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Resumo: A complexidade das relações da dinâmica econômica contemporânea (globalização dos mercados, alto 

padrão tecnológico, etc.) atrai a formação de competências e resoluções complementares. Nesse sentido, as 

economias de aglomeração destacadas nos Arranjos Produtivos Locais (APL’s), estimulam a interação e 

cooperação de agentes que visam o aumento da eficiência na produção. Os mercados, predominantemente 

monopolísticos, são predatórios para os pequenos e médios ofertantes, cuja principal resposta é a capacidade de 

cooperação entre os agentes na tentativa de auferir ganhos e vantagens competitivas. Mediante uma revisão 

bibliográfica sobre cooperação e eficiência coletiva, aplicou-se um estudo de caso descritivo em uma cooperativa 

de laticínios no município de Tucuruí-PA, revelando os ganhos e vantagens competitivas auferidos por meio da 

cooperação e eficiência coletiva.   
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1. INTRODUÇÃO 

A dinâmica do capitalismo conteporâneo, fruto da globalização dos mercados de bens e 

serviços, junto com o fluxo financeiro, é muitas vezes visto e recebido de forma impiedosa, 

dura e real pelos pequenos ofertantes, frente à concorrência de empresas globais de escala 

exponencial. A crescente complexidade econômica, praticadas através da especialização 

flexível, paradigmas tecnológicos e alta produtividade dos fatores de produção, induz a 

formação de empresas com competências cada vez mais complementares. 

As chamadas economias de aglomeração, que na verdade são formas de organizações 

territoriais de agentes econômicos, políticos e socias, que possuem como foco, um conjunto 

específico de ações econômicas e apresentam vínculos entre sí (Schmitz, 1997), surgem para 

tentar aumentar a eficiência produtiva em formas de APL's (Arranjos Produtivos Locais). 

Portanto, empresas verticalizadas (baseia-se na empresa que passa a produzir seus insumos 

necessários para produção do seu produto final) são menos frequentes, pelo fato de que a 

dependência entre rendimentos de escala crescentes e externalidades aumentam elasticamente 

(Schmitz, 1997). 

Diante deste dilema produtivo, a cooperação surge como uma alternativa para saciar e 

provisionar uma certa durabilidade da manutenção e na atuação no mercado. De acordo com 

Anderson e Narus (1990), a cooperação defini-se como uma realização de atividades 

coordenadas, desempenhadas por relacionamentos interdependentes, com o intuito de obter 

mútuos resultados unilaterais. 

O objetivo desta pesquisa , baseada em uma revisão bibliográfica sobre cooperação e 

eficiência coletiva, foi analisar, por intermédio de um estudo de caso, uma cooperativa de 

laticínios situada no município de Tucuruí - PA. O intuito é detectar por artifício da cooperação, 

pode-se alcançar uma maior eficiência e ganhos na participação no mercado de derivados de 

leite como: Escala e poder de mercado, acesso a soluções, aprendizagem e inovação, redução 

de custos e riscos e relações sociais. 



2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa, baseada em conceitos microeconômicos, discute a relevância da cooperação 

e, como resultado, a eficiência coletiva de pequenos e médios ofertantes diante de um mercado 

cada vez mais monopolisticamente competitivo. 

Analisando os conceitos, o estudo de caso descritivo foi aplicado em uma cooperativa 

de laticínios situada no município de Tucuruí-PA. A Cooperativa Agropecuária de Tucuruí 

(Coopagro), atualmente opera com 105 cooperados e 27 empregados e trabalha com um 

portifólio de uma linha de 10 produtos entre queijos, leite, manteiga, iogurtes, bebidas lactéas 

e doces. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desde Marshall (1890), a noção de eficiência coletiva está associada à de 

externalidades. No seu estudo, ao observar a organização produtiva baseada na ideia de Adam 

Smith de divisão social do trabalho, confirmou-se que existia efeitos de externalidades, com 

isso o surgimentos de subindustrias (pequenos e médios negócios), que operavam ao redor e a 

favor de outras grandes industrias. Desta ideia, surge o termo marshalliano de "economias 

externas", onde considera-se o gênese dos APL's. As economias externas eram tratadas apenas 

como de surgimento "espontâneo", fruto das externalidades que assumem forma de "falhas de 

mercado". 

Porém Schmitz (1997), explica que somente as economias externas não são suficientes 

para explicar o desenvolvimento das aglomerações. Ele afirma que além das economias 

externas, há também um ação conjunta. Essa ação conjunta não se dá de maneira isolada, mas 

sim pela aplicação de ações de instituições e organizações econômicas, políticas, sociológicas 

e culturais. Em resumo, a eficiência coletiva é a junção das economias externas mais a ação 

conjunta, derivando uma alta vantagem competitiva necessária para manutenção duradoura no 

mercado cada vez mais globalizado, dinâmico e predador. 

Por via, os principais resultados obtidos na pesquisa são a manifestação de ganhos e 

vantagens na cooperação, gerando eficiência coletiva por meio de ganhos de escala e poder de 

mercado, acesso as soluções, aprendizagem e inovação, reduçao de riscos, relaçoes sociais, 

redução de barreira de entradas e custos de transaçoes. 

4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que, a dinâmica capitalista com mercados monopolisticamente competitivos, 

são predatórios para os pequenos e médios ofertantes cuja uma das formas de fortalecimento é 

a cooperação, gerando eficiência coletiva para conseguir poder e ganhos de mercado. 

O estudo de caso descritivo aplicado na pesquisa, demonstrou que há manifestação dos 

ganhos adquiridos no ato da cooperação entre pequenos produtores rurais de uma média 

cooperativa de laticínios no município de Tucuruí-PA. 
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