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RESUMO - O cooperativismo é uma associação de pessoas, que possuem recursos limitados
e trabalham em conjunto para um propósito comum, este artigo objetiva analisar a influência
da cooperativa de Pequi na cidade de Japonvar-MG. Especificamente objetiva identificar os
principais atores do mercado do pequi, as conquistas e as possibilidades de expansão desse
mercado no município e região. Trata-se de um estudo bibliográfico, onde são descrito as principais
características da região Japonvaense e a comercialização do Pequi. Os resultados indicaram uma
grande importância socioeconômica da atividade para a região, fortalecido pela a cooperativa
em estudo, gerando renda e oportunidade de crescimento para a população de um modo geral.
Observou-se que o pequi é um dos principais produtos da região, basicamente a economia local
gira em torno dele, mesmo no período entre safra. Quando os produtores se reuniram em forma de
cooperativa o pequi passou a ter valor agregado e ganhou outros mercados.
Palavras-Chave: Cooperativismo, Pequi, Cooperjap, Indicação Geográfica.
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1. Introdução
O Pequi é um dos frutos mais cultivados no Cerrado e importante fonte de renda no
Norte de Minas Gerais, sobretudo na economia informal, sua ampla utilização é considerada pelos
habitantes locais, como o “Ouro do Cerrado”.
Historicamente o Pequi é explorado na região de Japonvar-MG, mas nas últimas
décadas tem tornado-se uma alternativa econômica para os pequenos produtores do município. A
comercialização do Pequi promove a melhoria da qualidade de vida socioeconômica, bem como a
redução de incertezas sobre o futuro dos moradores do município de Japonvar.
Sendo assim, a hipótese do trabalho consiste em saber se a cooperativa criada pelos
pequenos produtores locais aumentou a produção do pequi e expandiu o seu mercado. Haja vista
que, descrever a importância do Pequi no seu uso e aproveitamento agroindustrial é descrever
também suas principais perspectivas em relação ao crescimento e possibilidade de expansão da
região.
O objetivo do artigo consiste em analisar cooperativismo em Japonvar, seu histórico e sua
situação atual. Especificamente objetiva identificar os principais mercados do fruto bem como as
instituições públicas e privadas presentes na região que fomentam o desenvolvimento local.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, os conceitos referentes ao
cooperativismo foram extraídos de Pinho (1982), Valadares (2003) e Veiga e Fonseca (2001).
Estudos referentes à conceituação de Indicação Geográfica e suas principais características na
visão do Ministério da Agricultura (2014).
Os dados referentes à cidade de Japonvar e sobre o Pequi baseiam-se em dados secundários
extraídos principalmente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Afonso (2008),
que descreveram as principais características do município e caracterizaram o cooperativismo
local.
Além desta introdução, o artigo está estruturado em mais três seções na próxima seção será
discutido o arcabouço teórico e será realizado um breve histórico do cooperativismo no mundo,
Brasil e em Minas Gerais, além de abordar o conceito de Indicação Geográfica e suas principais
características. Na secção três apresenta-se o desenvolvimento do trabalho, o extrativismo do
Pequi no Norte de Minas e em Japonvar, a contextualização histórica, a produção de pequi, o
estudo referente a cooperativa da cidade e a importância da Indicação Geográfica do Pequi de
Japonvar. Por fim, na última seção serão descritas as considerações finais referentes da pesquisa e
as sugestões de política públicas em relação à cidade, ao cooperativismo e ao Pequi.
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2. Um Breve Histórico das Cooperativas no Mundo, no Brasil e a Importância da Indicação
Geográfica
Nesta seção, com base nos trabalhos de Pinho (1982), Valadares (2003), Veiga e Fonseca
(2001), entre outros, objetiva-se apresentar a abordagem teórica sobre cooperativismo e a Indicação
Geográfica. Será analisada a origem do cooperativismo no mundo, seus principais conceitos, bem
como sua importância na economia mundial. Posteriormente será analisado o cooperativismo no
Brasil e sua relevância para o país e o cooperativismo em Minas Gerais.
2.1 O cooperativismo no mundo e seus conceitos
O cooperativismo teve inicio no final do século XIX, em Rochdale, Manchester, na
Inglaterra, com a primeira cooperativa de consumo, inicialmente constituída por 27 homens e
uma mulher, em sua maioria tecelões. Cabe salientar que desde a Revolução Industrial, a Europa
convive com a situação de lutas de classe e resistências dos trabalhadores à exploração capitalista.
Nesse contexto, a necessidade de sobreviver aos problemas causados pela Revolução Industrial,
como finalidade principal o homem e não o lucro, ganha força. Segundo Pinho (1982, p.33-35), o
sucesso dos Rochdale transformou a experiência um caso paradigmático.
O rápido crescimento das cooperativas pode ser observado nos dados da Tabela 1.
TABELA 1 – Evolução de associados nas cooperativas de Rochdale

Ano
1849
1850
1869
1979

Número aproximado de associados
400
2.703
5809
10427
Fonte: Veiga e Fonseca, 2001.

Além do seu crescimento também ocorreu uma maior abrangência de suas atividades,
com novas finalidades além do consumo, como aquisições de moradias para os sócios e compra de
terras, produção de vários produtos, abrindo também outras filiais da cooperativa por toda Europa
(Veiga e Fonseca, 2001).
A cooperativa de Rochdale tornou-se um grande exemplo, por se adaptar as oportunidades
e aos riscos da economia existentes no mercado, isso sem abrir mão dos princípios cooperativistas
criados por ela desde seu início. Seu sucesso se deve justamente a essa elaboração conjunta de
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ideias e regras gerais (Veiga e Fonseca, 2001).

Verhagen afirma que as cooperativas são vistas como:
Uma associação de pessoas, geralmente com recursos limitados, que trabalham
unidas segundo um propósito comum e que por esse propósito formam uma
organização que é controlada conjuntamente, cujos custos, riscos e benefícios
são divididos equitativamente entre os membros (VERHAGEN, 1984, p. 19).

.
De acordo com as ciências sociais a cooperação é entendida como ação conjugada em
que pessoas se unem de modo formal ou informal, a fim de alcançarem um mesmo objetivo. Nas
palavras de Pinho (1982):
A cooperação quando organizada segundo estatutos previamente estabelecidos,
dá origem a determinados grupos sociais. Dentre tais grupos as cooperativas
representam aqueles que visam, em primeiro lugar, fins econômicos e educativos
(PINHO, 1982, p. 8).

Segundo Valadares (2003), as cooperativas têm como objetivo principal a responsabilidade
social e a preocupação com o outro:
As cooperativas baseiam-se em valores de ajuda e responsabilidade próprias,
democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Na tradição dos seus
fundadores, os membros das cooperativas acreditam nos valores éticos da
honestidade, transparência, responsabilidade social e preocupação pelos outros.
(VALADARES, 2003, P. 18)

O Quadro 1 sintetiza os princípios do cooperativismo que orientam a prática e os seus
valores que foram recentemente reformulados em 1995, pela Aliança Cooperativa Internacional –
ACI. “O maior órgão de representatividade das cooperativas é a Aliança Cooperativista Internacional
(ACI) inserida em 108 países contendo 800 mil cooperativas e 810 milhões de cooperados” (OCB,
2008).
QUADRO 1 – Princípios do cooperativismo
1º Princípio: Adesão Voluntária e livre
As cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar os seus serviços, e dispostas a
assumir as responsabilidades como membros, sem discriminações de sexo, sociais, raciais, políticas ou religiosas.
2º Princípio: Gestão Democrática pelos Membros
As cooperativas são organizações democráticas controladas pelos seus membros, que participam ativamente na
formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Os homens e as mulheres eleitos como representantes dos
outros membros são responsáveis perante estes. Nas cooperativas de primeiro grau, os membros têm igual direito de
voto (um membro, um voto), e as cooperativas de grau superior são também organizadas de forma democrática.
3º Princípio: Participação Econômica dos Membros
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Os membros contribuem equitativamente para o capital das suas cooperativas e controlam-no democraticamente.
Pelo menos parte desse capital é, normalmente, propriedade comum da cooperativa. Os membros recebem,
habitualmente, e se houver, uma remuneração limitada ao capital subscrito como condição da sua adesão. Os
membros afetam os excedentes a um ou mais dos seguintes objetivos: desenvolvimento das suas cooperativas,
eventualmente através da criação de reservas, parte das quais, pelo menos, será indivisível; benefício dos membros
na proporção das suas transações com a cooperativa; apoio a outras atividades aprovadas pelos membros.
4º Princípio: Autonomia e Independência
As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas pelos seus membros. Se estas
firmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem a capital externo,
devem fazê-lo em condições que assegurem o controle democrático pelos seus membros e mantenham a
autonomia das cooperativas.
5º Princípio: Educação, Formação e Informação
As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus membros, dos representantes eleitos, dos
dirigentes e dos trabalhadores de forma a que estes possam contribuir, eficazmente, para o desenvolvimento
das suas cooperativas. Informam o público em geral - particularmente os jovens e os líderes de opinião sobre a natureza e as vantagens da cooperação.
6º Princípio: Intercooperação
As cooperativas servem de forma mais eficaz os seus membros e dão mais força ao movimento cooperativo,
trabalhando em conjunto, através das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais.
7º Princípio: Interesse pela Comunidade
As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável das suas comunidades através de políticas
aprovadas pelos membros.
Fonte: ICA News, No. 5/6, 1995.

As cooperativas baseiam-se em valores mútuos e os princípios do cooperativismo
servem de base para reger suas atividades e praticas, visando alcançar a eficácia da organização
cooperativista através do seu seguimento. Cada princípio aponta praticas e diretrizes capazes de
fortalecer a gestão das cooperativas.
Para o Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2009):
A principal vantagem é a organização do trabalho. É possibilitar que indivíduos
isolados e, por isso mesmo, com menos condições de enfrentar o mercado,
aumentem sua competitividade, e, consequentemente, melhorarem sua renda ou
sua condição de trabalho (SEBRAE, 2009).

Sendo assim, as cooperativas constituem uma alternativa de produção e de inserção no
mercado para micro e pequenos produtores terem maiores chances de sobrevivência. No entanto,
não se configura uma ameaça ao modo de produção capitalista, apenas, revela o potencial
emancipador para os cooperados.
No Brasil, apesar da grande maioria das cooperativas trazerem no título a palavra
cooperativa, ainda ‘pecam’ quando observadas na sua totalidade, haja vista que, estão longe
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dos princípios cooperativistas europeus no qual se inspiraram como nos valores de autonomia,
democracia participativa, igualdade, equidade e solidariedade.

2.2. O cooperativismo no Brasil

No final do século XIX foram criadas as primeiras organizações integrantes do ramo
que se tornaria destaque no âmbito do cooperativismo brasileiro: o agropecuário. A primeira
experiência foi a Società Cooperativa delle Convenzioni Agricoli, fundada em Veranópolis, Rio
Grande do Sul, em 1892.
Segundo Schneider (1982), até 1930 o cooperativismo no Brasil avançava lentamente,
mas, a crise econômica mundial estimulou a emergência das cooperativas, especialmente no sul
do país onde a cultura europeia tinha maior influencia. Sendo assim, um dos legados da crise de
1929 para o país foi o maior interesse governamental pelo cooperativismo, especialmente como
instrumento de política agrícola.
No Brasil o órgão máximo que regulam cooperativas é a Organização das Cooperativas
Brasileiras – OCB - foi criada em 1969, durante o IV Congresso Brasileiro de Cooperativismo. A
entidade veio substituir a Associação Brasileira de Cooperativas (ABCOOP) e a União Nacional
de Cooperativas (Unasco). A unificação foi uma decisão das próprias cooperativas. Já a nível
estadual as cooperativas são representadas pelas organizações das cooperativas estaduais - OCES
- (OCB, 2015).
Para Pinho, 1982 apud Silva Neto (et al 2000), o cooperativismo no Brasil surgiu de duas
grandes tendências: o predomínio do pensamento doutrinário Rochdaleano no século XIV e a partir
do início da década de 1970, a tentativa de combinar a promoção da atividade humana solidária
a racionalidade empresarial, deixando de ser idealista para se tornar economia de mercado como
cooperativa-empresa.
O cooperativismo possui grande importância para a economia brasileira, sendo um sistema
capaz de alinhar o desenvolvimento humano ao sustentável, devido aos seus princípios universais
de origem e de evolução (MATOS e NINAUT, 2007).
O sistema cooperativista no Brasil movimenta perto de R$ 30 bilhões na economia
e congrega perto de 4 milhões de associados. É composto de 5.102 cooperativas,
sendo 34,4% no setor agropecuário, estando presente nos importantes setores
de consumo, financeiro, de educação, de trabalho, de prestação de serviços,
da habitação, de produção, de mineração, e da saúde. Isto certamente faz do
cooperativismo brasileiro um importante agente na economia nacional (OCB,
1997).

De acordo com números da OCB as cooperativas estão divididas por regiões da seguinte
maneira:
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FIGURA 1 – Números de Cooperativas por região.

Fonte: OCB, 2008.

Com base na Figura 1, nota-s que em 2008 o sudeste possuía a maior concentração de
cooperativas no Brasil com cerca de 39% do total, o nordeste possui uma quantidade expressiva de
25%, seguido do sul com 19%, Norte com 10% e o menos expressivo em número de cooperativas
a região centro-oeste que só possui 9% do total.
No entanto, cooperativismo no Brasil é dividido em 12 ramos os quais estão
apresentado no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Evolução do número de cooperados no Brasil de acordo com a atividade produtiva (19902000)

Fonte: OCB, 2002.

Com base nos dados do Gráfico 1 observa-se que, o setor agropecuário é historicamente
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aquele que emprega o maior número de pessoas, no entanto, ao longo da década de 1990, devido
em grande medida ao desemprego, foi ‘ultrapassado’ pelas cooperativas de trabalho. Cabe ressaltar

que, ao longo da última década tem ganhado destaque as cooperativas de saúde.
2.3. O cooperativismo em Minas Gerais
O órgão que regula todas as cooperativas mineiras é o Sindicato e Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais (OCEMIG):
O Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais é o órgão
de representação política, patronal e de defesa do cooperativismo no Estado.
Já o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais
(Sescoop-MG) é responsável pelas atividades de treinamento e capacitação das
diversas cooperativas de Minas. (SISTEMA OCEMG, 2014)

Segundo a OCEMIG (2014), com quase 76 mil associados a Cooperativa de Consumo dos
Empregados da Usiminas - CONSUL lidera o ranking mineiro, seguida das cooperativas de crédito
SICOOB CREDICOM com uma média de 42.611 associados e SICOOB CREDISULDESTE com
27.831 associados.
As cooperativas movimentam grande parte dos investimentos mineiros,
(...) em 2006, a movimentação econômica do setor foi de R$13,3 bilhões o que
representa 6,5% do PIB estadual. Os salários dos trabalhadores cooperativistas,
cerca de 27 mil pessoas, atingiram o total de R$ 363 milhões/ano e as contribuições
em tributos e investimentos para a sociedade foi da ordem de R$ 776,2 milhões,
ou seja, 8% da receita das cooperativas”, destaca o presidente do Sistema Ocemg/
Sescoop-MG, Ronaldo Scucato.(Ocemg, 2008).

De acordo com o IBGE (2003), o valor salarial alcançado pelas cooperativas em Minas
Gerais é 32% maior que o valor da renda média mensal dos demais trabalhadores no estado, além
do fato das cooperativas representam grande parte da arrecadação econômica do estado.
As cooperativas mineiras recebem apoio técnico e incentivos financeiros de órgãos publico
e privados, entre eles o Instituto de Desenvolvimento no Norte de Minas - IDENE, Instituto de
Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, e o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas – que, “(...) não só apoia como oferece capacitação para a formação
de Cooperativas e Associações por acreditar que é uma forma de garantir autossustentabilidade”
(SEBRAE, 2014).
2.4. Indicações geográfica
A indicação Geográfica-IG é a “proteção dos produtos específicos de determinada
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região contra falsas indicações de procedência (reputação ou terroir)”, (MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, 2014).
Ainda de acordo com O Ministério da Agricultura, Pecuária e abastecimento:
A Lei n° 9.279/1996, em seu artigo 176, define que uma IG é entendida como
sendo: a. indicação de procedência (IP)− que indica o nome geográfico que tenha
se tornado conhecido pela produção ou fabricação de determinado produto, ou
prestação de determinado serviço; e, b. denominação de origem (DO)− que indica
o nome geográfico do local que designa produto, ou serviço, cujas qualidades
ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico,
incluídos os fatores naturais e humanos (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUARIA E ABASTECIMENTO, 2014).

No Quadro 3 estão listadas as vantagens de uma Indicação Geográfica.
QUADRO 3 – Vantagens de uma Indicação Geográfica.
Aumenta o valor agregado do produto, diferenciando-o dos demais;
Preserva as particularidades do produto, patrimônio das regiões específicas;
Estimula os investimentos na própria área de produção, com valorização das propriedades, aumento do turismo, do
padrão tecnológico e da oferta de emprego;
Fideliza o consumidor, que, sob a etiqueta da indicação geográfica, sabe que vai encontrar um produto de qualidade
e com características regionais;
Confere maior competitividade no mercado internacional, uma vez que as indicações geográficas projetam imagem
associada à qualidade e tipificação do produto, promovendo garantia institucional da qualidade, reputação e
identidade do produto.
Melhora a comercialização dos produtos, facilitando o acesso aos mercados através da propriedade coletiva;
Fonte: Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento, 2014.

3. O Extrativismo de Pequi na Cidade de Japonvar no Norte de Minas Gerais
Minas Gerais possui a segunda maior população do país, cerca de 10 % do total do país. O
estado de Minas é dividido em dez regiões, no Mapa 1 percebe-se que a região central do estado é a
mais desenvolvida com 45% do PIB, as regiões do triangulo e sul de Minas participam em torno de
12% do PIB. O norte de Minas e Alto Parnaíba e região centro oeste contribuem com 4% cada.
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MAPA 1 - Participação no PIB do Estado por Macrorregião.

Fonte: IBGE, 2008

As atividades predominantes no setor econômico do Norte de Minas segundo a Associação
Mineira dos Municípios – AMM (2008) são as do setor agrícola, pecuária, ferro-liga, metalúrgica,
reflorestamento, têxtil, fruticultura e minerais não metálicos. Com predominância as atividades
pecuárias e de extrativismo vegetal.
O Norte do Estado de Minas tem aproximadamente 1,61 milhões de habitantes o que
representa 8,2% do total de habitantes mineiros. Esta região é formada pela união de 89 municípios,
agrupados em sete microrregiões, Bocaiúva, Grão Mogol, Janaúba, Januária, Montes Claros,
Pirapora e Salinas (IBGE, 2014).
Japonvar é um município do norte estado de Minas Gerais, criado as margens da BR-135,
segundo dados da Prefeitura Municipal, 2015:
O município de Japonvar teve sua origem a partir do estabelecimento de uma pequena

venda, localizada no trevo rodoviário entre a BR 135. Com o passar do tempo, o
dono desse estabelecimento começou a distribuir lotes ao redor e foi se formando
um aglomerado de pessoas e casas, fortemente dependentes de estradas.
Anteriormente, o local era conhecido como Barreiro Grande e, depois, como Cacete
Armado. Seu nome atual foi criado por um religioso católico, o padre Antônio
José, por volta de 1975, em razão da confluência das rodovias que ligam Januária,
São João da Ponte e Varzelândia. Em meados dos anos de 1980, as atividades de
reflorestamento com eucaliptos, feita por empresa, impulsionaram a consolidação
daquele núcleo urbano, em decorrência do grande número de empregos gerados,
que provocou atração de pessoas de outras regiões, e consequente encadeamento
de necessidades coletivas, determinantes da prosperidade dos setores primário
e terciário, bem como do crescimento da renda regional. (PREFEITURA
MUNICIPAL DE JAPONVAR, 2015).

Até o ano de 2000 a região Norte apresentava níveis de desenvolvimento humano
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baixíssimos, ao longo da última década esse cenário se modificou devido à investimentos na
infraestrutura e na região. Passou de baixíssimo à níveis aceitáveis, no Mapa 2 observa-se a
evolução do Índice de Desenvolvimento Humano local.
MAPA 2 – Índice de Desenvolvimento Humano Norte de Minas

Fonte: IDH Municipal, 2010.

O IDH1 no Norte de Minas apontou uma evolução do ano 2000 para o ano de 2010,
entretanto a região ainda é sinônima de baixo crescimento e desenvolvimento humano, já que,
poucos municípios apresentam índices satisfatórios de IDH.
Cabe salientar que, o Norte de Minas não possui os piores níveis de IDH, o Noroeste do
estado e os Vales do Jequitinhonha e Mucuri possuem níveis inferiores a 2% o que os caracteriza
como as regiões mais pobres do estado (Mapa 2).
Com base nos dados do Mapa 2 nota-se que, Japonvar possui um dos menores IDH de
Minas Gerais, ocupa a posição de número 756 no Ranking dos municípios mais desenvolvidos
o estado, com 0,608, uma evolução se comparada com o ano de 2000 que era de 0,424%. Ainda
assim abaixo do Município Norte Mineiro com o melhor índice, Montes Claros que possui um
IDH de 0,770 e, bem acima do pior Município São José Das Missões que possui apenas 0,529 de
IDH.
Outro indicador econômico muito utilizado para medir e comparar a riqueza e o grau
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1
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida de três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde e, quanto mais próximo de 1 melhor o desenvolvimento (PNDU,
2015).

de desenvolvimento entre regiões é o Produto Interno Bruto (PIB) e o PIB per capita. A Tabela 2
sintetiza esses dados.
TABELA 2 – PIB e PIB per capita de Japonvar no período de 2000 a 2012 (em R$)

Ano
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

PIB (R$ mil)
9140
11413
13299
15124
16233
19246
21544
23461
28949
31638
35338
38367
41442

PIB per capita (R$)
1125,52
1377,28
1581,67
1770,58
1871,71
2144,21
2359,45
2526,19
3404,16
3707,76
4258,65
4614,22
4974,48

Fonte: Ministério da Saúde, 2015.

No período analisado o PIB da cidade cresceu 353% bem acima do PIB do país que nesse
período cresceu 48% e, a renda per capita local aumentou 341% ao passo que a renda per capita
nacional aumentou 225%. Esse bom desempenho em nível local, em grande medida é reflexo das
políticas públicas de cunho social implementadas em nível nacional pelo governo federal como:
bolsa família e o aumento do salário mínimo, bem como o aquecimento da atividade produtiva e
do consumo ao longo dos anos 2000 que favoreceu a geração de novos empregos.
No entanto, acredita-se que o crescimento do PIB e a melhoria da qualidade de vida dos
moradores de Japonvar também está relacionado a fatores locais, como a atuação da cooperativa
local, tais aspectos serão melhor analisados na próxima seção.
3.1. A produção de Pequi em Japonvar
De várias nomenclaturas o Pequi ou Caryocar brasiliense Camb da família Caryocaraceae,
é também conhecido como pequi, piqui, piquiá, piqui-do-cerrado, piquiá bravo, pequerim, amêndoade-espinho, grão-de-cavalo e suari (ALMEIDA et al., 1998; DEUS, T., 2008) (Figura 2).
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FIGURA 2- O “ouro do cerrado”

Fonte: Natureza bela, 2012.

Independente de como é chamado o Pequi é uma riqueza imaterial para os Sertanejos
Mineiros, de origem indígena onde py = pele, casca e qui = espinho, isto é, “casca espinhenta”,
referindo-se aos espinhos que formam o endocarpo envolvendo a castanha (MACEDO, 2005).
O Pequi se caracteriza como atividade extrativista, “Extrativismo é a atividade de extrair da
natureza os recursos que está à disposição do homem sejam estes produtos de origem animal, vegetal
ou mineral”. No Norte de Minas o extrativismo de plantas nativas é bem expressivo, contribui para
inserção de alimentos e remédios, além da geração de renda através da comercialização (GOMES,
1998).
Segundo Pozo (1997), o fruto é a “carne dos pobres” ou o “esteio do sertão”, tem seu uso
principal na forma de alimento altamente nutritivo, devido à riqueza de sua polpa em vitaminas,
gorduras e proteínas.
Os frutos do pequizeiro fazem parte da vida de milhares de pessoas em todo cerrado
brasileiro, entre todas as espécies extraídas na área do cerrado, o pequi destaca-se sócio e
conomicamente (POZO 1997).
“A época em que todo mundo tem um dinheirinho” esta frase é comumente usada pelas
pessoas que dependem do fruto, segundo Azevedo, Martins e Drummond (2009):
As estimativas feitas pela Cooperativa dos Produtores Rurais e Catadores de Pequi
de Japonvar (Cooperjap, 2007) indicam que aproximadamente 65% da população
do município se envolve com a coleta do pequi, entre dezembro e fevereiro de
cada ano. Relatório feito pelo Sebrae (2000, p. 12) registra que “[n]o que tange à
produção agrícola, o pequi é o produto mais significativo no município, do ponto
de vista econômico” e que “[o] fruto é a única fonte de renda de grande número
de famílias locais. (AZEVEDO, MARTINS E DRUMMOND, 2009).

Até a década de 1990 Japonvar se encontrava em estado de pobreza extrema, sua população
sustentada através da atividade extrativista, tendo como produto principal o pequi. Os catadores
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eram obrigados a vender o fruto a um preço mínimo aos atravessadores, no entanto, em 1998 essa

realidade começou a se modificar, os produtores enxergaram o potencial econômico dos frutos do
cerrado e comumente se organizaram em forma de cooperativa. A partir de 2000 Japonvar passou
a agregar valor ao fruto e o Pequi se tornou o produto mais significativo para o município do ponto
de vista econômico (SEBRAE 2000).
Em Japonvar, a Lei Municipal nº 96/2004 regulamentou a catação do ouro do cerrado,
seu propósito era coibir a retirada antecipada dos frutos dos pequizeiros por qualquer meio de
extração existente, “(...) a retirada/colheita de frutos verdes e/ou qualquer outro tipo de manejo
prejudicial ao desenvolvimento e reprodução da árvore, deverá ser devidamente comunicada à
Polícia Florestal (...)”. O primeiro artigo da lei 96 que entrou em vigor em 2004 contempla uma
reivindicação dos camponeses, a proibição da extração antecipada do fruto:
Art. 1º - Fica proibida, na área de jurisdição do Município de Japonvar, a colheita/
retirada antecipada de frutos do pequizeiro que ainda não tenha atingido seu
ponto de maturação completo, definida deiscência do fruto no chão, ou queda
do mesmo, sem utilização de varas, escadas e outros meios que forcem a sua
derrubada (PREFEITURA MUNICIPAL, 2004).

Estima-se que em 2006 “Japonvar e os municípios vizinhos, Brasília de Minas, Lontra e
Mirabela, produziram cerca de 25 mil toneladas de pequi no período de safra, entre novembro e
fevereiro, totalizando vendas da ordem de R$ 2 milhões.” (SEBRAE, 2007). Cabe ressaltar que,
desse total Japonvar produziu cerca de 12.000 toneladas do fruto, o que representa quase metade
do total produzido pelos 3 municípios vizinhos, o montante produzido pelo município durante o
período de safra é consideravelmente grande o que faz de Japonvar o maior produtor de Pequi do
Norte de Minas.
3.2. A cooperativa dos pequenos produtores de Japonvar – COOPERJAP
Em 1998, surge a Cooperativa dos Pequenos Produtores de Japonvar - COOPERJAP, a
iniciativa para criar a cooperativa nasceu dos trabalhadores junto com a prefeitura, inicialmente com
30 cooperados. Segundo Santos (2007) os trabalhadores perceberam a necessidade da valorização
da produção extrativista na cidade e, o empreendimento além de potencializar a exploração do
pequi e visava a comercialização de outros frutos nativos do cerrado, como umbu, cagaita, coco e
araticum.
Para Oliveira (2006), a COOPERJAP representava naquela época “uma possibilidade
organizada de fazer investimento em estrutura, estabelecer intercâmbio e parceria com outras
instituições”. Ainda segundo Oliveira (2006) a cooperativas possibilitava a expansão do produto
mais comercializado na região e, poderia impulsionar o desenvolvimento econômico local.
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Com o tempo a cooperativa passou a comercializar o fruto em diversas localidades do
mundo:
(...) a gente vende em feiras, já vendemos para os Estados Unidos. Já vendemos
uma parte do pequi para lá. A gente vende óleo, vende... Quase todos os produtos
a gente vende em outros estados. E quando a gente vai a algum evento a gente
leva. E a gente não tem ainda um contrato específico ainda não. Agora a gente
está achando... está contratando uma pessoa que vai representar a gente em São
Paulo. Vai ter uma representante comercial lá em São Paulo. Além da demanda,
tem o mercado. Já tem assim muitos pedidos de representantes para outros estados
(SANTOS apud AFONSO, 2008).

Cabe destacar que, desde sua fundação cooperativa contou com o apoio de diversas
instituições, entre elas a Secretaria de Estado de Agricultura de Minas, Emater-MG, Sebrae,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Estadual de Montes Claros
(Unimontes) e Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (Cetec). Após a organização dos
agricultores, os esforços se voltaram para o desenvolvimento de tecnologias apropriadas para o
processamento da fruta e, consequentemente, para o melhoramento da renda das famílias da região
(Secretaria de Agricultura, 2006).
Entre os anos de 1998 até 2000 os principais parceiros, foram o Instituto Sociedade,
População e Natureza (ISPN), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE), Banco do Brasil e
Banco do Nordeste. O Quadro 4 sintetiza as informações referentes aos parceiros institucionais.
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QUADRO 4 - Parceiros institucionais e financiadores da COOPERJAP
Instituição apoiadora
Informações sobre o apoio
Instituto Sociedade, População Com recursos do ISPN a Cooperativa adquiriu um computador, dois freezers,
e Natureza (ISPN)
recursos para rótulos, embalagens e uma câmara fria;
Universidade Federal de Lavras/ Por meio deste grupo de estudo que apoiam a Cooperativa com capacitações
Grupo de Estudos em Plantas sobre manejo Conservacionista do ambiente, plantio de mudas, práticas de
Nativas e Exóticas (UFMG/ higiene na unidade de beneficiamento;
GEFEN)
Sebrae – Serviço Brasileiro de Oferece apoio com capacitações como cursos sobre marketing,
Apoio as Micro e Pequenas empreendedorismo, cooperativismo e associativismo. Além disso, há
Empresas
uma colaboração financeira também do SEBRAE, por meio do auxílio ao
pagamento de pessoas que trabalham na cooperativa e custeios de viagens e
dias de campo.
PNUD –Programa das Nações Veio desta instituição parte dos recursos investidos na construção da unidade
Unidas
de beneficiamento dos frutos do cerrado.
Emater/MG – Empresa de Assistência técnica ambiental. Além disso, a comercialização para a Conab é
Assistência Técnica e Extensão realizada via Emater. Os agricultores avaliam esta ação como sendo parte de
Rural de Minas Gerais
uma parceria de trabalho.
IDENE
Instituto
de Veio desta instituição parte dos recursos investidos na construção da unidade
Desenvolvimento do Norte e de beneficiamento dos frutos do cerrado.
Nordeste de Minas Gerais
Prefeitura Municipal de
Apoio desde o início do trabalho da Cooperativa. Inicialmente pela concessão
Japonvar
de um espaço para a construção de uma unidade de beneficiamento. A prefeitura
se tornou parceira constante da Cooperativa pelo trabalho de divulgação.
PCPR – Programa de Combate a Veio desta instituição parte dos recursos investidos na construção da unidade
Pobreza Rural
de beneficiamento dos frutos do Cerrado.

PPP-Ecos – Programa Pequenos
Projetos Ecossociais
IEF – Instituto Estadual de
Florestas
BNB – Banco do Nordeste
Banco do Brasil - BB

Veio desta instituição parte dos recursos investidos na construção da unidade
de beneficiamento dos frutos do cerrado.
Fornecimento de mudas de frutos do cerrado (não foram especificadas quais)
para plantio.
Veio desta instituição parte dos recursos investidos na construção da unidade
de beneficiamento dos frutos do cerrado. Além disso, apoio na concessão de
créditos da linha B do Pronaf.
Veio desta instituição parte dos recursos investidos na construção da unidade
de beneficiamento dos frutos do cerrado. Além disso, apoio na concessão de
créditos. Em 2006, foi aprovado um projeto no valor de R$80.000,00 para
custear trabalho de base com os agricultores, como reuniões, capacitações,
troca de experiência entre os agricultores.

Fonte: FREITAS, 2010

O SEBRAE foi considerado o parceiro mais importante para a cooperativa, pelo apoio
constante na elaboração de projetos, capacitação, busca de recursos financeiros e consultorias.
Com a inadimplência da cooperativa essa parceria perdeu força e os recursos e créditos antes
disponíveis ficaram escassos.
Nos anos de 2006 e 2007 a COOPERJAP aumentou significativamente a produção do
Pequi (Tabela 3).
TABELA 3– Produtos Processados na COOPERJAP no ano de 2006/2007

Fonte: Afonso, 2008.

Nota-se na Tabela 3 que, a cooperativa aumentou sua produção, de 5.000 quilos de
polpa em 2005 para 15.000 quilos em 2007. Todos os subprodutos do pequi fornecidos pela
cooperativa tiveram um aumento significativo, até os caroços antes não aproveitados passaram a
ser comercializados pela cooperativa.
Os pequenos catadores ganharam uma nova forma de comercializar o pequi, já que até
então vendiam o fruto para compradores de fora (atravessadores) e o lucro não era tão grande, na
safra de 2006 a 2007 a produção do Pequi gerou lucros ao Município.
Segundo Sebrae, 2007,
(...) a cooperativa saiu de um endividamento de R$ 21 mil, em 2004, para uma
receita próxima de R$ 200 mil, em 2006. O número de associados saltou de 50
para 210 e o negócio gerou 100 postos de trabalho diretos e mais 80 indiretos.
Somente em 2006, mais de 900 pessoas obtiveram alguma renda entregando
frutos nativos ou de fundo de quintal para a Cooperjap. (SEBRAE, 2007).
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No entanto, a partir de 2010 a cooperativa começou a passar por problemas financeiros
e fiscais. Em entrevista realizada no mês de Abril de 2015 com o secretário de agricultura e
membro do conselho fiscal da cooperativa Sr. Aquino, afirmou que houve má gestão dos recursos
da cooperativa, o recolhimento de impostos deixou de acontecer e a divida se acumulou em R$
70.000,00. No ano de 2014 já chegava a R$ 300.000,00 com correções monetárias e juros, fazendo
com que a Cooperjap funcionasse de modo inadimplente.
Ainda de acordo com o Sr. Aquino a cooperativa obteve algumas vantagens para a
cidade:

A cooperativa é uma das coisas mais valiosas que entrou aqui pra dentro de
Japonvar, primeiro ela não mexe só com o pequi ela comercializa produtos
naturais. Era pequi, coco, frutos do cerrado em geral. Ao invés de desperdiçar
era a oportunidade do povo da roça ganhar dinheiro. A Cooperjap agrega valor ao
pequi, ela comercializa e despolpa aproveitando o preço baixo da safra, aí estoca
e vende quando o preço no mercado está bem acima do normal, assim ao invés de
vender barato para os caminhoneiros que vem de fora os produtores lucram bem
mais com a venda dos frutos na entre safra. Tem uma lei que obriga as escolas
a terem 30% dos produtos utilizados na merenda devem ser de origem agrícola,
até as rapaduras que os meninos ganhavam na escola viam da cooperativa. Hoje
em dia com o pouco funcionamento da cooperativa a cidade parou de fornecer
alimentos as escolas (Aquino, 2015) .

Em 2015 a COOPERJAP funciona com cerca de 1% da capacidade que funcionava em
2006, na safra do último ano despolpou aproximadamente 3.000 quilos de polpa de pequi, bem
abaixo do ano de 2006/2007 que chegou a despolpar 15.000 quilos do fruto. Os demais produtos não
estão sendo comercializados até que se resolva a situação financeira e econômica da Cooperativa
(AQUINO, 2015).
3.3. Importância da indicação geográfica do pequi de Japonvar
A IG para a cidade de Japonvar significaria a oportunidade de transformar o pequi em um
produto único, com características únicas, ou seja, agregar valor ao fruto. Segundo a Agência de
Notícias do Sebrae-ASN, 2014:
Regiões que conquistaram o registro de IG são reconhecidas pela fama adquirida
por algum produto ou serviço específicos daquela área ou ainda pelas características
únicas da produção proporcionadas pela cultura local e o meio ambiente. Mas
nem sempre o consumidor final identifica e valoriza isso (ASN, 2014).

A Indicação Geográfica transforma o produto e apresenta um importante avanço para
o desenvolvimento econômico regional. Contribui para a preservação das características e da
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tipicidade dos produtos, que se constituem num patrimônio de cada região/país.
Um diagnóstico municipal, elaborado pelo SEBRAE-MG (2000, p. 30), recomendou

como uma das estratégias para o desenvolvimento de Japonvar com base no pequi, a “melhoria das
atuais condições de comercialização, diminuindo ou superando a dependência dos atravessadores”.
Com a Indicação Geográfica a cidade passaria a comercializar um produto com valor agregado e
não dependeria dos atravessadores que exploram os produtores.
O Pequi de Japonvar é considerado por muitos um produto único, apelidada de capital
nacional do pequi a cidade é a principal fornecedora do fruto, transformar o pequi em um produto
com IG é diferenciá-lo o produto dos seus demais características, é dizer que historicamente os
fatores nacionais ou humanos transformaram o fruto e lhes deram características únicas.
Como ocorre com o Vale dos vinhedos na Serra gaucha, onde a IG foi implantada em 2002
e os produtores ganharam a preservação das características tradicionais da produção de vinho, a
valorização de suas propriedades e agregação de valor ao seu produto.
4. Considerações Finais
A hipótese norteadora desse artigo consistia em analisar se havia relação do surgimento
da cooperativa COOPERJAP com o desenvolvimento recente da cidade de Japonvar. Verificou-se
que ao longo dos anos 2000 houve melhoria dos indicadores sócio econômicos da cidade, o pequi
e o cooperativismo fomentam a economia local, entretanto a cooperativa passa por problemas
financeiros e fiscais, apesar do apoio de várias instituições como o SEBRAE, Emater, IDENE e
Banco do Brasil.
Acredita-se que a cidade possui safra suficiente para manter a cooperativa em
funcionamento possui todo maquinário e estrutura para que o fruto seja devidamente aproveitado.
A mão de obra não foi perdida, as técnicas de manejo do fruto foram aprendidas pelas pessoas que
trabalhavam na cooperativa e podem ser aproveitadas.
Com base nos dados do trabalho nota-se que, para a cooperativa retomar suas atividades
deve-se primeiramente solucionar a parte financeira, negociar com os credores e até mesmo pedir o
perdão da divida perante os órgãos públicos, rever os cooperados ativos e buscar mais pessoas que
queiram estar envolvido com a cooperativa. E, em segundo momento deve-se retomar parcerias
antigas e buscar novas com órgãos públicos e privados para conseguir novos créditos que ajudem
na melhoria da atual situação a qual a COOPERJAP se encontra.
Como política pública, sugere-se considerar a Indicação Geográfica como um passo
importante no reconhecimento do Pequi local, transformar um produto comum em algo único
com certificação de reconhecimento mundial. A IG poderá agregar ao pequi Japonvaense um valor
inestimável e juntos investimentos para a cidade e região.
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