físico e encontra-

se presente em relações cotidianas, inclusive no campo da política local. Resta saber 

como a população vê a Cooperval na região e como os empregados que também são 

habitantes da região analisam o papel da Cooperativa no Vale do Ivaí. 

Os empregados da Cooperval são fundamentais para o progresso da 

cooperativa e andamento do setor canavieiro. As ações conjuntas dos empregados é um 

dos principais fatores que levam aos resultados positivos e satisfatórios da Cooperval, 

colaborando na formação da territorialidade. 

Os funcionários da Cooperativa também são responsáveis por grande parte da 

circulação da economia regional. Assim, a percepção dos sujeitos é fundamental para 

compreender como se reproduz a imagem da Cooperval, apesar de sua influência atingir 

campos invisíveis e seus cooperados empregarem vários habitantes em outras atividades 

e empresas. Assim, constatamos olhares antagônicos no que tange a análise da 

Cooperval pela percepção dos habitantes e dos empregados.  

 

3.2 Resultado das entrevistas com os funcionários da Cooperval e com 

moradores de Jandaia do Sul 

 

É importante analisar como a população local e os funcionários vêem o papel 

que a Cooperval exerce na região, analisando aspectos positivos e negativos. 

Através da realização das entrevistas, podemos verificar a imagem que a 
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Cooperval transmite, bem como a influência dos discursos. A territorialidade da 

cooperativa não está presente apenas no espaço concreto, mas nas relações sociais, 

arraigada com aspectos culturais.  

Através das entrevistas, podemos evidenciar alguns destes aspectos. 

A escolha dos entrevistados ocorreu da seguinte maneira. Foi realizada uma 

entrevista com um habitante local, graduado em gestão de cooperativas, a fim de buscar 

uma análise mais técnica nas respostas, e as outras entrevistadas foram com três 

mulheres que foram abordadas aleatoriamente para os questionamentos. Buscou-se 

assim, verificar opiniões distintas ou complementares.  

Foram aplicados questionários com os funcionários da Cooperval em diferentes 

setores dentro da cooperativa. A escolha ocorreu de forma aleatória, buscando pessoas 

com diferentes cargos dentro da cooperativa a fim de verificar a satisfação com 

emprego, verificar se a região oferece outras fontes de renda, além de verificar a visão 

deles sobre a Cooperval. 

As perguntas foram feitas de forma aberta, para que o entrevistado respondesse 

de acordo com sua concepção, não havendo caráter tendencioso para denegrir ou exaltar 

a imagem da cooperativa e/ou do setor de atuação da Cooperval, apenas procurou-se 

entender a percepção dos sujeitos que moram na região, possibilitando uma avaliação 

empírica das várias entrevistas realizadas68.  

 

3.2.1 Resultados de entrevistas realizadas com a população local. 

 

 

 

Em entrevista com Sr. Oliveira, habitante de Jandaia do Sul desde o 

nascimento, formado em gestão de cooperativas e Mestre em Geografia pela 

Universidade Estadual de Maringá, ao ser questionado sobre: a) qual sua visão a 

respeito da Cooperval na região? Ele afirma que: “em primeiro lugar não gera 

desenvolvimento, é extrativista, deixa um passivo social para região em proveito de 

algumas dezenas de cooperados”. 

                                                      
68Para uma análise mais ampla é necessário a realização de um número bem maior de entrevistas, 

seguindo metodologias especificas, porém, nosso objetivo foi apenas verificar a percepção de alguns 

sujeitos, e comparar os resultados verificando como os discursos chegam para a população, e ao mesmo 

tempo avaliar a satisfação dos empregados da Cooperval. Houve certa dificuldade para aplicação dos 

questionários para os empregados da Cooperativa. Recomenda-se para um estudo de maior 

aprofundamento neste item, a realização de entrevistas com perguntas mais elaboradas e adoção de 

métodos quantitativos mais rigorosos, não sendo foco neste caso.  
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Ao ser questionado sobre: b) qual o papel do cooperativismo na atualidade? O 

entrevistado responde “O cooperativismo foi engolido pelo mercado, alterando o 

próprio significado do termo” ainda salienta que “não há políticas públicas que apóie 

cooperativas populares pautada em uma economia solidária de cunho mais socialista”. 

A segunda entrevista foi realizada com a Sr (a) Sanches, Bióloga e Mestre em 

biotecnologia ambiental, (moradora de Jandaia do Sul), ao ser questionada sobre: a) 

Qual o papel da Cooperval na região do Vale do Ivaí? A entrevistada afirma que:  

 

A Cooperval é muito importante para a região, pois oferece muito 

emprego para as cidades, além do desenvolvimento que trás 

principalmente para as pequenas cidades como Marumbi, Bom 

Sucesso e Jandaia do Sul. Por outro lado, há de se pensar nos 

problemas que o alto desenvolvimento agrário pode estar trazendo 

com a exploração do solo e das áreas agricultáveis, pois onde há uma 

agricultura com grande produção, pode haver também uma exploração 

ambiental, podendo causar impacto ambiental, que a longo prazo pode 

ser irreversível. 

 

Podemos observar através da resposta, que a segunda entrevistada faz 

referência aos três municípios na qual a Cooperval exerce maior influência, além de 

citar uma preocupação com a questão ambiental. Apesar disso, a entrevistada reconhece 

a influência da Cooperval na geração de emprego. 

A terceira entrevistada, Sr (a) Lowraid, contadora e moradora do município de 

Jandaia do Sul, ao ser questionada sobre: a) Qual o papel da Cooperval e do setor 

canavieiro na região? A entrevistada afirma que: “Traz grandes benefícios em relação a 

empregos para Jandaia do Sul e região, promove renda e sustento para inúmeras 

familiais e giro ao comércio local trazido pelos empregos gerado na Cooperativa”. 

Ainda afirma que: “A cana é uma fonte de riquezas que tem servido como geração de 

receitas e vínculos empregatícios contribuindo com a economia regional.” 

A quarta entrevistada Sr (a) Gonçalves, gerente de Rh, aos sofrer o mesmo 

questionamento afirma que:  

 
A Cooperval é uma grande empresa pioneira na cidade, ajuda na 

geração de empregos e arrecadação de impostos, além de ajudar na 

preservação do Rio Cambará, criando programas de conscientização 

para cuidar do meio ambiente como a caminhada ecológica tradicional 

na cidade. Mas é claro que toda indústria traz malefícios. Em minha 

opinião, traz mais malefícios do que benefícios, principalmente 

ambientais, tais como; queimadas, emissão de poluentes, diminuição 

da área de preservação ambiental e produção de alimentos. Ao ver 
uma plantação de cana à primeira coisa que vem a cabeça é a 

Cooperval, acho que a cana de açúcar representa a economia da região 
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por se tratar de um cultivo fácil e sem muito custo de manejo. Porém, 

acho que é um cultivo prejudicial ao solo, a planta da cana enfraquece 

o solo e por não necessitar de manejo frequente a cada plantio o solo 

fica mais fraco tornando-se improdutivo para outros tipos de lavoura, 

mas todo esse malefício é tapado pelos interesses políticos. 

 

Através da resposta da quarta entrevistada, podemos verificar pontos positivos 

e negativos na atuação da Cooperval e do setor canavieiro, é importante ressaltar que ao 

associar a lavoura, aos domínios da Cooperval, a entrevistada percebe a territorialidade 

da Cooperativa materializada no espaço e percebida através da paisagem.  

Apesar de reconhecer o papel da cooperativa na geração de empregos, a 

entrevistada também se mostra preocupada com a questão ambiental.  

 

 

3.2.2 Resultados da aplicação de questionário com os funcionários da Cooperval 

 

 

 

Foram aplicados questionários com os empregados da Cooperval no intuito de 

verificar satisfação pessoal com o emprego, a visão deles sobre a Cooperativa, e 

algumas perspectivas. Os questionários foram aplicados no segundo semestre de 2015. 

Assim, as perguntas foram feitas na seguinte ordem. 

a) Como você vê a influência e o papel da Cooperval na região? Ela gera 

desenvolvimento? 

b) Você está contente com seu emprego? 

c) Está satisfeito com seu salário? 

d) Qual cargo você exerce? 

e) Você acha exaustiva sua função ou não? 

f) Há quanto tempo trabalha na empresa? 

g) Se tivesse oportunidade de trocar de emprego trocaria? 

h) Você acha que a região oferece oportunidades de emprego ou não? 

i) Prefere morar no campo ou na cidade? 

j) Tem algum parente que trabalha na Cooperativa? 

 

O primeiro funcionário ao responder o questionário, afirmou que:  

a) Sim. Mas poderia contribuir mais para desenvolver, esta 

desenvolvendo o comércio, as condições de vida. As condições de 

trabalho melhorou e amenizou a emissão de poluentes. b) Sim, sou 
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contente apesar de ser estressante as vezes. c) Não estou contente mais 

da para sobreviver. d) Operador de caldeira. e) Não, só a questão de as 

condições serem insalubres (ruídos, bagacinhos). f) Quase vinte anos. 

g) Sim. Gostaria de cuidar de animais, uma ONG por exemplo. h) 

Agora esta expandindo bastante, exemplo frigoríficos. i) Na cidade. 

Pois na minha opinião, no campo ficaria muito isolado, pois gosto da 

‘muvuca’ da cidade, mesmo que o campo hoje já não se diferencia da 

cidade em questão técnica-informacionais. j) Não. 

 

O segundo funcionário ao responder o questionário, afirmou que: 

a) Sim. Pois está ofertando bastante emprego para região e 

contribuindo com a economia das cidades vizinhas. b) Sim, estou 

satisfeita. c) Mais ou menos, poderia ser melhor. d) Auxiliar de 

caldeira. e) As vezes é um pouco exaustivo pois tem bastante trabalho 
braçal. f) Mais de dois anos. g) Talvez seria professor. h) Sim. Nos 

últimos anos surgiram muitas oportunidades de emprego. i) Na cidade, 

pois na cidade seria mais fácil, pois esta mais perto dos serviços que 

ela oferece. j) Sim, mãe, primo, entre outros. 

 

O terceiro funcionário ao responder o questionário, afirmou que: 

a) Não. Só traz beneficio para a empresa, atualmente vejo na questão 

de desenvolvimento parou no tempo. Só álcool e açúcar e acabou o 

desenvolvimento, a Cooperval é isso que estamos presenciando 

atualmente. b) Não estou contente porque não tenho interesse de 

seguir carreira dentro da empresa. c) Outra situação que entra em 

questão é o salário, não condiz com certas situações que se encontra 

ali. d) Operador de painel. e) Não é caso de exaustão mais sim de 

baixo salário, muita responsabilidade para pouco salário. f) Cerca de 

dois anos. g) Escolheria sim, um emprego que atenderia minhas 

necessidades e meus objetivos. h) Não, pois para buscar emprego 

precisamos se deslocar quilômetros para isso. i) Na cidade. Porque 

temos o conforto de comprar perto, vender, não precisamos se 

deslocar muito para isso. j) Pai, tio e primos. 

 
O quarto funcionário ao responder o questionário, afirmou que: 

a) Traz desenvolvimento, pois é uma das maiores empresas da região, 

a qual fornece uma vasta oferta de emprego, assim, contribuindo com 

que melhore o comércio das cidades no entorno. b) Sim. c) Sim, mas 
poderia melhorar. d) Operador de caldeira. e) As vezes sim, pois tem a 

questão da insalubridade que o local oferece, exemplo ruídos etc. f) 

Cerca de dez anos. g) Sim, talvez na própria empresa. h) Sim, 
atualmente tem melhorado, pois surgiram varias empresas na região 

que estão suprindo essa ausência de empregos, como: Noma, 

frigoríficos etc. i) No sítio não é ruim, desde que a moradia seja boa, 

com infra-estrutura, estradas boas, moraria. j) Irmão e primos. 

 

O quinto funcionário ao responder o questionário afirmou que: 

a) Sim, de certa maneira sim, porque se a usina fechar vários 

funcionários ficariam sem emprego. b) Sim. c) Mais ou menos, deixa 
a desejar. d) Porteiro. e) Não. Está ótimo. f) Desde 2003. g) Sim. h) 

Sim. Frigoríficos. i) Cidade. j) Sim, irmão e irmã. 
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O sexto funcionário ao responder o questionário afirma que: 
 

a) Na medida do possível, dos recursos oferecidos e tal, acredito em 

um bom desenvolvimento sócio econômico dos cooperados e 

colaboradores, em vista das firmas que vejo, ‘tá’ na média. Na região, 

principalmente aqui no Vale, na geração de empregos, ela é muito 

conhecida, tem currículos de toda região e outros estados também. b) 

Muito, gosto do que faço, eu me encontrei em psicologia do trabalho, 

no meu caso, recrutamento e seleção que é minha principal atividade. 

c) Pensando pelo lado de ser inicio de carreira sim, pelo lado de todo 

trabalho penso que poderia melhorar. d) Analista de RH. e) Cansativo 

psicologicamente, exaustivo não. f) Cerca de 6 meses. g) No meu caso 

não, a minha atuação é na minha área, que estudei e me interessei. h) 
Situação difícil, com a crise atual apenas redes e firmas grandes estão 

conseguindo se manter, muitas usinas estão fechando também. i) 

Gosto da cidade pela praticidade, porem o campo é relaxante, ainda 

assim prefiro a cidade. j) Sim, uma prima no escritório central e um 

motorista. 

 

Podemos perceber através das respostas que a maioria tem parentes que 

trabalham na Cooperval, isso demonstra a escassez de emprego na região, 

principalmente em Marumbi e Bom Sucesso, na qual a cooperativa exerce maior 

influência sob o ponto de vista da empregabilidade. 

Através das respostas, percebem-se frustrações, baixos salários, exaustão, 

como também satisfação com o trabalho (de acordo com algumas respostas) e a maioria 

acredita que a cooperativa é fundamental para o desenvolvimento devido principalmente 

a geração de empregos.  

Também é o que podemos notar nas entrevistas com os moradores de Jandaia 

do Sul, que apesar de algumas críticas, a maioria acredita que a Cooperval é importante 

na região principalmente pela geração de emprego e renda nos municípios que a 

Cooperval exerce poder e maior uso do território.  

O uso do território e a territorialidade são percebidos pelos depoimentos dos 

entrevistados e pelas respostas apresentadas pelos funcionários da Cooperval. Assim, o 

último tópico de análise, buscou verificar o resultado da apropriação da Cooperval no 

espaço visto a partir da alteração da paisagem rural.  

Assim, a última representação do poder que trataremos é a percepção da 

territorialidade através da paisagem, tratando este conceito, como um produto e como 

um resultado da apropriação da Cooperval.  
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3.3 A Paisagem Rural como produto e resultado da territorialidade da Cooperval  

 

A paisagem é uma importante categoria de análise na geografia. Assim, na 

epistemologia da Geografia, o conceito passou por diversas abordagens e escolas, que 

lhes conferiu diferentes ênfases e enfoques em sua aplicação, para entender, descrever e 

analisar o espaço geográfico e seus processos e (re) configurações. 

Bertrand foi sem dúvida, um dos principais contribuintes para o 

desenvolvimento do conceito. Britto e Ferreira (2011, p.5) afirmam que: 

 

Atualmente, Bertrand (2007, p. 275-299) apresentou um método de 

análise da paisagem que ele denomina como um novo paradigma, 

buscando reunir os principais pontos das metodologias anteriormente 

abordadas, e assim, enriquecendo as discussões contemporâneas sobre 

o conceito. A proposta metodológica é o paradigma GTP 

(Geossistema- Território-Paisagem), um sistema tripolar e interativo, 

para análise não apenas dos fatos naturais ou sociais isoladamente, 

mas sim, para analisar a complexidade expressa nas várias formas de 

relações construídas entre sociedade e ambiente na sua globalidade. 

Este sistema é composto por três categorias híbridas ou três tempos: 

tempo do geossistema, tempo do território e tempo da paisagem. 

 

Este paradigma dinamizou as interpretações em vários estudos, sendo possível 

através deste método, integrar uma gama de análises geográficas para melhor 

compreensão de determinada localidade, utilizando o conceito da paisagem, a partir do 

enfoque G-T-P. 

Ao definir G-T-P, Pissinati e Arshela (2009), afirmam que o termo é um 

complexo formado entre relações naturais existentes, nas quais englobam fatores 

bióticos e abióticos (geosistema), mais o território, que vem a ser o uso político, social e 

econômico do espaço, e a paisagem, na qual é a expressão cultural manifestada a partir 

da apropriação. Assim, o autor cita que: 

A meta do sistema GTP, como metodologia é reaproximar estes três 
conceitos para analisar como funciona um determinado espaço 

geográfico em sua totalidade. Trata-se então, essencialmente, de 

apreender as interações entre elementos constitutivos diferentes para 

compreender a interação entre a paisagem, o território e o 

geossistema (PISSINATI; ARCHELA, 2009, p.11). 

 

Outro autor que discute o conceito de paisagem é Milton Santos. Assim, ao 

definir paisagem o autor cita que: 

 
A paisagem é o conjunto de formas que, num dado 

momento,exprimem  as heranças que representam as sucessivas 
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relações localizadas entre homem e natureza. [...] paisagem é apenas a 

porção da configuração territorial que é possível abarcar com a visão. 

Assim, quando se fala em paisagem, há, também, referência à 

configuração territorial e, em muitos idiomas, o uso das duas 

expressões é indiferente (SANTOS, 1996, p. 66-67). 

 

Ao distinguir espaço e paisagem, Santos (1996) afirma que: 

 

[...] paisagem se dá como um conjunto de objetos reais -concretos. 

Nesse sentido a paisagem é transtemporal, juntando objetos passados e 

presentes, uma construção transversal. O espaço é sempre um 

presente, uma construção horizontal, uma situação única. Cada 

paisagem se caracteriza por uma dada distribuição de formas-objetos, 

providas de um conteúdo técnico específico. Já o espaço resulta da 

intrusão da sociedade nessas formas-objetos. Por isso, esses objetos 

não mudam de lugar, mas mudam de função, isto é, de significação, de 

valor sistémico. A paisagem é, pois, um sistema material e, nessa 

condição, relativamente imutável: o espaço é um sistema de valores, 

que se transforma permanentemente (SANTOS, 1996, p.67). 

 

Essa perspectiva traz a paisagem como uma forma de relacionar os conceitos 

de espaço, território e paisagem, sendo todas estas categorias nas análises do autor, 

elementos que interpretam uma sociedade (e um espaço), visto através de um olhar 

dialético, que resulta em diversas configurações espaciais e conseqüentemente 

territoriais, pelos diversos tipos de apropriação. 

Assim, os objetos e elementos técnicos incorporados ao espaço, resultado de 

processos sociais (que também são territoriais), transformam lugares, dando-os 

características visíveis, (a paisagem) que retratam uma diversidade de configurações 

existentes, provenientes da herança social daquela área69. 

Levando em consideração o exposto acima acerca do conceito de paisagem, 

podemos evidenciar produções territoriais, a partir da apropriação do espaço e alteração 

do mesmo, através da paisagem. 

A paisagem demonstra heranças sociais, histórias, incorporando elementos 

culturais numa simbiose de relações que soma a formação natural com a cultural, 

conferindo características próprias do local. 

 

A paisagem existe através de suas formas, criadas em momentos 

históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. No 

espaço, as formas de que se compõe a paisagem preenchem, no 

momento atual, uma função atual, como resposta às necessidades 

atuais da sociedade. Tais formas nasceram sob diferentes 

                                                      
69Autores como Paul Claval e Roberto Lobato Correa também trazem esclarecimentos consideráveis 

acerca do conceito.  
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necessidades, emanaram de sociedades sucessivas, mas só as formas 

mais recentes correspondem a determinações da sociedade atual 

(SANTOS, 1996, p.67). 

 

No caso da Cooperval, a atividade agrícola alterou significativamente a 

paisagem rural, fator desencadeado pela apropriação territorial, que resultou na 

territorialidade econômica. 

 

 
Figura 6: Paisagem rural e a lavoura de cana de açúcar. 

Fonte: DANTAS, J. S. 2016. 
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Figura 7: Paisagem rural no Vale do Ivaí: cana de açúcar e área já colhida 
Fonte: DANTAS, J. S. 2016.  

 

 
Figura 8: Paisagem Rural no município de Marumbi 
Fonte: DANTAS, J. S. 2016.  
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Percebe-se através das figuras 6, 7 e 8, que a monocultura alterou 

significativamente a paisagem já estabelecida pelos primeiros migrantes que ocuparam a 

região (que transformaram a paisagem natural), isto só foi possível pela apropriação 

territorial (efetuada pela Cooperval e pelos seus Cooperados), assim, ao passo em que a 

cooperativa passa a aumentar a área produtiva e expandir sua territorialidade, ao mesmo 

tempo passa a conformar novas paisagens, remodelando o espaço e a superfície que traz 

consigo uma relação de poder e identidade. 

Lindner (2009) ao evidenciar as “ruralidades” manifestadas na paisagem, 

afirma que a paisagem permite verificar os processos ecológicos, físicos e naturais que 

se manifestam em determinado local. Assim, levando em consideração as abordagens 

“rurais” atuais, também podemos verificar os processos culturais e/ou econômicos 

configurando uma paisagem. 

Outro enfoque que vale ressaltar é o proposto por Fajardo (2010) e (2008a) que 

trata a paisagem a partir das territorialidades econômicas e das produções agrícolas que 

configuram diferentes modelagens e permitem um tratamento distinto nos estudos 

rurais. 

“No espaço rural, a base física, territorial, encontra-se materializada na 

paisagem conformada pela combinação desses elementos com as atividades humanas, 

sobretudo os processos econômicos” (FAJARDO, 2010 p.2). 

Esta perspectiva possui um método dialético, pois tem um tratamento 

econômico que leva em consideração a atividade agrícola como processo de reprodução 

do capital, e de uso do território. 

Fajardo (2008, p.49) afirma que a: 

 

[...] produção econômica conforma uma organização espacial 

específica, a paisagem possui uma organização em que elementos 

naturais (clima, solo, vegetação e hidrografia) e fatores humanos, se 

encontram em permanente contato e interação. 

 

Ainda ressalta que num espaço rural é mais eminente essa interação, pois as 

atividades agrícolas dependem dos suportes físicos como recurso vital de sua 

manifestação. Assim, os elementos físicos e territoriais são caracterizados em uma 

simbiose de relações que configuram a paisagem rural. 

É através desta abordagem metodológica, que a Cooperval ao se apropriar do 

espaço, ela o produz, ao mesmo tempo em que depende da terra e dos fatores naturais 
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para manutenção da sua produção e consequentemente sua existência, o cultivo e a terra 

é elemento vital de expansão, esta expansão se cristaliza no espaço (territorial) e (re) 

configura a paisagem. 

Assim, quanto maior a abrangência e domínio no espaço, mais são perceptíveis 

a territorialidade. Esta territorialidade é percebida na paisagem rural. A paisagem 

demonstra não só o domínio sobre a terra, mas expressa uma relação de poder 

econômico e consequentemente social, inscrita numa escala, sendo visível e 

materializada. 

Saquet (2015) ao mencionar os estudos de Massimo Quani, propõe uma 

geografia que considere conjuntamente os tempos da natureza e da sociedade, assim, 

propõe uma geografia histórica com destaque para formação do território e da paisagem 

como materialdiade, pois ela é um produto histórico, resultante de transformações e 

continuidades numa combinação de fatores ambientais e sociais. 

O mesmo autor cita que a paisagem é um espaço natural e social 

historicamente produzido e organizado, ou seja, resultado dos diversos processos que 

lhes conferiu um substrato visível. 

Conforme o estudo demonstra, o poder da Cooperval expressa algo singular, 

porque mais do que as relações impostas, sua influência é perceptível e é visível. 

Os canaviais, mais do que fonte principal da renda e sustentação da 

cooperativa, é um símbolo; um símbolo de poder, este poder e esta influência, 

designada não apenas ao espaço material, mas também aos vários sujeitos que sofrem 

essa relação, é transmitida pelo cheiro, pelo visível e encontra-se transcrita na paisagem. 

A Cooperval reestruturou a dinâmica produtiva e econômica local, e vem 

expandindo sua influência e domínio. O objeto (e símbolo) mais concreto (e material) 

do seu poder é justamente a fonte de sua renda, os canaviais. 

A paisagem rural demonstra não só a apropriação histórica e econômica 

efetuada no espaço, mas demonstra o poder, o uso do território e a territorialidade da 

Cooperval. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

O estudo permitiu explicar algumas problemáticas, não esgotando o tema, mas 

apenas iniciando um pensamento reflexivo que pode ser enriquecido e aprimorado. 

Através desse emaranhado de questões, conseguimos obter alguns resultados 

importantes que merecem ser considerados.  

O primeiro é a identificação de três fatores que deram base e alicerce para o 

surgimento da Cooperval. O primeiro fator é o processo de modernização da agricultura, 

que teve como resultado a consolidação do Complexo Agroindustrial no Brasil. O 

segundo fator é a criação do Proálcool que promoveu a impulsão da produção de cana 

de açúcar no País. 

Assim, a Cooperval surge apoiada no Proálcool, principal política pública de 

injeção de crédito no financiamento da atividade produtiva, na qual desencadeou 

drástica ampliação da área de plantio de cana de açúcar no Brasil. Esse processo ocorre 

paralelo ao fortalecimento do Complexo Agroindustrial em várias regiões brasileiras.  

Porém, o Proálcool só tem destaque no Paraná, devido principalmente a queda 

da atividade cafeeira, que até a década de 1970, foi à principal atividade econômica da 

região norte paranaense.  

Através da reestruturação da dinâmica econômica regional, do declínio da 

cultura cafeeira e do incentivo a introdução de culturas modernas no rural do norte 

paranaense, é que um grupo de agricultores, otimistas com o Proálcool criam a 

Cooperval.  

Assim, elencar esses três fatores é um avanço significativo na compreensão da 

consolidação da Cooperval e na compreensão da formação territorial.  

Podemos destacar também, que a Cooperval evoluiu significativamente ao 

longo dos 36 anos de existência, iniciando com uma área plantada de 1475 hectares e 

cerca de 90 cooperados, chegando a uma área plantada de 17 mil hectares, com 133 

cooperados atualmente.  

Através dos dados demonstrados, verificamos que a estimativa para produção 

de etanol no ano de 2016 passou os 60 mil m³, com uma produção voltada totalmente ao 

mercado interno. 

Já no setor de açúcar, a estimativa da Cooperativa era ultrapassar a marca de 70 

mil toneladas, assim, podemos constatar que a produção ocorre de acordo com a alta ou 
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baixa dos preços dos produtos. Como nos setores os preços subiram, ocorreu uma 

tendência para o aumento de produção, isso não significa necessariamente aumento de 

lucratividade, mas demonstra que a perda é quase zero, visto que a informação de 

preços dita os valores de produção.  

É importante ressaltar, que a área plantada da Cooperval seguiu estritamente a 

dinâmica do setor, ora estabilizada devido a crises e colapsos no setor, ora sendo 

impulsionada significativamente, principalmente devido a ações do Estado com 

estratégias direcionadas para não deixar o setor entrar em falência.  

Assim, podemos afirmar que a grande impulsão do setor sucroenergético 

ocorreu no governo Lula, com estimulo na produção dos carros flex, ampliando 

significativamente a demanda por etanol, alavancando o setor e a área plantada no 

Brasil. Com a Cooperval não ocorre diferente.  

Podemos constatar também, que a Cooperval contempla atualmente dois mil 

funcionários, destes 26% residem em Marumbi, 24,6% em Bom Sucesso e cerca de 

20% em Jandaia do Sul. Assim constata-se que 71,8% dos funcionários residem em um 

desses três municípios.  

Outra constatação correlata é que mais de 15% da População Economicamente 

Ativa (PEA) de Marumbi é empregada na Cooperval. Em Bom Sucesso, mais de 10% 

da PEA é empregada na Cooperval.  

Outro aspecto importante é no que tange aos dados de área plantada, 45,4 % de 

toda área plantada da Cooperval é efetuada em Bom Sucesso, 21,9% em Marumbi e 

16,7 % em Jandaia do Sul. Cerca de 85% da área plantada ocorre nesses três 

municípios.  

Essa situação acaba por fragilizar a agricultura familiar nesses municípios. 

Assim, podemos considerar que desses três municípios com maior influência da 

Cooperval, Marumbi é o caso mais preocupante no que refere-se ao percentual de área 

destinada a agricultura familiar e número de estabelecimentos agropecuários destinados 

a agricultura familiar.  

Desses municípios, o que apresenta melhores condições para prática da 

agricultura familiar é Jandaia do Sul, que dos três, é o que a Cooperval menos exerce 

lavoura sob o aspecto de área plantada, apesar da sede e da usina encontrar-se no 

município.  

É importante destacar que as principais atividades que vem sendo 

desenvolvidas para fortalecer os agricultores familiares, é a adoção de parcerias, criação 
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de associações e organização dos agricultores. Podemos destacar através dos resultados 

obtidos, três estratégias que vem potencializando a agricultura familiar na região.  

A AFEJAN (Associação dos Feirantes de Jandaia do Sul), a associação Vale 

Vida, e a Cooperviti, principais associações e cooperativas que vem desempenhando 

papel crucial no fortalecimento dos agricultores familiares da região. 

Podemos destacar que nenhum agricultor familiar se queixou da Cooperval 

atrapalhar as atividades produtivas dos mesmos.  

Dos municípios com maior influência da Cooperval, podemos verificar 

também que Jandaia do Sul apresenta o melhor IDHM, e o melhor IFDM, porém, nos 

dados de emprego/renda Marumbi é o que apresenta melhor resultado. 

Apesar disso, nos dados de renda per capita, e percentual de vulneráveis a 

pobreza, Marumbi aparece com índices preocupantes. Isso afirma que a Cooperval 

influencia diretamente nos indicadores, empregando grande parte da população, mas 

com salários muitas vezes deprimidos, o que é refletido nos índices demonstrados.  

De acordo com os dados, também podemos constatar que o setor de indústrias 

aparece com percentual de participação de apenas 23,8% do PIB do Vale do Ivaí, 

demonstrando a carência de indústrias na região e reafirmando a importância da 

Cooperval na atividade industrial.  

Podemos considerar através do exposto no último capítulo, que a Cooperval 

mantém boas relações com seus associados, assim, os cooperados estão satisfeitos e 

influenciam diretamente nas decisões da cooperativa, apresentando também 

confiabilidade na diretoria.  

É importante destacar, que a Cooperval tem influência direta no âmbito 

político, através de funcionários ou cooperados, cristalizando a hipótese de que a 

Cooperval expande sua influência através de uma complexa rede de atores que estão 

ligados a cooperativa de uma forma ou outra. 

A Cooperval além de apresentar grande poder territorial sob o ponto de vista 

produtivo, ainda apresenta influência direta na circulação da economia regional, 

afetando diretamente e principalmente os municípios de Marumbi, Bom Sucesso e 

Jandaia do Sul.  

Assim, há um número expressivo de famílias dependentes da Cooperval e 

consequentemente da dinâmica do mercado para seu sustento e sobrevivência, apesar 

dessa vulnerabilidade na economia desses municípios, a Cooperval é vista com “bons 

olhos” pelos veículos de comunicação e pela mídia local. 
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Há uma tendência muito forte na região em propagar um discurso de geração 

de desenvolvimento, propiciado logicamente pelo expressivo número de empregos 

ofertados pela cooperativa na região.  

É importante ressaltar que a idéia de desenvolvimento rural é elucidada na obra 

de Kageyama (2008), que através do exposto, apresenta vários argumentos teóricos 

acerca do conceito de desenvolvimento, aplicada a realidade do campo.  

Porém, de acordo com as entrevistas realizadas com a população de Jandaia do 

Sul, nota-se que os discursos propagados são reproduzidos pelos habitantes, pois apesar 

de algumas críticas, a maioria afirma que a cooperativa é importante na região pela 

geração de emprego e renda, afirmando que a Cooperval gera desenvolvimento. 

Através da aplicação de questionários, notam-se visões diferentes entre os 

empregados. Alguns admitem contentamento com emprego e acreditam que a 

Cooperval é fundamental para o desenvolvimento, já outros desabafam acerca dos 

salários deprimidos, descontentamento e exaustão física. 

Outra questão importante através das respostas dos questionários, é que 

praticamente todos os funcionários tinham parentes que trabalhavam na cooperativa. 

Isso demonstra a escassez de emprego na região, fazendo a Cooperval estabelecer ampla 

influência.  

Através dessas exposições, constatamos que a Cooperval gera um poder 

transcrito em múltiplas formas e escalas, alguns sendo mais identificáveis e palpáveis e 

algumas formas sendo invisíveis e imateriais. Afirmamos assim, que os próprios 

discursos propagados por diversos mecanismos, refletem a excelência de um poder 

camuflado. 

A relação de poder estabelecida nos inúmeros fatores destacados é intrínseco a 

territorialidade da Cooperval, pois esse poder faz parte de sua identidade que é 

construída e reproduzida.  

Logo, a formação territorial sugere a existência de um poder, e resulta em uma 

territorialialidade, que carrega consigo, a soma do poder mais a identidade inscrita numa 

escala.  

Através da paisagem rural, percebemos a existência desse poder e desse 

domínio, a paisagem rural canavieira demonstra a territorialidade da Cooperval como 

um resultado e como um produto da sua atuação, os canaviais são fonte da riqueza e ao 

mesmo tempo, representam um simbolismo, que denota o sentido mais visível do poder 

da Cooperval. 



103  

Algo importante que as respostas demonstram, é o poder do capital sendo 

propulsor dos discursos. A Cooperval apesar dessa rede de poder estabelecida na região, 

sofre uma constante pressão do mercado. O mercado, por sua vez, em sentido mais 

amplo, pressiona inclusive o Estado e as legislações vigentes.  

A população em geral, demonstra que a geração de emprego e renda são quase 

sinônimos do desenvolvimento. Isso é constatado também pela mídia e por políticos 

entrevistados.  

Assim, há um esforço das associações em manter a agricultura familiar sendo 

viável economicamente, a fim de fortalecer atividades produtivas que não deixam 

deprimidos os preços dos produtos vendidos.  

Há um jogo de poder de múltiplos sujeitos, instituições, grupos, empresas e 

órgãos que agem através de uma força potencial. O capital.  

A pesquisa em questão revela um único “vilão” em todo jogo de poder 

evidenciado. 

 Há uma constante pressão pelo sustento, pela ampliação, pela reprodução, e no 

caso da Cooperval, pela multiplicação, todas as ações desencadeadas pelo capital, que 

move estratégias, opiniões, argumentos, e, quem tem o capital como recurso, dita as 

relações de poder existentes, mesmo sendo constantemente pressionados pelo mesmo 

capital que atribui o poder e a influência direta no território.  

Seria possível trilhar caminhos para o desenvolvimento desconsiderando esse 

vilão? É um desafio aos cientistas humanos responderem, em um sentido mais rigoroso 

e conceitual, que entenda uma diversidade de fatores e aspectos históricos/culturais. 
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ANEXO 1 - Modelo do questionário aplicado com os funcionários da Cooperval 

 

 

a) Como você vê a influência da Cooperval na região? Ela gera desenvolvimento? 

 

b) Você é contente com seu emprego? 

 

c) Está satisfeito com seu salário? 

 

d) Qual cargo você exerce? 

 

e) Você acha exaustiva sua função ou não? 

 

f) Há quanto tempo trabalha na empresa? 

 

g) Se tivesse oportunidade de trocar de emprego trocaria? 

 

h) Você acha que a região oferece oportunidades de emprego ou não? 

 

i) Prefere morar no campo ou na cidade? 

 

j) Tem algum parente que trabalha na cooperativa? 
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ANEXO 2:MODELO DE ENTREVISTA COM ASSOCIADO DA COOPERVAL 

 

a) Como você vê o papel da Cooperval no desenvolvimento regional? 

 

b) Você gosta da cultura da cana de açúcar? 

 

c) É rentável financeiramente? 

 

d) Compensa ser Cooperado da Cooperval? Avalie 

 

e) Caso tenha oportunidade de substituir a lavoura da cana de açúcar por outra 

cultura, você optaria pela troca? 

 

f) Há quantos anos é Cooperado? 

 

g) Considera sua propriedade grande ou pequena? 

 

h) A produção/colheita é moderna e mecanizada ou necessita de Mao de obra? Ou 

ambos?  

 

i) Prefere viver no campo ou na cidade? 

 

j) Você sente-se satisfeito sendo associado da Cooperval? 

 

k) Há quantos anos mora na região? 

 

l) Já plantou outra cultura? Há quantos anos planta cana de açúcar? 
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ANEXO 3: MODELO DE OUTRAS ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

 

Entrevistas realizadas com habitantes de Jandaia do Sul 

 

 

Qual o papel da Cooperval na região segundo sua percepção?  

 

Você acha que a Cooperval gera desenvolvimento? E a cultura canavieira? Comente!  

 

 

Entrevistas realizadas com os feirantes da Afejan 

 

Quais os principais problemas encontrados no trabalho?  

 

A Cooperval e/ou as lavouras de cana de açúcar prejudicam de alguma forma a 

produção efetuada por você? Comente.  

 

 

Entrevista realizada no departamento de agricultura de Jandaia do Sul e na 

Emater  

 

Quais as principais medidas e estratégias voltadas ao fortalecimento da agricultura? 

Comente. 

 

 

Entrevistas realizadas com políticos 

 

Qual o papel da Cooperval na região? Comente. 

 

A Cooperval traz desenvolvimento segundo sua percepção? Por quê?  

 

E a grande produtividade da cana de açúcar, qual a contribuição para o desenvolvimento 

municipal/regional? Comente. 

 

Quais ações tem sido efetuadas para amparar com maior destaque agricultores 

familiares ou impulsionar a economia através de outras fontes de emprego e renda? 

Comente.  
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ANEXO 4: Fotos da COOPERVAL 

 

 
Fonte: Dantas,J.S. (2016) 
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Fonte: Dantas,J.S. (2016) 

 

 
Fonte: Dantas,J.S. (2016) 

 



116  

 
Fonte: Dantas,J.S. (2016) 

 

 
Fonte: Dantas,J.S. (2016) 
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Fonte: Dantas,J.S. (2016) 

 

 
Fonte: Dantas,J.S. (2016) 
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“O começo de todas as ciências é o espanto das coisas serem o que são”  

 

Aristóteles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




