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o século XIX, surgiu
a doutrina conhecida como Cooperativismo, a qual pregava a colaboração e
a associação de sujeitos com preocupações e anseios semelhantes,
almejando a obtenção mútua de
benefícios e vantagens, especialmente no campo econômico.
Tal modus operandi, sustentado
pela cooperação e auxílio interpessoal, concorria ao progresso e
à sobrevivência dos grupos que se
encontravam, em dado momento,
em uma situação de desvantagem
em relação aos seus competidores.
Em outras palavras, uma cooperativa é uma sociedade cujo capital
é constituído por sujeitos associados, tendo a missão de articular e
concentrar esforços para cumprir
as metas e os objetivos comuns, que
beneficiem a todos os envolvidos
em suas atividades econômicas.
Atualmente, é possível observar
alguns exemplos de países em que o
cooperativismo gerou e ainda gera
bons frutos. Com um IDH muito elevado (0,913), além de uma infraestrutura sólida e bem organizada, a
Suécia é a quarta economia mais
competitiva do mundo, de acordo
com o Fórum Econômico Mundial,
a qual mantém uma conexão crucial entre crescimento econômico
e distribuição de renda por meio
de uma política tributária eficiente,
elemento central que concorre a
um cenário socioeconômico mais
justo e igualitário, a partir do qual
todos são beneficiados mutuamente.
Sobre os tipos de cooperativas, elas
podem ser de trabalho, crédito, consumo, agropecuárias, entre outras.
Focando no setor agropecuário,
essas sociedades selecionam, processam e comercializam os produtos do setor primário, gerando uma
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considerável renda ou remuneração
para os seus associados. Enquanto
cada integrante contribui com uma
parte do valor da produção para
custear os gastos resultantes do processamento, da gestão e comercialização, a quantia e o capital obtido
pela cooperativa retorna ao produtor agrícola, em uma aproximada
proporção ao que ele forneceu.
Segundo os dados do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o cooperativismo agropecuário desempenha um
importante papel na economia brasileira, representando mais da metade
do PIB agrícola e envolvendo mais de
um milhão de pessoas. Com 1.557
instituições e 180,1 mil produtores
(maioria de pequeno e médio porte), as cooperativas agropecuárias
têm papel de destaque no cenário
econômico brasileiro, especialmente
na atividade produtiva e de exportação, uma vez que em 2017 venderam
mais de US$ 6 bilhões a 147 países.
Conforme ressaltado anteriormente pelo MAPA, o cooperativismo agropecuário concorre para a
manutenção do agricultor no campo,
fomentando a comercialização de
seus produtos e fornecendo serviços
a seus cooperados. Ademais, uma
série de importantes benefícios são
oferecidos aos integrantes das cooperativas como a inclusão de produtores, independentemente de seu
tamanho e sistema de produção; a
coordenação da cadeia produtiva em
relação horizontal; a geração e distribuição de renda de forma equitativa;
a prestação de serviços e o acesso e
adoção de tecnologias aos seus cooperados; a agregação de valor à produção dos cooperados; entre outros.
O trabalho do cooperado não
gera vínculo empregatício e os produtos entregues à cooperativa não
são tributados, muito embora as

cooperativas estão sujeitas ao recolhimento de 1,65% do PIS (folha
pagamento e receita bruta apurada
na venda das mercadorias) e isentas do recolhimento da COFINS
em relação aos atos cooperativos
de suas finalidades. Tal sistemática
incrementa a competitividade da
cooperativa e respectivos produtores isolados, quando comparada à
das empresas mercantis (por exemplo, fábricas de rações para animais) que são tributados em 9,25%
(1,65% do PIS e 7,6% da COFINS,
regime não cumulativo).
Qualquer proposta de reforma tributária tem de extinguir o PIS/COFINS
das cooperativas e das fábricas de
rações, pela importância de ambas no
suprimento do insumo fundamental
para a cadeia produtiva de proteína
animal (carnes, ovos, leite, peixes e
camarões), indispensável à alimentação da população e agregadora de
valor às exportações agrícolas. ■
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