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Resumo 

 

O interesse pela criação de cooperativas surge no início do século XIX em função da 

necessidade de se promover melhorias na qualidade de vida dos trabalhadores da época. 

Assim, a literatura sobre o assunto assevera que as primeiras cooperativas originaram-se a 

partir da luta por melhores condições de vida e por melhorias em sua remuneração, 

procurando atender aos interesses dos trabalhadores e produtores rurais de menor renda. Após 

examinar os principais fatores que estão na base da evolução histórica das cooperativas, o 

artigo apresenta os princípios teóricos estabelecidos pela Teoria dos Custos de Transação 

(TCT) com o objetivo de interpretar o processo de comercialização da produção tal como 

realizado por cooperativas agropecuárias. Entende-se que uma cooperativa consiste em um 

complexo de contratos, sendo uma importante instituição que busca poupar custos de 

transação ao internalizarem a comercialização dos produtos dos cooperados. Este fato não é 

muito explorado pela literatura que discute o agronegócio no Brasil. O trabalho conclui que é 

possível estabelecer uma conexão entre a TCT e a natureza das cooperativas agropecuárias 

uma vez que os contratos firmados reduzem os riscos de comportamento oportunista e a 

incerteza que os produtores enfrentariam caso recorressem ao mercado para transacionar seus 

produtos. 

 

Palavras-chave: Teoria dos Custos de Transação. Cooperativismo. Agropecuária. 

 

 

1. Introdução 

  

Desde tempos imemoriais, a agricultura e a pecuária têm sido atividades cruciais para 

a sustentação e expansão da vida humana. Não há como exagerar esta assertiva uma vez que 

muito antes do início da atividade capitalista propriamente dita, na verdade, desde os 
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primórdios da humanidade, os seres humanos têm desenvolvido incontáveis técnicas de 

cultivo, elaborado diversas formas de organização da produção e estratégias de 

comercialização a fim de suprir suas necessidades mais fundamentais, além de dar vazão ao 

excedente produzido. Ao longo da história, a natureza destas atividades foi se tornando 

crescentemente mais complexa à medida que as sociedades foram se aproximando do aporte 

tecnológico característico do capitalismo. Dentre outras coisas, tal fato levou ao 

desenvolvimento de determinadas Escolas de Pensamento em Economia.  

Quando as bases materiais e tecnológicas do capitalismo estavam sendo erigidas 

durante os séculos XVI a XVIII, surgiram duas delas: as escolas Mercantilista e Fisiocrata. 

Grosso modo, a primeira pregava uma ampla intervenção do Estado na economia com o 

objetivo de assegurar o surgimento e unificação dos mercados locais, bem como proteger as 

fontes de matérias-primas através de instrumentos de política econômica protecionista. 

Segundo seus interlocutores mais conhecidos, dentre os quais Thomas Mun (1571-1641), 

Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), e Philipp von Hörnigk (1640-1712), os países tornavam-

se ricos na proporção em que promoviam a acumulação de metais preciosos (leia-se ouro e 

prata). Estes eram obtidos por meio de superávits comerciais, estímulo às exportações, e 

restrição às importações, logo, por uma balança comercial positiva. Contudo, para os 

mentores intelectuais deste tipo de política, o comércio e indústria eram mais importantes do 

que a atividade agrícola. 

Por outro lado, a Escola Fisiocrata capitaneada por François Quesnay (1694-1774), 

Marquês de Mirabeau (1715-1789), e Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781) advogava que 

o sistema econômico deve ser considerado um “organismo” regido pela ordem natural. O 

modelo econômico que passou para a história como a mais importante representação desta 

abordagem foi o Tableau Économique elaborado por Quesnay em 1759. De acordo com este 

"quadro econômico", toda riqueza material da sociedade era provida pela agricultura. Como 

corolário, o trabalho produtivo realizado pelos agricultores era considerado a fonte 

fundamental de riqueza das nações. O fluxo circular previsto pelo Tableau estabelecia que o 

excedente gerado pela agricultura circulava pelo sistema econômico sob a forma de aluguéis, 

salários e transações comerciais, agindo como seu elemento dinâmico.   

A partir daí, a discussão sobre a importância da atividade agropecuária para o 

crescimento da sociedade industrial se alonga sobremaneira e adquire características de 

elevada complexidade. O objetivo deste artigo não é fazer uma revisão das Escolas que 

trataram disso. O que se pretende nesta introdução é chamar a atenção para a importância 
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deste tema e interpretá-lo a partir de uma abordagem teórica contemporânea especializada na 

análise dos custos de transação das empresas. Portanto, ao invés de uma discussão 

panorâmica, procura-se, ao contrário, fazer uma análise especializada (e pouco investigada na 

literatura nacional) examinando como a Teoria dos Custos de Transação (TCT) elaborada pela 

Nova Economia Institucional pode ser utilizada para estudar a dinâmica de comercialização 

de produtos agropecuários através dos sistema de cooperativas.   

Entende-se que a prática de comercialização destes produtos através de cooperativas 

pode ser considerada uma estratégia importante na redução dos custos de transação, reduzindo 

principalmente os riscos decorrentes de comportamentos desviantes das partes envolvidas. Em 

outras palavras, a negociação e o acompanhamento dos contratos aí celebrados geram custos 

elevados aos produtores individuais, levando-os a buscar formas organizacionais que lhes 

permitam reduzir as falhas de mercado e as incertezas associadas às transações. Neste 

contexto, as cooperativas voltadas para este ramo de atividade ganham importância devido ao 

seu papel de coordenação das relações contratuais para os agentes cooperados que buscam 

gerar um volume de comercialização mais eficiente e a um custo inferior se comparado ao 

gasto que teriam se fizessem a transação sem o auxílio das cooperativas. 

Sendo assim, o objetivo principal do artigo é utilizar os princípios teóricos 

estabelecidos pela TCT para interpretar o processo de comercialização da produção tal como 

realizado por cooperativas agropecuárias. Ou seja, o artigo procura elucidar como estas 

proporcionam economias dos custos para seus associados a partir dos princípios teóricos da 

TCT. 

 A fim de cumprir tais objetivos, o artigo está dividido em cinco seções, incluindo esta 

introdução. A segunda apresenta uma análise da evolução histórica, do conceito e da 

importância do cooperativismo para a atividade econômica de uma nação. A terceira seção 

discute os pilares teóricos fundamentais da Teoria dos Custos de Transação (TCT) tal como 

preconizada pela Nova Economia Institucional (NEI). Esta revisão tem por objetivo capturar 

as bases teóricas desta Escola para interpretar a natureza e o desempenho do sistema 

cooperativista, assunto que será discutido na quarta seção.  Finalmente, breves considerações 

finais concluem o artigo. 
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2. História, Conceito e Importância das Cooperativas para a Atividade Econômica 

2.1. Surgimento e evolução histórica do cooperativismo na economia mundial 

  

Bonin, Jones e Putterman (1993) afirmaram que, em geral, o interesse pela criação de 

cooperativas surge a partir da necessidade de se promover melhorias na qualidade de vida dos 

trabalhadores. De fato, a literatura sobre o assunto assevera que as primeiras cooperativas 

originaram-se a partir da luta por melhores condições de vida e por melhorias na 

remuneração, procurando assim atender aos interesses dos trabalhadores e produtores rurais 

de menor renda. Analisando o contexto social da época, o economista e historiador Celso 

Furtado (1961) analisou que uma das principais características da Revolução Industrial em 

sua primeira etapa foi a redução dos salários e o aumento da jornada de trabalho. 

 Um aspecto que tornou ainda mais frágil a situação social das classes menos 

favorecidas foi a instalação de equipamentos de capital altamente custosos, provocando o 

fechamento de pequenas organizações manufatureiras e o desemprego da mão-de-obra 

artesanal, conforme ressaltado por Ricciardi (1996). Ao mesmo tempo em que a classe artesã 

passava por uma fase de importante perda de seu poder de compra, camponeses foram 

expulsos das propriedades rurais, criando grandes dificuldades socioeconômicas à população 

em geral. Os problemas sociais da época foram agravados pelo comportamento oportunista 

dos comerciantes que, aproveitando-se da situação de fraqueza destes trabalhadores, vendiam 

produtos adulterados a preços elevados. A este respeito, Fairbairn (1994, p. 2) afirmou: "[...] 

They were dependent on merchants who were sometimes unscrupulous, who exploited the 

helplessness of the poor by selling at high prices, by adulterating goods, or by trapping them 

with offers of credit [...]". 

 Nesta fase da Revolução Industrial, a cidade inglesa Rochdale se destacava como um 

centro de produção especializada no setor têxtil, onde predominava o uso de teares manuais. 

Porém, devido às inúmeras inovações introduzidas nesta época, estes teares foram sendo 

substituídos por equipamentos mecânicos, inicialmente na Inglaterra, disseminando-se 

posteriormente pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos. Além disso, Fairbairn (1994, p. 

2) relatou que este setor perdeu também mercado em consequência da política tarifária 

protecionista americana. Este fator contribuiu bastante para que a indústria têxtil de Rochdale 

ingressasse em um período de importante declínio econômico. Associado à mudança 

tecnológica, esta situação gerou grande descontentamento entre tecelões e conflitos 

trabalhistas. 
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 A cidade também apresentava-se como um centro que praticava a atividade 

cooperativista. Prova disto é que, em 1830, um grupo de tecelões de flanela formou a 

chamada Rochale Friendly Co-operative Society baseada em premissas que mais tarde seriam 

utilizadas pelos "Pioneiros de Rochdale". Não obstante, na década de 1840, a população de 

Rochdale (e de outras localidades da Europa) passava por período de pobreza e fome causadas 

pela persistência de elevados níveis de desemprego. Em reação às condições econômicas e 

sociais então precárias, a iniciativa cooperativista começou a se expandir. Outro grupo de 

tecelões se uniu na Inglaterra em 1844 e montou um estabelecimento com o objetivo de 

adquirir bens de consumo e fornecê-los entre os próprios associados. Para tanto, fundaram 

uma cooperativa chamada Rochdale Society of Equitable Pionneers, também conhecida como 

"Pioneiros de Rochdale". 

 O grupo era movido por objetivos econômicos e sociais. Os econômicos consistiam 

em: melhorias nos preços dos alimentos; fornecimento de bens de consumo aos associados; 

criação de um estabelecimento para a comercialização de bens de consumo básicos; 

organização e distribuição da produção de modo a estabelecer uma sociedade auto-

sustentável. Por sua vez, os objetivos sociais eram melhorar os níveis de educação e moradia, 

e as condições de trabalho para os membros. Além disso, também visavam constituir uma 

associação que seria de propriedade dos próprios membros de modo que os lucros eram 

canalizados para benefício dos associados como um todo, bem como objetivavam promover 

ajuda mútua entre eles como forma de alcançar seus objetivos. 

 Esses trabalhadores se empenharam em criar um conjunto de regras e regulamentos 

baseados em princípios de moral e conduta para a organização e o funcionamento da 

cooperativa. Tais princípios foram importantes para formar a base econômica e social de todo 

o sistema. Além disso, algumas experiências vividas por membros desta associação em 

organizações anteriores a esta contribuíram para o amadurecimento de suas ideias. Por este 

motivo, obtiveram bastante sucesso no decorrer do tempo. Para Ricciardi (1996), o êxito da 

cooperativa de Rochdale foi resultado justamente dessa experiência acumulada por seus 

cooperados. De fato, segundo Fairbairn (1994, p. 3) "[...] even the Rochdale Pioneers, whose 

success in retrospect seems almost magical, were the result of decades of hard work, failures, 

and disappointments". 

 Na década de 1850, os Pioneiros de Rochdale tentaram ampliar a associação com a 

criação de um moinho de farinha, denominado Co-operative Corn Mill Society, de 

propriedade conjunta com mais cinco associações ligadas ao varejo, e da Rochdale Co-
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operative Manufacturing Society, com a instalação de mais de 90 teares (FAIRBAIRN, 1994). 

Seguindo o exemplo destes pioneiros, diversas cooperativas de consumo foram sendo criadas 

na Inglaterra ao longo dos anos seguintes. No início da década de 1860, cerca de 500 

cooperativas deste mesmo ramo já existiam no país (RICCIARDI, 1996). 

 Schneider (1981, p. 11) relatou que o surgimento do cooperativismo se deu "[...] como 

uma proposta de superação 'pacífica' do sistema capitalista e suas mazelas, evidenciadas de 

forma tão drástica como o desencadear da Revolução Industrial [...]". Zeuli e Cropp (2004, p. 

5) chegaram à mesma conclusão na medida em que afirmam: "[...] Co-ops then, as now, were 

created in times and places of economic stress and social upheaval [...]". À época, este tipo de 

associação se propunha a ser uma alternativa às instituições capitalistas tradicionais que visam 

o lucro, obtendo sucesso com o passar do tempo ao dar origem ao sistema cooperativista, 

expandindo-se para diversos países. A este respeito, Fairbairn (1994) asseverou que tal 

modelo deu início a um grande movimento cooperativista a nível mundial, assemelhando-se 

ao que o autor chamou de "idéia moderna de desenvolvimento socialmente sustentável". Este 

termo não está relacionado ao conceito de sustentabilidade ambiental tal como o conhecemos 

hoje. Outrossim, significa o movimento foi responsável pelo desenvolvimento e pela mudança 

social nas comunidades em que atuava. Defendeu ainda, que Rochdale foi um "[...] active 

symbol that influences understanding of co-operatives in countries around the world today 

[...]" (FAIRBAIRN, 1994, p. 1). 

 O modelo cooperativista surgido na Inglaterra foi se expandindo para diversos países 

ainda no século XIX, sendo adaptado e diversificado de acordo com as realidades 

idiossincráticas de cada nação. Nos países europeus como Alemanha e França, foram criadas 

cooperativas de crédito e de produção em meados deste século. O movimento também se 

expandiu para outros países como Bélgica, Holanda, Japão, Itália, entre outros, passando por 

diferentes experiências ao longo dos anos. Atualmente, estão presentes praticamente todos os 

países do mundo. 

 A primeira cooperativa belga, por exemplo, foi criada em 1848, mas o movimento 

nunca foi expressivo no país. Gagliardi (2009, p. 137) relatou em seu trabalho que, no ano de 

1996, existiam apenas 1553 cooperativas no país. Um dos motivos, segundo a autora, foi a 

criação de uma legislação bastante ampla, dificultando a distinção entre cooperativa e as 

demais empresas. Também na Holanda, as primeiras cooperativas foram criadas ainda no 

século XIX. No entanto, ainda em meados daquele século, foram contempladas com uma 

legislação específica para sua organização, permitindo que o movimento se difundisse para 
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diversos setores da economia tais como crédito, agricultura, construção, habitação 

(GAGLIARDI, 2009). 

 Segundo Gagliardi, o movimento cooperativista italiano teve início em 1854. Cresceu 

de forma considerável durante o século XX e tornou-se um elemento bastante importante para 

a estrutura do sistema econômico daquele país. Experiência semelhante ocorreu com as 

cooperativas na Espanha, onde o movimento tornou-se bastante amplo e concentrado em 

determinadas regiões do país, pautando-se em uma legislação específica que visava promover 

uma maior regulação do sistema. Por sua vez, o cooperativismo francês, também teve início 

em meados do século XIX. Embora este sistema tenha se desenvolvido no país, não 

apresentou elevada participação na economia e sempre sofreu intervenções do Estado através 

da criação de uma legislação específica para o movimento. 

 No Japão, o cooperativismo surgiu a partir da segunda metade do século XIX, 

principalmente nos setores industrial e agrícola, conforme afirmou Gagliardi (2009). No início 

do século XX, seu desenvolvimento foi resultado de esforços do governo e incentivos para a 

criação de cooperativas locais. Na metade do século, uma reforma regulatória permitiu a 

expansão do setor cooperativo para ramos de consumo, pesca e crédito, acompanhando o 

crescimento da economia. A autora relatou ainda, que a partir de 1960, o movimento 

desenvolveu-se proporcionalmente ao crescimento da economia do país. Até que na década de 

1970, como o choque do petróleo, sofreu estagnação. Apesar disto, nos primeiros anos da 

presente era, o movimento tem apresentado relevância nos ramos de seguro, agricultura, 

varejo de alimentos, assistência médica e habitação (GAGLIARDI, 2009) 

 Em 1860, cooperativas de consumo foram criadas na Dinamarca a partir do modelo de 

Rochdale, porém, nenhuma legislação específica para o movimento foi elaborada. De acordo 

Gagliardi (2009), talvez por esse motivo não foi possível proporcionar um ambiente favorável 

para a ampliação do sistema no país. Na Polônia, a criação das cooperativas se deu na década 

de 1870. Ainda neste século, o movimento começou a desempenhar importante papel 

econômico, social e político, contando com o apoio de diversas instituições, principalmente na 

área rural. Por sua vez, na antiga Iugoslávia, o surgimento das cooperativas ocorreu em 

meados do século XX. Conforme Gagliardi destacou, a criação das empresas de autogestão no 

país se deu na década de 1950 e permitiu a introdução de práticas democráticas no ambiente 

de trabalho das empresas. Com isso, os trabalhadores passaram a participar das tomadas de 

decisão. 
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 Estes exemplos que foram apresentados por Gagliardi (2009), evidenciaram que a 

existência de instituições (jurídicas e políticas) e as mudanças que ocorrem nelas ao longo do 

tempo são de fundamental importância para o desenvolvimento de firmas cooperativas. Ao 

mesmo tempo, a ausência de uma legislação específica pode implicar em um baixo 

desempenho do setor, como ocorreu nos casos da Bélgica e Dinamarca. Ainda neste contexto, 

a autora salientou que reformas institucionais no sistema financeiro também são importantes 

na promoção do desenvolvimento do setor cooperativo, como aconteceu na França, Espanha e 

Itália. Ela ressaltou ainda que nos Estados Unidos, as instituições financeiras desempenharam 

um importante papel para as cooperativas agrícolas. 

 

2.2. Examinando os modernos conceitos de cooperativa 

  

Como acontece com todo conceito de um fenômeno importante e secular, existem 

inúmeras definições propostas por diversos autores (Fleury, 1983, por exemplo) e 

organizações (Aliança Cooperativa Internacional e Organização das Cooperativas Brasileiras) 

sobre as características e a natureza das cooperativas. Contudo, algumas definições tem 

abrangência analítica importante para os propósitos da seção. Por exemplo, segundo a 

definição da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), uma cooperativa é vista como: "[...] an 

autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, 

and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled 

enterprise", cujo elemento essencial é a adesão voluntária (ICA, 2013). Já a Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB) (2013) definiu uma cooperativa como "[...] uma organização 

de pessoas que se baseia em valores de ajuda mútua e responsabilidade, democracia, 

igualdade, equidade e solidariedade" e que possuem objetivos sociais e econômicos em 

comum. Por sua vez, a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, em vigor até hoje, definiu 

cooperativas como "[...] sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 

natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados [...]" 

(Art. 4º). 

 Fleury (1983, p. 21-22) definiu cooperativa como uma instituição criada a partir da 

associação de pessoas regida pelos princípios de "[...] propriedade cooperativa, gestão 

cooperativa e repartição cooperativa [...]". Os sócios, chamados de cooperados, são 

proprietários da instituição e únicas pessoas responsáveis pela tomada de decisão. Além disto, 

a distribuição da sobre líquida do exercício é feita proporcionalmente à movimentação 
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financeira dos membros. Assim, de acordo com a autora, uma cooperativa apresenta 

determinadas características que a distinguem de uma empresa privada, permitindo que seus 

membros tenham condições de alcançar seus objetivos individuais. Ao contrário de uma 

empresa privada, uma associação cooperativa é uma sociedade simples, regulamentada por 

uma legislação específica, e cujo objetivo não é a obtenção de lucro mas a prestação de 

serviços, conforme Centner (1988) também ressaltou. Suas decisões são tomadas de forma 

democrática, de modo que cada cooperado tem direito a um voto, independente de sua 

movimentação financeira. 

 Dois elementos fundamentais comuns estão relacionados aos conceitos de 

cooperativismo: associação de pessoas e cooperação. Os cooperados são indivíduos que 

exercem uma atividade econômica para a qual a organização está voltada. Ou seja, estes 

agentes estão voltados para a produção de um mesmo produto ou para a prestação de um 

mesmo serviço, ainda que seja pouco expressivo para a economia do país como um todo em 

termos de sua participação relativa na produção agregada. Eles possuem interesses comuns e 

exercem atividades que têm características produtivas similares. Além de constituir um 

empreendimento ao associar-se a uma cooperativa, buscam unir-se uns aos outros para que, 

diante de situações adversas, possam ajudar-se mutuamente tendo como objetivo final superar 

e transformar tais situações de adversidade em bem-estar econômico e social. Ou seja, visam: 

melhorar as condições econômicas e sociais de um grupo de agentes econômicas; aumentar a 

rentabilidade e a produtividade; e criar técnicas que aumentem a competitividade no mercado. 

Sendo esta uma forma de cooperação, todos os indivíduos possuem os mesmos direitos, de 

modo que os resultados devem ser repartidos proporcionalmente à participação de cada um. 

 Ainda visando complementar as definições mencionadas acima, Cook, Chaddad e 

Iliopoulos (2004) verificaram que as cooperativas podem ser vistas sob três formas: a) como 

um complexo de contratos; b) como uma firma independente; c) como uma aliança. No caso 

da primeira forma de cooperativa, alguns estudos sugerem que a atividade das cooperativas 

estabelecem um conjunto de contratos com seus cooperados, podendo desta forma serem 

vistas como um "complexo de contratos". Já o segundo caso refere-se ao fato de que a 

cooperativa é uma firma que busca alcançar um objetivo comum, ou seja, o bem estar dos 

seus cooperados, de modo que pode determinar a forma como operar. Finalmente, a 

cooperativa pode ser vista como uma firma que realiza alianças para atender os interesses de 

um grupo de agentes econômicos. Pode-se concluir neste caso que uma aliança forte permite 
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ganhos para seus membros de modo que a distribuição dos benefícios deve ser negociada 

entre eles. 

 

2.3. Importância das cooperativas para a atividade econômica em geral 

  

A partir da contextualização realizada acima, pode-se inferir que as cooperativas 

foram criadas no século XIX com o propósito de serem uma instituição alternativa às firmas 

tradicionais cujo objetivo fundamental é a produção para obtenção de lucro monetário. Diante 

disto, Fleury (1983) buscou investigar qual foi o significado do cooperativismo no sistema 

capitalista uma vez que sua a criação surgiu com o objetivo de criar uma "comunidade 

utópica", embora apresentasse diversas dificuldades em sua estruturação institucional e 

enfrentasse inúmeros obstáculos decorrentes das instabilidades econômicas e políticas 

inerentes ao sistema ao longo de sua história. 

 Apesar das cooperativas desempenharem um importante papel na economia, nos 

últimos anos do século XX, a teoria da firma não dedicou atenção suficiente ao papel dessas 

organizações no sistema econômico (HOLMSTRÖM, 1999). Talvez porque muitos autores 

acreditassem que elas pudessem se transformar em empresas capitalistas. No entanto, Fleury 

(1983) defendeu que tais previsões não se concretizaram. Em países mais avançados, por 

exemplo, a persistência da agricultura familiar diante da mecanização da agricultura e do 

desenvolvimento do capitalismo significou uma forma do cooperativismo defender-se da 

perda de poder de mercado para outros setores da economia. 

 Um importante fator que tem contribuído para que as cooperativas continuem 

desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento econômico é a globalização. 

Stiglitz (2004) citou o exemplo das cooperativas italianas, que desenvolveram-se 

institucionalmente para atender às necessidades das pequenas e das médias empresas. 

Segundo o autor, tal objetivo obteve sucesso no país uma vez que, diante das transformações 

que ocorrem no mercado mundial, as pequenas e médias empresas sem comportam de 

maneira mais ativa em relação às grandes empresas. 

 Salles (2007) defendeu a tese de que globalização não é um fenômeno recente mas que 

tem evoluído em ondas longas desde o início do período conhecido como Padrão Ouro 

Clássico (1870-1914).  Segundo o autor, trata-se de um fenômeno multidimensional e 

multicausal, fruto de mudanças institucionais, políticas e econômicas, e de inovações 

tecnológicas sucessivas que torna o ambiente competitivo bastante acirrado em nível 
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internacional. Na visão de Hansen (2009), a globalização consiste na participação de uma 

empresa ou organização no mercado internacional, seja na forma de produtos, recursos, ou 

mesmo sob a forma de um maior alcance geográfico corporativo. Por isso, passa a ser vista 

como um desafio positivo para as cooperativas, pois permite melhorar a competitividade, 

beneficiando os produtores. O fato é que ao associar-se à cooperativa, o produtor pode 

participar do sistema de modo que, ao unir-se a outros produtores, ele aumenta o volume a ser 

comercializado. Isto torna possível seu ingresso no mercado e, consequentemente, sua 

competência para garantir seu espaço nele e para alcançar melhores preços pagos pelo 

consumidor (que pode ser uma empresa multinacional, por exemplo). Importante ressaltar, 

também, que, as mudanças no setor produtivo permitem a interação das diversas organizações 

- por exemplo, associações e cooperativas - levando-as a adquirir importância relevante dentro 

do sistema econômico, principalmente no que se refere ao acompanhamento de todo o 

processo produtivo. 

 Ao contrário das empresas convencionais, as cooperativas são de propriedade dos 

associados e a organização da produção objetiva a maximização dos seus próprios interesses 

(LEVIN, 1984). Isso significa que a gestão das cooperativas é de responsabilidade dos 

próprios cooperados e todas as decisões devem fazer parte dos interesses dos membros em seu 

conjunto. Nesse caso, clientes, trabalhadores e cooperados de uma cooperativa passam a ser 

os proprietários da organização. 

 O estudo de Carson (1977) intitulado A Theory of Cooperatives, verificou que o fato 

de os cooperados sentirem-se proprietários da associação permite que a cooperativa enriqueça 

os trabalhos dos mesmos, promovendo maior satisfação se comparado a uma empresa 

tradicional. Gagliardi (2009) também relatou que uma vez que o cooperado torna-se o 

responsável pela organização e pelo destino da cooperativa, seu interesse pelos trabalhos da 

instituição é maior do que o interesse de um empregado de uma empresa privada. De fato, o 

trabalho de controle dos membros é um fator bastante importante para sua organização e 

funcionalidade da associação. A decisão conjunta torna os membros mais responsáveis pelas 

decisões e mais honestos com os demais associados, facilitando dessa forma a interação entre 

eles. Por este motivo, as cooperativas podem apresentar maior eficiência do que outras formas 

organizacionais. 

 Além disso, estas instituições cada vez mais desempenham papel significativo na 

economia regional, pois ajudam a proporcionar o desenvolvimento das condições econômicas 

e sociais dos cooperados e de suas comunidades. Segundo Bialoskorski Neto (2004a), 
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contribuem para a geração e distribuição de renda, por meio da distribuição pro-rata dos 

resultados entre os cooperados, bem como para o acesso à educação para as comunidades e 

geração de emprego, sem a intenção de obter lucro através desta prática. Kalmi (2006) 

também verificou que as cooperativas tem importância social uma vez que promovem a 

redução da pobreza nas regiões onde atuam e a estabilidade social, o que a distingue da maior 

parte das corporações financeiras. Nesse sentido, pode-se afirmar que o movimento permite 

que a sociedade contribua para a elevação do desenvolvimento econômico no sentido 

proposto por um de seus mais importantes estudiosos contemporâneos, o Nobel de Economia 

Amartya Sen (1998). No entanto, deve-se destacar que geração e distribuição de renda são 

possíveis apenas se houver eficiência econômica (BIALOSKORSKI NETO, 2004a).  

 Através da Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, as cooperativas podem prestar 

serviços de qualquer gênero e operar em qualquer atividade, desde que se obriguem a seguir o 

formato de "cooperativa". Diante disso, Schneider (1981) asseverou que um de seus objetivos 

mais importantes é organizar os agentes voltados para uma determinada atividade econômica. 

Desta forma, o setor pode oferecer bens e serviços de qualidade e promover maior escala de 

produção e padronização dos produtos de modo a melhor atender as demandas do mercado, 

facilitando assim as negociações com as grandes empresas. Como resultado, aumenta o poder 

de barganha dos produtores, principalmente quando se trata do setor agropecuário.  

 Conforme Gertler (2001) destacou, as cooperativas permitem que os produtores 

atendam as exigências de qualidade dos produtos. Logo, embora o mercado cooperativo ainda 

seja pequeno no Brasil, muitas empresas preferem estabelecer relações com cooperativas, 

buscando comprar produtos por meio delas devido à qualidade e ao preço, normalmente mais 

acessível, contribuindo assim para o desenvolvimento do cooperativismo (VIEITEZ E DAL 

RI, 2001). 

 Em suma, as cooperativas consistem em estratégias que visam o aumento da 

competitividade à medida que obtém maior poder de negociação nas transações com grandes 

redes, principalmente no que se refere à melhoria de preços aos produtores. O cooperativismo 

é visto como uma alternativa para a redução das desigualdades econômicas e sociais e dos 

desequilíbrios (OCB, 2004). Ao contrário de uma empresa privada, elas promovem 

alternativas para que seus associados possam obter retornos satisfatórios da comercialização 

de sua produção. Deve-se reconhecer que, para que este retorno seja alcançado, estas 

instituições buscam organizar as transações da forma mais eficiente possível. Este esforço 

implica no estabelecimento de relações contratuais entre as cooperativas e seus clientes. 
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 A prática do cooperativismo, portanto, tem ganhado importância nos diversos ramos 

de atividade econômica, principalmente na agropecuária, por tratar-se de um ramo em que as 

instituições devem impor regras e limites ao comportamento dos agentes. Especialmente 

porque a agropecuária compreende produtos perecíveis, sujeitos à sazonalidade, a mudanças 

climáticas e a oscilações de preço. Por estes fatores, a comercialização dos produtos está 

sujeita ao comportamento oportunista dos agentes. Neste contexto, o artigo analisará a 

importância do cooperativismo agropecuário à luz da Teoria dos Custos de Transação. Para 

estabelecer esta conexão, será feita a seguir uma discussão a respeito dos princípios gerais 

desta teoria, a fim de entender os principais conceitos envolvidos. 

 

3. Uma revisão da Teoria dos Custos de Transação 

3.1. Evolução do conceito de Custos de Transação: Commons, Coase e a Nova Economia 

Institucional 

 

 O conceito de transação foi inicialmente investigado por John Commons e Ronald 

Coase ao longo da década de 1930 ainda que de maneira bastante embrionária. Em seu artigo 

Institutional Economics, de 1931, Commons afirmou que a transição entre Escola Clássica e a 

Escola Institucionalista é marcada pelo distanciamento entre suas unidades de investigação: 

enquanto a primeira dedica-se aos indivíduos e às mercadorias, a segunda dedica-se às 

transações e às regras. Uma importante questão investigada pelo autor foi justamente essa 

relação entre as transações e as regras, conforme destacado por Harter Jr. (1967). Na 

concepção de Commons (1931, p. 652), uma transação não representa uma troca de 

mercadorias mas sim: 

[...] the alienation and the acquisition, between individuals, of the rights of 

property and liberty created by society, which must therefore be negotiated 

between the parties concerned before labor can produce, or consumers can 

consume, or commodities be physically exchanged. 

 

 Commons (1931) reconheceu que a transação relaciona três elementos: conflito, 

dependência e ordem. O autor explicou que os agentes envolvidos em uma transação 

competem entre si ao negociar um determinado bem no mercado, gerando conflito de 

interesses entre as partes. Estas ações devem ser governadas por normas, de modo que as 

instituições devem intervir por meio de regras a fim de solucionar tais conflitos. Neste 

sentido, as transações dependem de regras, ou seja, os indivíduos devem obedecer a 
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determinadas ordens estabelecidas por um agente superior. Sendo assim, o autor interpretou 

as instituições como mecanismos de controle da ação individual. Mais precisamente, 

Commons (1931, p. 648) definiu o termo instituição como ação coletiva que controla, libera e 

amplia a ação individual. Posteriormente, em seu artigo The Place of Economics in Social 

Philosophy (1935), ele complementou sua análise destacando que as instituições são 

mecanismos da ação coletiva a fim de controlar a ação individual através de regras, 

regulamentos, estatutos, etc. 

 Deve-se destacar que "ação coletiva" compreende desde costumes organizados e 

praticados pela sociedade até organizações governadas por regras e que possuem princípios 

em comum. Já a "ação individual" não deve ser entendida como um comportamento 

individual, mas como uma relação entre os indivíduos, ou seja, uma transação. Nota-se, 

portanto, a importância dada pelo autor às instituições como instrumentos que surgem com o 

objetivo de garantir que as trocas sejam realizadas, aumentando a eficiência. De fato, para 

Commons (1931), as organizações devem estabelecer normas com o objetivo de coordenar as 

relações econômicas entre os indivíduos. Ademais, deve-se levar em consideração que essas 

normas de conduta se modificam ao longo do tempo e à medida que as condições econômicas 

sofrem mudanças. 

 Na visão de Rutherford (1983), os principais elementos investigados pelo autor 

referem-se aos mecanismos envolvidos na seleção das regras no decorrer do tempo e à forma 

como as regras controlam o comportamento da economia. Por sua vez, Harter Jr. (1967) 

identificou um importante legado deixado por Commons (1931), qual seja: as regras 

estabelecidas pela sociedade em seu contexto histórico específico determinam como os 

agentes devem agir em uma transação. 

 Coase também contribuiu para a introdução dos custos de transação na análise da 

economia. Em seu artigo intitulado The Nature of the Firm (1937), mostrou-se insatisfeito 

com o fato de que a abordagem tradicional dedicava pouca atenção às firmas. Na verdade, a 

introdução da abordagem dos custos de transação na teoria econômica se deu a partir da 

constatação Coasena de que ao recorrer ao mercado para negociar quaisquer tipos de contrato, 

o agente se depara com custos de transação significativos.  

 Segundo o autor, existem relações cujos contratos são complexos e não satisfazem 

todas as necessidades das operações de troca. Por este motivo, torna-se necessário um 

mecanismo que organize a produção ou aloque os recursos de forma a reduzir tais custos. 

Assim, pode-se afirmar que um mecanismo eficiente na alocação dos recursos e na redução 
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dos custos de transação seria a firma. Coase (1937) então preocupou-se em investigar a 

origem da firma e seus limites de produção. Em suma, a firma surge como modo alternativo 

ao mercado no que se refere à redução dos custos, dado que trata-se de uma instituição que 

busca poupar os custos de transação de forma que seus limites estão condicionados aos custos 

de se organizar a produção e aos custos da transação no mercado. A firma pode economizar os 

custos de transação de duas formas: por meio do mecanismo de preços, uma vez que as 

operações de troca são bastante diversificadas e dificilmente apresentam características 

semelhantes. Ou utilizar vários contratos completos ao invés de um contrato incompleto, uma 

vez que este gera maior custo de negociação. 

 Cada tipo de transação deve ser realizada em um tipo de organização a fim de reduzir 

os custos. As transações podem ser executadas através do mercado ou através de contratos 

estabelecidos entre os agentes, o que depende dos custos apresentados pelo mecanismo de 

preços do mercado. Se os custos forem elevados é mais sensato realizar a troca por meio de 

um contrato do que realizá-la por meio do mercado. Isso deve ocorrer por que, como Coase 

destacou em The Problem of Social Cost (1960), é bastante custoso conhecer quem são os 

agentes interessados na negociação e suas condições para negociar e realizar todos os 

procedimentos envolvidos na relação. Por isso, sempre haverá custos para realizar 

determinadas transações. É importante salientar neste ponto que no mesmo artigo, o autor 

definiu firma como um modo alternativo de se organizar a produção através das transações de 

mercado. 

 Por sua vez, em seu artigo de 1972, Coase afirmou que no caso de transações 

realizadas no mercado, os custos de negociação e de execução de um contrato serão mais 

relevantes. Por isso, ao substituir o mercado pela firma, as transações devem ser realizadas a 

um custo menor para que os agentes não decidam recorrer novamente ao mercado. Neste 

estudo, ele também se preocupou com a organização da firma. A relação entre os custos de se 

recorrer ao mercado e os custos de se organizar as atividades no seu interior influenciará o 

modo como as atividades estão agrupadas. Destaca-se que os custos de se organizar as 

atividades no interior das firmas dependem dos sistemas legal, político, social, educacional e 

cultural e das mudanças tecnológicas (COASE, 1972; 1998). 

 Em seu artigo de 1991, o autor explicou que a existência da firma é justificada pela 

decisão dos agentes de evitar os custos de transação que ocorrem por meio do mercado. Por 

isso, antes de realizar qualquer negociação, os agentes precisam calcular os custos de 

transação (COASE, 1991). Coase também observou que a firma é um instrumento de 
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organização da produção. Por isto, ela substitui o mercado e funciona como um meio 

alternativo de atingir o mesmo resultado, porém a um custo inferior daquele obtido ao se 

utilizar o mercado para realizar as transações. 

 O conceito de custo de transação também foi investigado a partir de outro ponto de 

vista teórico pelo economista americano Kenneth Arrow, Nobel de Economia em 1972. 

Arrow (1969, p. 1), definiu o conceito da seguinte maneira: "[...] transaction costs are costs of 

running the economic system [...]". Em contrapartida, outro economista americano e 

considerado o fundador da Escola chamada Nova Economia Institucional, Oliver Williamson 

(1981a, p. 552) elaborou a seguinte definição: "[...] The economic counterpart of friction is 

transaction cost [...]". Dessa forma, o autor tornou o conceito como uma unidade passível de 

ser mensurada. Na verdade, para o autor (1981a, p. 552) "a transaction occurs when a good or 

service is transferred across a technologically separable interface [...]". Nota-se aqui que, o 

autor ampliou o conceito proposto inicialmente por Arrow (1969), ao fazer uma comparação 

com os sistemas físicos de "atrito" e ao compreender que este "atrito" surge durante a 

realização das transações no sistema econômico, gerando custos significativos. 

 Neste contexto, Williamson reconheceu que o ato de organizar uma tarefa que envolve 

agentes econômicos também implica em determinados custos, que podem ser do tipo ex-ante 

ou ex-post. Com relação ao primeiro, é possível afirmar que a competição se realiza ex-ante a 

um contrato, ou seja, são custos referentes ao estabelecimento de um contrato. Estes custos 

estão relacionados à formulação, negociação e salvaguarda de um contrato, especialmente 

quando se tratar de um documento complexo e que, por esse motivo, poderá apresentar muitas 

lacunas. À medida que as transações são realizadas, os agentes envolvidos podem preencher 

as lacunas, fazer as adaptações necessárias ou corrigir as inconsistências (WILLIAMSON, 

[1985] 2012; PESSALI, 1998). 

 Já o custo de transação ex-post, como o próprio nome sugere, estende-se à inclusão de 

recursos a posteriori, sendo definido de acordo com as características dos agentes envolvidos 

encontradas em cada operação de troca. Neste sentido, são definidos como "[...] custos de 

instalação e funcionamento associados às estruturas de governança (geralmente não ao 

Judiciário) para que se recorra aos litígios [...]" ou custos de salvaguardar o cumprimento dos 

compromissos (WILLIAMSON, [1985] 2012, p. 18). Portanto, podem ocorrer devido à má 

adaptação no estabelecimento de um contrato, que consequentemente exigirá uma nova 

negociação e o monitoramento do contrato 
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3.2.  Revisitando os pressupostos comportamentais da Teoria dos Custos de Transação 

 

 A TCT introduziu os conceitos de racionalidade limitada e oportunismo como 

elementos teóricos de sua análise, eliminando a hipótese de informação simétrica, o que a 

distanciou da abordagem tradicional. Ou seja, a TCT reconhece a natureza do homem 

econômico e incorpora alguns elementos em sua abordagem, os chamados pressupostos 

comportamentais, distinguindo-se da teoria neoclássica. Dentre eles, ressalta-se dois: a) os 

agentes possuem racionalidade limitada; b) alguns agentes agem com oportunismo. Além 

disso, esta abordagem elimina a hipótese de informação simétrica, uma vez que considera a 

hipótese de existência de racionalidade limitada e de ambiente complexo e incerto, dando 

origem às falhas de mercado. 

 Williamson (1981a) buscou avançar na idéia de que os agentes possuem um grau de 

racionalidade inferior, em relação ao que era proposto pela abordagem convencional, 

distinguindo o que ele chamou de "organization man" do "homem econômico". Para o autor, 

o "organization man" é aquele agente que possui uma capacidade limitada para analisar e 

processar as informações. Isto não significa que ele seja irracional mas que possui limitações 

para formular e resolver problemas complexos, ao contrário do "homem econômico", cuja 

definição implica em conhecimento perfeito de todos os preços em todos os mercados. 

 A existência de racionalidade limitada pode dar origem a atritos durante o 

estabelecimento de uma relação contratual, mesmo que os agentes envolvidos não ajam de 

maneira oportunista. Isso pode ocorrer devido à capacidade limitada do indivíduo, que impede 

que um contrato seja elaborado de forma abrangente. Pode-se afirmar, portanto, que a 

racionalidade limitada consiste em um pressuposto comportamental que interfere na 

organização das atividades econômicas uma vez que limita a capacidade de os agentes 

elaborarem estratégias maximizadoras. 

 Por sua vez, o conceito de oportunismo foi utilizado por Williamson para distanciar-se 

da corrente tradicional e pode ser definido como a busca do interesse próprio com avidez com 

o objetivo de obter lucro. Consiste em atitudes como, por exemplo, "mentir, roubar e 

trapacear" (WILLIAMSON [1985] 2012). Em um artigo publicado no início da década de 

1970, o autor definiu o termo da seguinte forma: "[...] is an effort to realize individual gains 

through a lack of candor or honesty in transactions [...]" (WILLIAMSON, 1973, p. 317). Esse 

pressuposto comportamental considera, portanto, que os agentes calculam suas ações com a 

intenção de se beneficiarem, podendo inclusive distorcer as informações ou revelá-las de 
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forma incompleta a fim de enganar ou confundir a outra parte envolvida na transação. Foi 

nesse sentido que Williamson ([1985] 2012) estabeleceu uma relação entre incerteza e 

oportunismo, ou seja, o comportamento dos indivíduos é considerado incerto e estratégico, 

podendo implicar em problemas durante a negociação, elaboração e execução de um contrato 

uma vez que estes dois elementos tornam o ambiente ainda mais complexo. 

 Dado que os agentes oportunistas não apresentam as obrigações de forma clara para 

agirem com honestidade, as trocas serão eficientes apenas se realizadas diante de alguma 

garantia (WILLIAMSON, 1993). Em face da racionalidade limitada, se os agentes agissem de 

maneira confiável, não haveria a necessidade de se impor um contrato e os resultados 

alcançados seriam mais satisfatórios, reduzindo os custos de transação. 

 Verifica-se então que os conceitos de racionalidade limitada, incerteza, complexidade 

e oportunismo são muito importantes para a abordagem de custos de transação. Por exemplo, 

diante da racionalidade limitada e do auto-interesse, há maior possibilidade dos agentes 

omitirem informações relevantes, e/ou fornecerem de forma incompleta a informação que 

possuem. Tal decisão perfeitamente racional dentro do modelo teórico da TCT torna o 

ambiente complexo e incerto, bem como os problemas relacionados à contratação mais 

complicados. 

 

3.3.  As principais características das transações segundo Oliver Williamson 

  

Williamson ([1985] 2012) também dedicou atenção às principais características das 

transações, chamadas de dimensões críticas. São elas: incerteza, especificidade dos ativos e 

frequência das transações. Para o autor, a incerteza tem origem no comportamento oportunista 

do indivíduo. Por este motivo, também pode ser chamada de incerteza comportamental. Além 

disso, a incerteza pode ser analisada a partir da distorção das informações decorrente do 

oportunismo, ou a partir de elementos ligados estruturalmente ao contrato. Entende-se que sua 

existência consiste em lacunas que não podem ser preenchidas por meio de contratos, abrindo 

espaço para a renegociação e para atitudes oportunistas. 

 Quanto ao segundo conceito mencionado no parágrafo acima, Williamson ([1985] 

2012, p. 50) definiu ativos específicos como: 

[...] investimentos duráveis que são realizados em suporte a transações 

determinadas, sendo que o custo de oportunidade destes investimentos é 

muito menor nos melhores usos alternativos ou por usuários alternativos se 

a transação original for terminada prematuramente [...]. 
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 O autor supõe que um bem ou serviço fornecido a partir de uma tecnologia fora do 

comum exigirá um investimento com determinada especificidade. Por outro lado, podem 

gerar complicações contratuais devido às necessidades de adaptação do contrato conforme as 

peculiaridades do produto/serviço contratado. Ainda, segundo Williamson ([1985] 2012, p. 

49), "[...] ativos especializados não podem ser reimplantados sem o sacrifício do valor 

produtivo se os contratos devem ser interrompidos ou prematuramente terminados [...]". A 

respeito disto, Ménard (2005, p. 285) definiu especificidade dos ativos como: "[...] the value 

of investments that would be lost in any alternative use [...]". Neste caso, a relação entre os 

agentes envolvidos passa a ser de exclusividade ou de quase exclusividade. Por isso, a 

continuidade da relação entre as partes envolvidas possui grande relevância. Assim, o risco de 

comportamento oportunista por parte dos agentes é muito grande. Por isso, Williamson 

colocou em relevo a necessidade de salvaguardar a execução dos contratos. 

 Segundo Joskow (2005), no caso de um investimento específico, mesmo os acordos 

mais complexos podem não proteger completamente a relação de um comportamento 

oportunista. Na verdade, para Williamson (1979) contratos sempre terão falhas quando se 

tratar de investimentos em transações específicas uma vez que o nível de incerteza será maior. 

Nesse sentido, no que se refere à especificidade dos ativos, o oportunismo é um conceito de 

extrema importância para a atividade econômica. 

 Williamson (1979; [1985] 2012) classificou a especificidade dos ativos em três formas 

distintas: não específica, mista ou altamente específica. Um bem ou serviço não específico 

pode ser facilmente reintroduzido no mercado ou utilizado em diversas finalidades sem que 

ocorra perda de valor. Por este motivo, a continuidade de sua transação tem pouca 

importância para as partes envolvidas, de modo que novos acordos podem ser estabelecidos 

com outros agentes. 

 Por sua vez, transações de bem com especificidade mista possuem alguns problemas 

relevantes relacionados a sua organização. Esses tipos de transações podem sofrer mudanças 

diante de um aumento na incerteza, embora o grau de especialização do bem em questão não 

seja completo. Por sua vez, uma transação é altamente específica quando a produção do bem 

ou serviço necessita de ativos extremamente especializados. Nesse caso, maiores serão os 

custos envolvidos na transação, uma vez que o grau de incerteza e o risco de comportamento 

oportunista são relevantes. 
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 Finalmente, a frequência consiste em uma importante característica das transações, 

podendo ser classificadas como ocasionais (que ocorrem com menor frequência) ou 

recorrentes (que ocorrem com maior frequência). Se as transações forem realizadas com 

menor frequência (ocasionalmente), menor será a possibilidade de comportamento oportunista 

por parte dos agentes e menores os custos de coleta de informação e elaboração de um 

contrato que restrinja o comportamento oportunista. Por outro lado, em transações realizadas 

com maior frequência (de maneira recorrente) os agentes desenvolvem uma reputação e uma 

relação de confiança, restringindo o comportamento oportunista. Além disso, transações 

realizadas recorrentes exigem implantação de mecanismos que garantam o cumprimento dos 

compromissos. De certa forma, isso restringe a possibilidade de comportamento oportunista 

pelas partes envolvidas, reduzindo, consequentemente, os custos da transação. 

 

3.4. As principais estruturas de governança das relações contratuais segundo a TCT 

  

Reduzir os custos de transação é de grande importância para o desempenho econômico 

da firma uma vez que é a principal decisão no que se refere aos ganhos de eficiência de uma 

estrutura de governança. A TCT considera as questões relacionadas à organização econômica 

como uma questão de contratação, deixando claro que a preocupação principal da abordagem 

é a governança das relações contratuais. Por isso, tais estruturas existem para minimizar os 

custos de transação e são vistas como parte fundamental da discussão sobre eficiência da 

firma (WILLIAMSON, 1981a; [1985] 2012). Na verdade, elas foram desenvolvidas para 

garantir a realização das transações no mercado. Nesse sentido, uma estrutura de governança 

pode ser definida como um mecanismo utilizado pelos agentes para coordenar suas atividades 

econômicas e garantir que as transações ocorram da forma como foram planejadas. Em alguns 

casos, inclusive, mudanças nessa estrutura podem provocar reduções nos custos de elaboração 

e execução de contratos, reduzindo assim o comportamento oportunista (WILLIAMSON, 

1979). 

 Podem ser classificadas como: Governança de Mercado, Governança Trilateral, 

Governança Bilateral e Governança Unificada. A primeira é bastante comum em transações 

ocasionais e recorrentes e de investimentos não específicos, além de utilizar o sistema de 

preços para a negociação, necessitando assim de menor controle. As transações recorrentes e 

de ativos não específicos são realizadas por meio do mercado uma vez que as partes 

envolvidas na transação têm conhecimento sobre as características do produto/serviço em 
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questão, além de tais ativos possuírem grande demanda no mercado. Como os ativos não são 

específicos, os agentes não têm incentivos para agirem de maneira oportunista, de modo que 

eles possuirão poucas despesas ao darem continuidade a estas transações. Apesar de também 

ser aplicado em transações ocasionais, este tipo de governança pode apresentar alguns limites 

para sustentá-las. Segundo Williamson ([1985] 2012, p. 66), ocorre que em transações 

ocasionais e de investimentos não específicos, as partes possuem capacidade reduzida para 

"[...] contar com despesas diretas para salvaguardar as transações contra o oportunismo [...]". 

 Por sua vez, a Governança Trilateral é utilizada em transações ocasionais, de 

investimento misto e altamente específico, que são bastante vulneráveis ao comportamento 

oportunista. Neste caso, as partes envolvidas desejam colocar o contrato em prática até o 

término de seu prazo de modo que ele sempre será revisto. Isso ocorre principalmente quando 

se refere a transações com investimento altamente específico. Por estes motivos, é necessária 

a intervenção de uma autoridade para solucionar possíveis problemas relacionados à 

transação. 

 No caso de transações recorrentes de investimentos mistos e altamente específicos 

geralmente utiliza-se a Governança Bilateral, também conhecida como Governança 

Especializada. Como as transações recorrentes permitem recuperar rapidamente os custos de 

utilização desse tipo de estrutura, não é necessária a intervenção de uma autoridade. Além 

disso, nesse tipo de estrutura se mantém a autonomia das partes envolvidas e os agentes têm 

muito interesse em dar continuidade às relações formais e de longo prazo, desenvolvendo uma 

relação de confiança entre as partes. 

 Por último, a Governança Unificada está relacionada às transações recorrentes e de 

ativos específicos, sendo utilizada para intermediar transações que ocorrem em uma 

organização interna. De acordo com Williamson ([1985] 2012, p. 69), uma vantagem 

associada à integração vertical "[...] é que a adaptação pode ser feita em uma forma sequencial 

sem a necessidade de consultar, completar ou revisar acordos entre firmas [...]". Destaca-se, 

ainda, que na medida em que os bens ou serviços tornam-se mais específicos, as partes 

passam a ter pouco incentivo para dar continuidade às transações. Por isto, o mercado é 

substituído pela firma e a transação é organizada de maneira adaptativa dentro de uma única 

firma. 

 É importante destacar que para Williamson (1980) uma das principais importâncias da 

integração vertical é economizar os custos de transação que surgiriam caso uma troca fosse 

organizada no mercado, dado que o ambiente é complexo, fortemente incerto e com grande 
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possibilidade de comportamento oportunista. Entretanto, ao se transferir uma transação para 

dentro da firma, surge a dúvida de como ocorre sua organização. Por isso, para Williamson 

(1980), a maneira como as etapas do processo produtivo e o processo de troca serão 

organizados internamente dependerão da magnitude dos custos de transação, mantendo 

constante o grau de hierarquização. 

 Para melhor compreensão deste argumento pode-se utilizar o quadro síntese elaborado 

por Williamson ([1985] 2012, p. 70), conforme a seguir, ao qual o autor denominou de 

"Governança Eficiente", propondo uma relação entre as dimensões críticas de frequência e 

especificidade dos ativos (QUADRO 1). 

 

Quadro 1: Governança Eficiente 

  
Características do Investimento 

Não específico Misto Idiossincrático 

Frequência 

Ocasional 
Governança de 

Mercado            
(Contratação Clássica) 

Governança 

Trilateral      
(Contratação Neoclássica) 

  

Recorrente 
Governança de 

Mercado            
(Contratação Clássica) 

Governança 

Bilateral      
(Contratação Relacional) 

Governança 

Unificada       
(Contratação Relacional) 

Fonte: Williamson ([1985] 2012, p. 70). 

 

 De acordo com Williamson (1988), a magnitude dos custos de transação que surgem 

ao organizar uma transação no mercado ou por meio da firma motiva os agentes a escolherem 

entre o mercado e a firma para realizar determinadas transações. No caso de transações de 

ativos com baixa especificidade, pode-se recorrer ao mercado para realizá-las. Já no caso de 

transações de ativos com investimentos mistos, pode-se recorrer a uma forma híbrida, que 

pode ser entendida como uma forma organizacional (acordos comerciais, por exemplo) que se 

encontra entre o mercado e a firma. Ou seja, quanto maior a especificidade de um ativo, maior 

a possibilidade de sua troca ocorrer no interior da firma, pois dessa maneira, menores serão os 

custos de sua transação. 

 Deve-se destacar que as estruturas de governança sofrem influência dos 

comportamentos dos agentes ao mesmo tempo em que interferem nas preferências dos 

indivíduos. Portanto, as características das transações estão ligadas ao ambiente institucional 

em que ocorrem as trocas, que se constitui por leis, hábitos e aspectos culturais, e com o 

comportamento do indivíduo (potencialmente oportunista e racionalmente limitado). Assim, a 
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relação existente entre tais elementos condiciona as estruturas de governança, ao passo que 

sua eficácia é influenciada pelo ambiente institucional. 

  

4. Investigando a natureza das cooperativas agropecuárias a partir da abordagem dos 

Custos de Transação 

  

A partir da análise acima, pode-se afirmar que é possível estabelecer uma interface 

entre os princípios da Teoria dos Custos de Transação (TCT) e a natureza das cooperativas 

enquanto instituições voltadas não apenas para a organização, mas que visam principalmente 

à redução do custo das transações para seus associados. Este é o principal objetivo do artigo.  

Conforme destacado, a TCT permite explicar a relação estabelecida entre as 

cooperativas e os cooperados principalmente no que se refere aos ganhos de eficiência. Isto 

porque o foco principal da teoria está relacionado com o modo de organização da atividade 

econômica. O estabelecimento desta relação torna-se possível a partir da análise dos 

pressupostos comportamentais, especialmente do oportunismo, das características das 

transações (dimensões críticas) e das estruturas de governança. 

 Inicialmente, uma questão importante a ser destacada é que, segundo Williamson 

(1981a), a TCT defende que é preciso considerar a maneira como as formas organizacionais 

lidam com problemas relacionados à transação. Nesse contexto, é possível afirmar que 

cooperativas consistem em uma forma organizacional que pode participar das diversas etapas 

do processo produtivo. Deste modo, permite estreitar os elos de intermediação das transações 

no interior da cadeia produtiva uma vez que funcionam como intermediárias na 

comercialização da produção, ou ainda como uma instituição alternativa ao mercado. 

 As relações subjacentes a esta forma de coordenar as transações ocorrem através de 

um sistema de contratos que servem como garantia de comercialização total dos produtos, 

reduzindo assim o nível de incerteza inerente a estas transações uma vez que os agentes 

envolvidos devem obedecer às regras estabelecidas pelas cooperativas. Em outras palavras, 

por meio da associação dos produtores é possível coordenar a cadeia de produção pois tal 

associação consiste em um complexo de contratos com os cooperados e com as firmas.  

Zylbersztajn (2002) corretamente enfatizou que esta estrutura contratual configura uma forma 

de governança, ou seja, um mecanismo utilizado pelos agentes para coordenar suas atividades 

econômicas e garantir que as transações ocorram da forma como foram planejadas. Existe 
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portanto para minimizar os custos de transação, e são vistas como parte importante da questão 

ligada à eficiência (WILLIAMSON, 1979). 

 Em suma, pelos motivos apresentados acima, o movimento cooperativista tem se 

difundido no ramo Agropecuário. Produtores reduzem os custos de transação ao 

internalizarem a comercialização do produto por meio deste tipo de aliança. Isso significa que 

ao associar-se a uma cooperativa, o produtor individual reduz os riscos (principalmente 

durante a comercialização de seus produtos) e as oscilações de preços dos produtos, 

conseguindo, desta forma, garantir seu espaço no mercado, o que não seria possível se 

realizasse a transação isoladamente. Há vários motivos para isso. O principal deles é que nem 

sempre é fácil encontrar um comprador de grande escala para seus produtos. Por isso, as 

cooperativas são tão importantes pois por meio delas o produtor tem a garantia de que seu 

produto será vendido mesmo produzindo em menor escala. Assim, conforme enfatizou Levin 

(1984), produtores são incentivados a manter a produção sem interrupção contribuindo assim 

para a redução dos possíveis prejuízos associados à perda de receita de venda. Ao mesmo 

tempo, ao assumir o compromisso de comercializar o produto dos associados, as cooperativas 

desenvolvem sua reputação diante dos compradores, aumentando a confiança e limitando o 

comportamento oportunista em ambas as partes. 

 Um importante aspecto a ser considerado a respeito de produtos agrícolas é que, em 

sua maioria, são caracterizados como ativos específicos. Eles podem ser avaliados como 

ativos com alta especificidade temporal, pois muitos deles são sazonais e altamente 

perecíveis, por este motivo, irrecuperáveis. Outra especificidade inerente a estes produtos é a 

locacional (ou geográfica). Esta significa que o cultivo de determinados produtos se concentra 

em determinadas regiões. Algumas vezes, tais regiões podem estar distante do mercado 

consumidor, aumentando os custos de transporte (e de estocagem), além de serem passíveis de 

perdas de qualidade durante o transporte. Por último, muitas culturas necessitam de insumos 

e/ou mão-de-obra bastante especializados durante a produção, caracterizando-se pela 

utilização de ativos dedicados. A respeito deste tipo de ativo, pode-se citar o exemplo do 

cultivo da seringueira. A sangria das árvores é feita pelo seringueiro e de forma manual, 

utilizando ferramenta específica que não poderá ser utilizada em outra tarefa dado seu formato 

especial voltado para a abertura do painel da árvore. Este trabalhador é responsável por todo o 

manejo da lavoura (desde a sangria até a colheita do látex), de modo que todas as tarefas são 

realizadas a partir de seu esforço físico. Sendo assim, pode-se considerar que esta cultura 
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necessita de ativos específicos uma vez que exige ferramenta e mão-de-obra bastante 

especializadas. 

 Outro aspecto importante acerca de transações de produtos agropecuários é que estas 

podem gerar incerteza. Esta característica decorre, por exemplo, de problemas relacionados ao 

transporte dos produtos (principalmente quando são cultivados em áreas de difícil acesso), a 

sua qualidade e a fatores climáticos. Primeiramente, a má qualidade das vias de transporte 

pode prejudicar o deslocamento dos produtos e/ou provocar atrasos na entrega, 

comprometendo assim a qualidade. Em segundo lugar, mudanças climáticas podem prejudicar 

o plantio e/ou a formação e o desenvolvimento de determinadas lavouras, refletindo em 

perdas de safra e/ou (novamente) na qualidade dos produtos. O fato é que estes fenômenos 

naturais não podem ser previstos perfeitamente. Logo, não é possível grafar contratos 

perfeitos. Ademais, a possibilidade de ocorrência de pragas e doenças, além da perecibilidade 

dos produtos, torna o ambiente agrícola economicamente bastante incerto quando se trata de 

sua comercialização. Isto abre espaço para o comportamento oportunista. Tudo isso significa 

que tais fatores podem gerar riscos e problemas de coordenação durante a realização das 

transações. 

 Outros riscos inerentes às transações de produtos agropecuários podem resultar de 

informação assimétrica e comportamentos oportunistas. A obtenção desigual de informação 

acerca da qualidade dos produtos aumenta os custos de transação associados à produção 

agropecuária, gerando comportamento oportunista em determinado momento da transação. 

Este comportamento pode ocorrer através da redução (por parte dos compradores) ou 

elevação (por parte dos vendedores) indiscriminada dos preços dos produtos. Ademais, estes 

agentes podem distorcer as informações sobre a qualidade do produto ou revelá-las de forma 

incompleta na intenção de obter benefícios exclusivos, configurando portanto uma atitude 

oportunista. 

 Em síntese, a agropecuária consiste em uma atividade complexa e os custos de 

transação associados a ela estão relacionados a: coleta de informações sobre oferta e 

demanda; negociação de preços; e processamento e transporte dos produtos. Por estes 

motivos, a fim de determinar regras para a comercialização da produção e reduzir os riscos e 

os custos de transação, o estabelecimento de contratos formais na agricultura tem se tornado 

bastante comum (FAIRBAIRN, 2003). Vale destacar que, conforme Coase (1937, p. 391) 

afirmou, "[...] the essence of the contract is that it should only state the limits to the powers of 

the entrepreneur. Within these limits, he can therefore direct the other factors of production". 
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Surgem também como forma de organizar o processo das trocas econômicas de maneira mais 

eficiente (menos custosa) consistindo em uma forma de planejar cada transação uma vez que 

leva em conta os custos associados entre as partes no processo de negociação (COASE, 1937; 

WILLIAMSON, 1981a; [1985] 2012). 

 Porém, a negociação e o acompanhamento destes contratos geram custos para os 

produtores individuais, levando-os a buscar formas organizacionais que lhes permitam reduzir 

os riscos associados às transações de seus produtos e às falhas de mercado decorrentes destes 

riscos. De fato, segundo Cook (1995, p. 1155), "[...] depressed prices or market failures create 

incentives for producers to react collectively [...]". Tal reação (leia-se ação pró-ativa) coletiva 

dos produtores coloca em relevo a importância das cooperativas no setor agropecuário em 

função de seu papel de coordenação poupadora de custos das relações contratuais.  

 Cook (1995, p. 1155) também enfatizou que "[...] individual producers need 

institutional mechanisms to countervail opportunism and holdup situations encountered when 

markets fail [...]". Isso significa que as cooperativas operam a fim de restringir o 

comportamento oportunista através de duas ações. Primeiro, por meio da representação do 

produtor no que se refere à negociação de preços e à comercialização total da produção, 

permitindo maximizar os lucros dos produtores. E em segundo lugar, por meio do 

desenvolvimento de relações de longo prazo com clientes (agroindústrias, por exemplo). À 

medida que os produtores comercializam com maior frequência com as cooperativas, limita-

se o comportamento oportunista, pois gera-se uma relação de confiança entre as partes, 

reduzindo desta forma os custos de transação.  

 De acordo com Iliopoulos e Cook (1999), estudos verificaram que as cooperativas são 

projetadas para reduzir os custos de transação, o que pode ser facilitado a partir do 

estabelecimento de uma relação de cooperação entre elas e seus clientes. Isso gera ganhos de 

eficiência ao mesmo tempo em que permitem maiores retornos financeiros aos cooperados 

uma vez que possibilitam agregar valor aos produtos e elevar ao máximo o lucro do produtor 

(FLEURY, 1983). Neste caso, deve-se considerar também a utilização de uma estrutura de 

governança eficiente. Como em muitos casos as transações entre as cooperativas 

agropecuárias e as empresas são bastante frequentes e são de ativos específicos, necessita-se 

de uma Governança Bilateral. No caso da atividade agropecuária, a estrutura de governança 

pela qual o produtor optará para realizar suas transações é definida a partir das características 

de cada cultura agrícola ou atividade pecuária, o que inclui o modo de produção e de 

comercialização. 
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5. Considerações Finais 

  

O artigo abordou o sistema cooperativista, estabelecendo uma interface com a Teoria 

dos Custos de Transação. Seu principal objetivo foi explicar a natureza das cooperativas 

ligadas ao ramo Agropecuário, especialmente aquelas voltadas para a intermediação da 

comercialização da produção, e como elas proporcionam economias dos custos de transação. 

Em outras palavras, como elas organizam as transações da produção de seus cooperados como 

o propósito de torná-las mais eficientes, ou seja, menos custosas.  

 Uma das preocupações do sistema está em proporcionar o desenvolvimento 

econômico e social dos cooperados e das comunidades envolvidas por meio da geração e 

distribuição da renda gerada nas transações. De fato, a literatura pesquisada sobre a evolução 

histórica das cooperativas permitiu verificar que elas foram criadas com o objetivo de 

promover melhores condições de vida aos trabalhadores, ou ainda, como instituições 

alternativas às firmas capitalistas. Por isso, sua relevância para o sistema econômico da época 

e atual. Neste sentido, é possível estabelecer uma conexão entre a TCT e a natureza das 

cooperativas agropecuárias, fato que não é muito explorado pela literatura teórica e que 

discute o agronegócio no Brasil. 

 Por fim, pode-se concluir que uma cooperativa consiste em um complexo de contratos 

e é vista como uma importante instituição que busca poupar custos de transação da forma 

mais eficiente possível ao internalizarem a comercialização dos produtos dos cooperados. 

Assim, reduz os riscos de comportamento oportunista e a incerteza que os produtores 

enfrentariam caso recorressem ao mercado para transacionar seus produtos, maximizando 

dessa forma os lucros dos seus associados. Por outro lado, deve-se considerar que os 

elementos teóricos não são em sua totalidade suficientes para explicar como cada cooperativa 

conduz as transações com os clientes. É fato que o comportamento das cooperativas 

agropecuárias pode ser inadequado vis-à-vis ao que a TCT propõe, podendo impedir que elas 

reduzam os custos de transação de forma eficiente. Pode-se afirmar que isto é válido também 

para aquelas cooperativas voltadas para os demais ramos de atividade econômica. 

 Importante lembrar também que algumas práticas cooperativistas podem colidir com o 

proposto na TCT devido, por exemplo, a características dos produtos transacionados. Ainda 

assim, tais práticas podem trazer resultados auspiciosos para as cooperativas. Isto ocorre 

porque estas instituições adquirem experiências com o tempo e à medida que as transações 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Um estudo sobre a comercialização da produção de cooperativas agropecuárias sob a ótica da  

Teoria dos Custos de Transação 

Delarmelina, N.; Salles, A.O.T. 

Custos e @gronegócio on line - v. 12, n. 4 – Out/Dez - 2016.                                         ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

61 

são organizadas, permitindo assim que elas instituam métodos próprios de coordenar as trocas 

(ou adaptem os já existentes). Este aprendizado, como era de se esperar, pode ser altamente 

satisfatório no processo contínuo de redução dos custos de transação e melhoria de sua 

eficiência nas transações.  
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