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RESUMO: Pretende-se levantar e analisar o papel da Cooperativa na produção e 
comercialização do leite e da assistência técnica no assentamento Timboré, localizado na 
região oeste do estado de São Paulo. A metodologia proposta é composta pela aplicação de 
um questionário junto aos técnicos do ITESP responsáveis por este assentamento e também 
ao responsável pela Cooperativa Agropecuária Timboré Andradina e Castilho (COATAC), 
visando levantar o seu papel junto aos cooperados na produção e comercialização do leite. 
Concluindo que os técnicos do ITESP vêm desenvolvendo um bom trabalho junto aos 
produtores de leite do assentamento. Porém, as atividades da cooperativa junto aos 
cooperados resumem-se às compras conjuntas de insumos a preços mais baixos que os de 
mercado. A cooperativa deveria ser mais ativa junto aos cooperados, o que resultaria em 
melhorias. 
Palavras - chaves: Assentamento, cooperativa, agricultura familiar. 
 
ABSTRACT: The aim is to raise and analyze the role of the cooperative in the production 
and commercialization of milk and technical assistance in the settlement Timboré, located in 
the western region of the state of Sao Paulo. The proposed methodology comprises the 
application of a questionnaire along with the technical ITESP responsible for the settlement 
and also responsible for the Cooperative Agricultural Timboré Andradina and Castilho 
(COATAC), aiming to raise its role among cooperated in the production and  
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commercialization of milk. Concluding that the technical of ITESP have been developing a 
good job with the milk producers of the settlement. However, the activities of the cooperative 
among cooperated summarized the joint purchase of inputs at lower prices than the market. 
The cooperative should be more active among cooperated, which results in improvements. 
Key Words: Settlement, cooperative, family agriculture. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A agricultura familiar constitui uma forma de produção determinada pela relação 
dependente entre o trabalho, a terra e a família, no Brasil existem 4,14 milhões de 
estabelecimentos de agricultores familiares, que representam 30,5% da área total utilizada 
pela agricultura (TREDEZINI, FILHO, ARRUDA, SANTOS E SILVA, 2007). 

Com a criação e regulamentação do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF), foi possível promover o crescimento e desenvolvimento 
sustentável aos agricultores familiares, proporcionando o aumento da capacidade produtiva, 
consequentemente, fortalecendo as atividades rurais, gerando emprego e renda e contribuindo 
para a permanência do agricultor no campo (SOUZA, FILHO, MAIA, CAMPELO, SERRA, 
2007). 

De acordo com Bergamasco e Norder (1996) assentamentos rurais podem ser 
definidos como a criação de novas unidades de produção agrícola, gerados pelo surgimento de 
novas formas de organização, por meio de políticas governamentais visando o reordenamento 
do uso da terra em benefício de trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra. 

Na região de Andradina, com a instalação das Usinas Hidrelétricas entre os anos de 
1960 e 1990 houve o conseqüente agravamento dos problemas fundiários, a partir de 1980 o 
INCRA desapropriou algumas fazendas improdutivas na região dando origem a sete 
assentamentos, entre eles o Assentamento Timboré (HESPANHOL, 2003). 

O Assentamento Timboré é o sexto maior do Estado, com 176 famílias assentadas em 
lotes com área em torno de 15 ha. De 1991 até 1993 as famílias organizaram a distribuição 
dos lotes e começaram a produzir, mas só em 1995 houve imissão de posse (MARQUES, 
ESPÍRITO SANTO, CEPÊDA, 2000). 

Em pesquisa realizada por Ribeiro, Faria, Amorim e Oliveira (2007), afirmam que os 
rendimentos agropecuários se destacam na geração de renda de famílias assentadas, 
destacando-se a renda proveniente da atividade leiteira, incluindo rendimentos com a venda 
do leite e seus derivados. 

As famílias assentadas no Timboré possuem como principal atividade econômica a 
pecuária leiteira. 

Esta atividade no Brasil como um todo, passou por transformações significativas, para 
aumentar a produtividade como forma de compensar a queda dos preços, foram realizadas 
ações concretas para a melhoria da qualidade do leite, como a refrigeração em nível de 
produtor e a coleta a granel em tanques isotérmicos (SIQUEIRA E GOMES, 2003). 

No campo, observou –se a união dos produtores de leite na formação de grupos de 
produção e comercialização com o objetivo de aumentar o volume de leite produzido, e em 
alguns casos, houve a busca por tecnificação, isso para atenderem às exigências da vigilância 
sanitária e se manterem ativos na atividade. Muitos se estruturam em cooperativas para 
aumentarem seu poder de negociação, visto que essa ocorre de empresa para empresa de 
forma legal. 

De acordo com Scopinho (2006), cooperar é, então, mais do que organizar 
cooperativas. É sobretudo, um valor que se transforma em um importante recurso para superar 



3 

 

as dificuldades decorrentes da insuficiência de políticas públicas, especialmente agrária e 
agrícola, que possibilitem ao trabalhador rural produzir e reproduzir-se no campo. A 
cooperação é um meio de sobrevivência e resistência.  

As organizações sociais dos assentados é fundamental para o fortalecimento do seu 
respectivo grupo social, sua ação é implementar meios materiais e financeiros para 
impulsionar o sistema de produção, fator fundamental na melhoria da qualidade de vida dos 
assentados e suas famílias (ALMEIDA, OLIVEIRA E XAVIER, 2007). 

Estas transformações também são verificadas no Assentamento Timboré, inicialmente, 
os produtores entregavam o leite aos laticínios em grandes grupos informais, cada um 
organizado em um tanque de expansão, mas houve a necessidade de formalização de grupos, 
devido a situação fiscal dos produtores. Estes produtores preferiram então criar uma 
cooperativa, a COATAC, a partir da fusão de vários grupos informais, ao invés de se juntarem 
às cooperativas já existentes. 

Nesse contexto, estas questões motivaram a realização desta pesquisa para se analisar 
entre outras, o papel da Cooperativa COATAC junto aos produtores de leite no assentamento 
Timboré na região oeste do Estado de São Paulo. 
 
 
2. METODOLOGIA 
 

Esta pesquisa faz parte de um projeto maior que tem como objetivo realizar a análise 
sócio-econômica e resgatar a percepção ambiental dos produtores vinculados a Associação  e 
as Cooperativas do Assentamento Timboré na região de Andradina/Castilho (SP). 

O método utilizado foi a entrevista. Neste trabalho utilizou-se a entrevista não 
estruturada conforme definida por Richardson (1999) por possibilitar uma análise qualitativa, 
por meio da captação das impressões, opiniões e comentários que o entrevistado emite acerca 
das questões apresentadas pelo entrevistador.  

Também foram realizadas entrevistas dirigidas através da elaboração prévia de um 
roteiro (questionário) contendo todos os pontos de interesse. 

Os questionários contemplaram perguntas abertas e sua aplicação não tomou mais 
que uma hora e meia do tempo do interlocutor, muito embora Richardson (1999), recomende 
que este tempo não exceda a uma hora.  

Inicialmente foram realizadas visitas aos técnicos do ITESP responsáveis pelo 
Assentamento Timboré, com o objetivo de conhecer melhor o papel desta assistência, junto 
aos assentados. Entrevistou-se os técnicos (agrônomo e veterinário) responsáveis pela 
assistência técnica aos assentados do Timboré. Foram levantadas informações sobre 
dificuldades gerais encontradas pelos cooperados/cooperativa; atividades e/ou serviços 
complementares que a cooperativa tem realizado/articulado junto aos cooperados; principais 
demandas das cooperativas/cooperados junto ao ITESP; programas específicos do ITESP 
destinados à pecuária de leite/organização e gestão de cooperativas de produtores, entre 
outras. 

Estas informações foram importantes para subsidiar a entrevista com o presidente da 
cooperativa, ao mesmo tempo em que possibilitou comparar duas visões sobre a cooperativa 
em análise.  

O questionário aplicado ao Presidente da Cooperativa Agropecuária Timboré 
Andradina e Castilho (COATAC), foi composto das mesmas perguntas feitas aos técnicos do 
Itesp (adaptadas aos novos interlocutores, evidentemente), detalhando melhor a produção e a 
organização da cooperativa. Portanto constou também do questionário o histórico de 
constituição da cooperativa; número de cooperados e sua evolução desde a época de formação 
da entidade; a composição da diretoria; a produção média total; o destino da produção; os 
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procedimentos durante a coleta do leite; formas de controle administrativo da quantidade 
produzida por cada cooperado e descontos efetuados; mão-de-obra utilizada pela cooperativa; 
infraestrutura disponível; objetivos e metas para o futuro; problemas enfrentados; reclamações 
comuns dos cooperados; entre outros.  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização da regional de Andradina (SP) 
  

A região da qual faz parte o Assentamento Timboré, pertence ao Escritório de 
Desenvolvimento Rural (EDR) de Andradina, que é uma Unidade Administrativa da 
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) / Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, que substituiu as Divisões Regionais Agrícolas 
(DIRAS) e Delegacias Agrícolas. 

 

 
Figura 01.  Croqui do Estado de São Paulo destacando o assentamento Timboré na região de 

Andradina. 
Fonte: Guia de Reforma Agrária em São Paulo, INCRA, 2005. 

 
Da área total do EDR de Andradina, cerca de 70% se encontram com pastagens 

(natural ou cultivada), as culturas (perene, semiperene e anual) representam cerca de 20% e 
outras ficam com 10% da área total.  

Verifica-se que a área com pastagem natural se manteve constante de 2002 a 2004 
(10.000 ha) e diminui em 2005 e 2006, este para 10.500 ha. A área com pastagens cultivadas 
vem se mantendo constante até 2005 com 513.200 ha e passa a cair em 2006 para 497.000ha. 

De 2002 a 2005 o número de cabeças de bovino de corte diminuiu 5%, mas se 
considerarmos até 2006 a queda é de 21%. O número de cabeças de bovino misto aumentou 
cerca de 50% neste período, já o número de cabeças de gado de leite reduziu passando de 
31.129 cabeças em 2002 pra 3.200 cabeças em 2006 na regional de Andradina (Figura 2). 
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Figura 2.  Evolução do número de bovinos por categoria no EDR de Andradina. 

Fonte: Instituto de Economia Agrícola, vários números. 
 
No Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) de Andradina, a produção anual total 

foi de 51,7 milhões de litros de leite em 2006 (AMARAL; GHOBRIL; COELHO, 2006). A 
Figura 3 apresenta a produção anual de leite tipo A, B e C no EDR de Andradina. Verifica-se 
que a produção de leite C é predominante, representando cerca de 95% do total produzido de 
leite. A produção de leite A não se altera no período analisado, com 452 mil litros/ano. A 
produção de leite B apresenta um comportamento irregular no período analisado, aumenta em 
2002, cai em 2003, volta a subir em 2004 e diminui e se mantém constante em 2005 e 2006. 
No período total analisado a produção de leite B aumentou 61% e a produção de leite C 
apenas 15,6%. 
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Figura 3. Produção de leite anual em mil litros para os tipos A, B, e C, no período de 
2000 a 2006 no EDR de Andradina. 
Fonte: Instituto de Economia Agrícola, vários números. 

 
3.2. Histórico e Características Gerais do Assentamento Timboré 
 
 O Projeto Assentamento Timboré possui uma área de 3.364,71 há, onde estão 
assentadas 176 famílias, sendo 171 em lotes de 15 ha e 05 em lotes de 5 há; o sistema de 
moradia para 08 dessas 176 famílias é o de agrovila (ITESP, 2008). 
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 Em 1986, a fazenda Timboré é julgada improdutiva por vistorias realizadas pelo 
INCRA, e em 1991, 3 grupos de assentados ocuparam definitivamente toda a área da fazenda 
(SANT’ANA, 2006). 
 De 1991 até 1994 as famílias permaneceram na área produzindo para subsistência e 
para venda a terceiros, mas somente em 1995 a área sofre parcelamento definitivo, realizado 
pelo ITESP, após emissão de posse pelo INCRA, 176 lotes são formados (em média de 
14,0ha cada um), abrangendo os municípios de Andradina (SP) e Castilho (SP). O 
assentamento Timboré é o sexto maior do estado de São Paulo, com 3.379,82 hectares.  

Atualmente no assentamento existem 7 tanques de expansão para resfriamento do 
leite, as 176 famílias assentadas possuem como principal atividade econômica a pecuária 
leiteira, seguida pelas culturas anuais, com milho, feijão e algodão. Também são produzidos 
café, eucalipto, banana e sorgo para produção de vassouras. No que se refere a olerícolas, 
destaca-se a produção de quiabo, por um grupo de produtores do assentamento. A maioria dos 
produtores pertence a Cooperativa Agropecuária Timboré Andradina e Castilho (COATAC), 
cerca de 45%, ou a Associação 19 de Agosto, cerca também de 45%, ou ainda fazem parte da 
COAPAR - Cooperativa da Produção Agropecuária dos Assentados e Pequenos Produtores da 
Região Noroeste do Estado de São Paulo (TARSITANO, et al., 2007).  

 

3.3. Assistência Técnica no assentamento Timboré 
 

O Instituto de Terras do Estado de São Paulo – ITESP (Decreto 33.133/91) incorporou 
os Departamentos de Assentamento Fundiário e de Regularização Fundiária, reunificando, 
assim, as atividades de assentamento e de regularização fundiária num mesmo órgão, 
acrescidas as atividades de mediação de conflitos fundiários, de capacitação de trabalhadores 
rurais e de atendimento às comunidades de quilombos, agora vinculada a Secretaria da Justiça 
e da Defesa da Cidadania (Decretos 33.706/91, 39.544/94 e 41.774/97).  

Apesar do Assentamento Timboré ser Federal - INCRA, o ITESP presta assistência 
técnica em áreas federais na região oeste do estado de São Paulo. 

Foi entrevistado um, dos dois engenheiros agrônomos do ITESP, responsáveis pela 
assistência técnica dada aos produtores do assentamento Timboré desde o ano de 2001. 
Trabalham em conjunto tanto com a demanda proveniente do campo, como a do escritório.  

Alguns projetos técnicos da área de pecuária de leite, com campos demonstrativos de 
manejo rotacionado, agroecológicos, diversificação da produção, e acompanhamento de 
reuniões, com troca de informações são realizados pelos técnicos juntamente com os 
produtores. 
 A assistência técnica é dada preferencialmente a grupos de produtores que apresentam 
atividades e problemas semelhantes. O atendimento individual também ocorre, mas vai 
depender da necessidade apresentada pelo assentado. Por exemplo, no caso da política de 
crédito rural, as reuniões para informações e esclarecimentos são realizadas com a 
comunidade interessada, realizam duas reuniões no mesmo dia, pela manhã na sede do 
assentamento e no período da tarde na Agrovila, isso ocorre devido à grande extensão do 
assentamento. No caso da elaboração de projetos individuais, principalmente para obtenção de 
crédito, os técnicos elaboram e auxiliam nos contratos.  

Em termos de questões técnicas, a assistência é feita por demanda. As visitas ao 
assentamento são realizadas em torno de quatro vezes por semana, onde são visitadas em 
média quatro famílias por dia quando se trata de orientação técnica. Quando as visitas são 
feitas buscando levantamento de dados, consegue-se atender até seis famílias diariamente. 
Esse levantamento é considerado rápido, pois o objetivo é coletar dados da produção de 
lavoura, leite e derivados e a venda de animais durante uma safra.  
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A assistência quando dada no escritório é mais rápida, podendo chegar até 10 
atendimentos em um dia. Em relação à procura por assistência técnica, o técnico declara que 
aqueles que mais procuram pelos seus serviços são os produtores mais bem estruturados, que 
estão conseguindo sobreviver da atividade e apresentam maior interesse principalmente pelas 
informações técnicas. De acordo com o técnico: 

 
[...] há os produtores cativos, que sempre nos procuram, mas em geral somos 
bem requisitados [...] 

 
Tarsitano et al. (2007) relatam que 87% dos produtores de leite pesquisados (107 do 

assentamento Timboré) declararam que recebem assistência dos técnicos do ITESP, o que 
reforça as palavras do técnico, muito embora a  maior reclamação dos produtores de leite se 
refere ao número pequeno de profissionais para atender todo o assentamento. 

Produtores com menos recursos, apresentam maiores dificuldades, devido o rebanho 
ser misto e muitas vezes de raça própria para corte, esses são os que mais precisam de uma 
assistência técnica mais efetiva, com visitas mais freqüentes e individuais aos lotes. Mercês 
(2004) considera que a idade avançada e a baixa escolaridade são fatores que dificultam a 
compreensão das informações e a condução das atividades, assim como limita a participação 
dos produtores em cursos e palestras.  

O investimento na capacitação dos produtores não é só fundamental no caso de 
implantação de novas atividades, mas também na melhoria da produtividade e da qualidade 
das atividades predominantes, que é o caso do leite, mas para isso deve-se priorizar a 
utilização de tecnologias adequadas às condições socioeconômicas desses assentados. 

Quando questionado em relação de como é trabalhar com assentados, o agrônomo 
afirmou que: 

 
[...] há estratégia para se trabalhar com eles, e serem aceitos, devem acatar as 
informações fornecidas pelos assentados e incluir as recomendações técnicas, 
não impondo seus conhecimentos, devido a formação acadêmica [...] 

 
 Ao ser perguntado como é a relação com a cooperativa COATAC, declara que: 
 

[...] a relação é boa, inclusive em 2005 realizou um curso de capacitação para 
presidentes de cooperativas e José Miguel Prazeres, presidente da COATAC, 
compareceu. Em seus contatos discutem melhor forma de produção, manejo do 
gado e pastagem [...] 
 

Uma limitação para que os assentados aumentem a produtividade do leite, através de 
investimentos na renovação de pastagens, na alimentação do gado, entre outros, é a falta de 
recursos financeiros, ou seja, as dificuldades para que se consiga efetivamente o acesso ao 
financiamento de suas atividades. Isso dificulta o melhoramento da genética do rebanho, pois 
há uma grande porcentagem do rebanho com características de gado de corte, impedindo o 
aumento da produtividade. 

A Dairy Partners Americas (DPA) – Nestlé realizava dias de campo para melhorar a 
performance econômica e técnica das propriedades, garantir a sustentabilidade da cadeia de 
suprimentos com informações e projetos que visam o aumento da produção e da qualidade do 
leite, após o desligamento da cooperativa COATAC com a Nestlé, e se ligando ao laticínio 
Matlat, os assentados deixaram de participar desses dias de campo. Até início de 2008 o 
laticínio contratado não realizou nenhuma atividade com esses cooperados. 
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Uma vez por ano ocorre o Evento Leite, que abrange todos os assentamentos, onde o 
tema específico é voltado para a pecuária leiteira. São palestras que transferem informações 
coletadas ao longo de um ano, trazendo assim uma discussão na melhoria da qualidade do 
leite. Esse evento é aberto a todos os assentados e produtores de leite da região de Andradina.  

Uma grande dificuldade, apresentada pelo técnico do ITESP, é a organização da visão 
do gerenciamento do lote, apesar de serem produtores familiares, precisam ser mais 
profissionais para permanecerem na atividade, produzindo com eficiência técnica e 
econômica, para obterem um produto de melhor qualidade com menor custo. Para isso, as 
associações e cooperativas do assentamento têm um papel importante a desenvolver com seus 
associados. 

O técnico também ressaltou a importância da organização dos assentados, 
principalmente dos produtores de leite, que são a grande maioria. A ameaça de implantação 
da Instrução Normativa 51 do Ministério da Agricultura que propõe melhoria da qualidade do 
leite em cima de investimentos como, por exemplo, na compra de tanque de expansão, 
preocuparam os técnicos e alguns produtores responsáveis por esta atividade, muito embora, 
muitos produtores de leite do assentamento ainda nem conheçam as novas normas. 

Essa exigência levou a Nestlé a financiar tanques de expansão (que mantém o leite 
resfriado) de leite aos assentados organizados em grupos informais.  

Com relação ao futuro, o técnico disse que falta organização, acreditar no potencial 
deles, os assentados tem a mentalidade de serem pequenos produtores, e sendo assim, não há 
necessidade de se tecnificarem. Comenta que: 

 
[...] devem buscar mais entendimento sobre novas tecnologias e se adaptarem a 
elas, adequados à realidade de cada um [...] 

 
A tendência é que os produtores busquem recursos financeiros através do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar (PRONAF) para melhoria do sistema de 
produção, principalmente na alimentação do gado, com objetivo de aumentar não somente a 
produção, mas também a qualidade do produto. 

 
3.4. A COAPAR no Assentamento Timboré 
 

Entre as várias estratégias utilizadas pelos produtores familiares para se manter na 
atividade e/ou buscar sua reprodução social, a formação de associações e cooperativas de 
caráter econômico tem se mostrado como um caminho possível para enfrentar as dificuldades 
inerentes ao processo de comercialização dos produtos agropecuários (MORYAMA, 2004). 

Cooperativa, numa definição mais ampla, é uma sociedade de pessoas com forma e 
natureza jurídica própria, de natureza civil, que se unem voluntariamente, constituída para 
prestar serviços a seus associados, contemplando o lado econômico e social de seus 
associados (SESCOOP/PE, 2008) 

Foi entrevistado o atual presidente da cooperativa, com mandato entre maio de 2007 à 
maio de 2009. 

A Cooperativa Agropecuária Timboré de Andradina e Castilho (COATAC), foi criada 
em Outubro de 2001 com cerca de 20 produtores, com o objetivo principal de realizar 
compras conjuntas de insumos agrícolas, o que acabou não acontecendo. Muito embora 
realizem compras conjuntas, o objetivo principal da cooperativa é na comercialização do leite. 

A Cooperativa possui três empregados para recebimento do leite todas as manhãs nos 
tanques de resfriamento das 8:00 às 10:00 horas. Na hora da entrega é feita análise do leite 
para verificar o nível de acidez, o leite considerado ácido não é aceito pela empresa, é 
devolvido ao produtor. Algumas vezes é medido a qualidade do leite para verificar o padrão. 
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Quando chega o leite no tanque de expansão, o produtor recebe um ticket que consta a 
quantidade de leite entregue.  

Atualmente a Cooperativa possui 54 cooperados, sendo apenas 1 não residente no 
assentamento. As reuniões são realizadas geralmente a cada 90 dias, muito embora o ideal 
seria realizar reuniões a cada 60 dias.  

A Cooperativa possui três tanques de expansão, sendo o primeiro adquirido em 2001 
financiado pela Nestlé, e barracões de alvenaria que abrigam os tanques. As atividades 
realizadas pela cooperativa referem-se à comercialização do leite por eles produzidos; no 
repasse de insumos pelo mesmo preço que é adquirido pela cooperativa, mais barato que se o 
produtor fosse adquirir individualmente, e na prestação de serviços diversos. 

A produção média mensal na safra atinge 120.000 litros, e na entressafra esse valor 
diminui para metade, cerca de 60.000 litros. O preço médio recebido pelos produtores em 
2007 na safra foi de R$0,67/l e na entressafra R$0,86/l. De acordo com o presidente: 

 
[...] devido a forte seca, o pasto está comprometido para essa safra, estamos 
calculando cerca de 85.000 litros de leite, e para entressafra fica imprevisível, 
pois se o gado leiteiro se alimentou bem o ano todo que estava em lactação, no 
outro se mantém e se passou fome, até se recuperar leva tempo [...] 
 

Os produtores recebem o pagamento da produção mensal todo dia 15 com desconto de 
R$0,03/l para pagamento dos tanques, e toda produção era comercializada com a Nestlé até o 
primeiro semestre de 2007. Devido a problemas diversos como o baixo preço oferecido pelo 
litro do leite, e descontos referentes ao menor volume de leite que chegava ao laticínio, 
desconfiança de “roubo” de leite durante o transporte, sendo por isso descontados 5% da 
quantidade entregue nos tanques de resfriamento e daquela entregue no laticínio. Em Julho de 
2007 foram realizadas 4 reuniões com os cooperados para discussão dos problemas que 
estavam atravessando e sobre quais mediadas tomar. Após muitas discussões decidiu-se não 
comercializar mais o leite para a Nestlé e passaram a  entregar o leite ao laticínio Matlat, 
empresa da região, que a principio ofereceu um preço até maior, que não pode se sustentar.  

Muito embora o presidente não tenha relatado nada sobre as negociações com esta 
nova empresa, muitos produtores não ficaram satisfeitos com a troca. A Nestlé oferecia um 
projeto de rotação de pastagens para 7 produtores, que hoje não é oferecido pela Matlat. A 
associação 19 de Agosto do mesmo assentamento decidiram não mudar de empresa.  

Pode-se perceber que esta cooperativa vem desenvolvendo um bom trabalho junto aos 
seus cooperados, isto pode ser comprovado pelo aumento no volume de leite produzido em 
relação ao ano passado, pois já chegaram a produzir na safra 129.000 litros. 

 

3.5. O papel da Cooperativa na comercialização e na produção do leite 
 

A COATAC conta hoje com três tanques de resfriamento de leite no assentamento 
Timboré, obedecendo, portanto, a Normativa 51 do Ministério da Agricultura. O primeiro 
tanque foi adquirido através de financiamento realizado pela Nestlé. Os demais tanques já 
foram adquiridos por recursos próprios da cooperativa. Essa aquisição foi necessária devido 
ao aumento do volume de leite produzido. 

Todo dia 15 de cada mês, a Matlat, realiza o pagamento, sendo este depositado na 
conta da Cooperativa. Na seqüência, a Cooperativa repassa o pagamento aos seus associados 
por meio de cheque, já realizando o desconto de R$ 0,03/litro. Todo dia 30 de cada mês a 
Cooperativa negocia o valor do leite corrente no mês.  
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Atualmente os tanques estão alojados em abrigos de alvenaria localizados, 1 na sede 
(propriedade do presidente da Cooperativa), 1 na propriedade de Helio Luiz e outro na 
propriedade de João Luiz, ambos cooperados. 

As compras de insumos realizadas pela Cooperativa apresentam vantagens. Por 
comprar em maior quantidade é possível obter uma maior barganha de negociação, resultando 
em preços mais baixos quando comparado com os preços pagos por compras realizadas por 
produtores individualmente. A Cooperativa realiza compras de ração, adubos, sementes, 
vacinas, medicamentos, entre outros, insumos de interesse dos cooperados e conforme suas 
necessidades, vão adquirindo da cooperativa. O produtor ao adquirir esses insumos, passa a 
ter descontado do seu pagamento do leite o valor referente a aquisição dos insumos. 

A Cooperativa apresenta uma atuação extremamente importante perante seus 
cooperados, pois além de atuar na comercialização e produção do leite, ela realiza 
periodicamente reuniões e assembléias para definição e escolha de novas maneiras produtivas 
e comerciais onde seus membros possuem voz ativa, e decidem em maioria as ações a serem 
realizadas pela Cooperativa. Além do que, se preocupa com o bem estar dos seus associados, 
sempre prestando assessoria às famílias, dando-lhes conselhos e incentivando-os a 
permanecerem na atividade.  

De acordo com José Miguel Prazeres, “a Cooperativa é a voz dos cooperados para as 
negociações”. 

Os maiores problemas enfrentados são a falta de comida para o gado, além de 
carrapatos e moscas. A Cooperativa tem como objetivo construir um barracão para armazenar 
insumos. 

 

 
Figura 4. Resfriador de leite e funcionária contratada para recebimento do leite. 
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Figura 5. Produção de leite recebida em dois dias pela cooperativa.  
 
 

 
Figura 6. Trator da COATAC para prestação de serviços aos cooperados. 
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Figura 7. Pasto aberto sem piquetes, com cerca de arame separando as propriedades de 

produtores de leite pertencentes à COATAC. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Os técnicos do ITESP vêm desenvolvendo um bom trabalho junto aos produtores de 
leite do assentamento Timboré, promovendo cursos de capacitação, discutindo melhores 
formas de produção a fim de aumentar a produtividade dos assentados. Os técnicos tentam 
diariamente atender e aumentar o número de cooperados atendidos, quebrando resistência de 
alguns produtores em buscar ajuda e melhoria, e estão obtendo bons resultados.  

As atividades da cooperativa junto aos cooperados resumem-se às compras conjuntas 
de insumos a preços mais baixos que os de mercado. A cooperativa deveria ser mais ativa 
junto aos cooperados, o que resultaria em melhorias. Também vem atuando na 
comercialização do leite, recentemente suspenderam a venda do leite a Nestlé, empresa que 
vinha desenvolvendo um trabalho de melhoria na qualidade do leite, e passaram a 
comercializar o leite da COATAC para a Matlat, empresa localizada na mesma região. A 
nova empresa proporciona melhores preços na compra do leite, porém não possui projetos que 
visam capacitar os produtores. Se esta negociação realmente vai trazer maiores benefícios aos 
cooperados não foi possível avaliar. Pode-se afirmar que a cooperativa deveria ser mais ativa 
junto aos cooperados, o que resultaria em melhorias.  
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ANEXO – QUESTIONÁRIO 
UNESP/FAPESP 

PESQUISA: “CARACTERIZAÇÃO DA RENDA E DO EMPREGO NA AGRICULTURA 
FAMILIAR: O CASO DOS PRODUTORES DE LEITE DO ASSENTAMENTO TIMBORÉ 

(SP)” 

Data do levantamento: ______/___________/_______ 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Nome da cooperativa: ___________________________________________________ 
1.2 Forma de contato com a cooperativa: _______________________________________ 
1.3 Local de realização das reuniões da cooperativa: ______________________________ 
1.4 Nome do Presidente: ____________________________________________________ 
1.5 Data do inicio e término do mandato: ___________________________________ 
 
2. DADOS DA COOPERATIVA 
2.1. Ano de formação: _________________________________________________________ 
2.2. Qual a freqüência das reuniões: ______________________________________________ 
2.3. N° inicial de cooperados : ________ ,  n° atual de cooperados : ____________________ 
São todos produtores deste assentamento?_________________________________________ 
2.4. Qual o valor das mensalidades pagas pelos cooperados____________________________ 
2.5. A cooperativa possui empregado(s) ou contrata mão-de-obra para ajudar nas 
atividades?(se sim, quantos?Quais suas funções? (Considere empregados permanentes e 
temporários): _______________________________________________________________ 
2.6. A produção de leite em outubro foi de quantos litros? : _______________ 
Qual a média mensal na safra ____________Média mensal na entressafra_____________ 
Quantos meses mais ou menos vocês consideram período de safra? Quais? ______________e 
quantos meses período de entressafra? E quais?__________________ 
Valor médio recebido em 2007 pelo litro do leite na safra______e na entressafra__________ 
Como foi a variação dos preços esse ano? : ________________________ 
Quantos litros de leite a cooperativa comercializou este ano (até outubro)?________________ 
 
Qual foi o menor volume produzido este ano? : __________E o maior? : ________________ 
Em 2007, os produtores estão produzindo mais que o ano passado? : ____________________ 
2.7. Quantos tanques de resfriamento a cooperativa possui ? Onde eles estão instalados?: 
___________________________________________________________________________
2.8. Como esses tanques foram adquiridos? Quando isso ocorreu? :  
___________________________________________________________________________ 
2.9. Os produtores pagaram pela aquisição dos tanques? : _____________________________ 
2.10. Como a cooperativa construiu o local dos tanques? Quem financiou essa obra? : 

_______________________________________________________________________ 
2.11. Quais os procedimentos durante a coleta do leite?: 
___________________________________________________________________________ 
2.12. Como são registradas as quantidades entregues por cada cooperado diariamente? 
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___________________________________________________________________________ 
Qual o prazo para pagamento dos produtores?______________________________________ 
Como a cooperativa realiza o pagamento aos seus cooperados? : _______________________ 
 
2.13. Qual o destino da produção?:_______________________________________________ 
* Vocês deixaram de vender o leite para a Nestlé a partir de quando? Por quê?:  
 
Como era feito o pagamento pela Nestlé para a cooperativa? E agora com o Laticínio MatLat? 
___________________________________________________________________________ 
O que a Nestlé oferecia para a cooperativa?e agora o MatLat? :  
___________________________________________________________________________ 
Como a cooperativa negocia a venda do leite:  
___________________________________________________________________________ 
Atualmente qual o valor recebido pelos produtores pelo litro do leite?___________________ 
Quais os descontos efetuados?: (insumos)_________________________________________ 
 
3. INFRA-ESTRUTURA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTE À 
COOPERATIVA  
 
Discriminação 

Nº Forma de aquisição  Tipo de utilização 
    
    
    
    
    
    
 
CRÉDITO 
4.1. A cooperativa fez algum financiamento agrícola ou pecuário? 
não (  ) sim (   ) 
4.2. (Caso sim) quando? Com qual banco? e para qual  finalidade do crédito?  
___________________________________________________________________________
4.3. Valor: ______________________________ 
4.4. Prazo e condições de pagamento:_____________________________________________ 
4.5. A cooperativa já recebeu outros créditos que foram importantes para as atividades que 
realiza? 
Não (   ) Sim (   ) (Em caso afirmativo) Qual?_____________________________ 
4.6. Para que foi utilizado o recurso? _____________________________________________ 
 
5. FONTES DE INFORMAÇÃO, APOIO RECEBIDO E PLANOS 
5.1. Como a cooperativa faz para se manter informada a respeito das atividades de seu 
interesse? 
___________________________________________________________________________ 
 
5.2. Algum órgão governamental ou empresa privada teve papel importante para o 
desenvolvimento das atividades que o grupo vem realizando? (verificar quais e o tipo de 
apoio)______________________________________________________________________ 
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6. O PAPEL DA COOPERATIVA NA PRODUÇÃO DE LEITE 
6.1. Realiza compra de insumos? Quais?___________________________________________ 
6.2. Como esses insumos são repassados aos associados? :  
___________________________________________________________________________ 
6.3. Como os associados pagam por esses insumos? É descontado no recebimento do leite? :  
___________________________________________________________________________ 
6.4. Qual a atuação da associação junto aos associados? Quais as atividades que realiza? : 
___________________________________________________________________________ 

 
6.5. A cooperativa pretende ampliar suas atividades? (   ) Não  ) Sim, qual(is):  
___________________________________________________________________________ 
6.6.. Objetivos e metas para o futuro: 
__________________________________________________ 
6.7. Quais os maiores problemas enfrentados pela cooperativa:________________________ 
6.8. Reclamações comuns dos cooperados: _______________________________________ 
Seria possível obtermos uma cópia da documentação referente a: 
Produção média mensal em litros de leite recebido pela associação nos últimos anos? 
Preço médio mensal pago aos produtores nos últimos anos? 
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