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O trabalho como espaço da produção das condições materiais de 

existência e de sociabilidades está presente em múltiplas formas de 

organização humana ao longo da história das sociedades e à medida em que 

novas mudanças estruturais surgem, sobretudo no âmbito econômico, o 

trabalho ganha novos sentidos e significados dentro da lógica de organização 

da sociedade. Desde os primeiros arranjos sociais, de forma simples, até os 

modelos mais complexos o trabalho se mostra como um aspecto importante na 

organização e função da vida social. Com o surgimento do capitalismo o 

mundo experimenta novas formas de organização do trabalho, agora 

submetidas à uma lógica que envolve a exploração da mão de obra e a 

obtenção de lucro pelos detentores dos meios de produção. Os trabalhadores 

não são mais donos de seu tempo, precisando vendê-lo em nome da 

manutenção de sua existência. Estas mudanças trazem consigo elementos que 

atingem de forma certeira o mundo do trabalho, e desta feita modificam a forma 

como se estabeleciam as relações sociais. Nas últimas décadas, com o 

surgimento de preocupações relacionadas a finitude dos recursos naturais, 

grandes empresas começam a lançar produtos que carregam neles a 

sustentabilidade. Este trabalho procura mostrar os impactos desta produção 

sustentável na organização política e do trabalho, a partir da experiência da 

COFRUTA, localizada no estado do Pará. 
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A partir da revolução industrial, uma das rupturas históricas que 

marcam o surgimento do capitalismo e do período histórico que chamamos de 

modernidade, a sociedade experimenta novas formas de organização do 

trabalho, agora submetidas à uma lógica que envolve a exploração da mão de 

obra e a obtenção de lucro pelos detentores dos meios de produção. Os 

trabalhadores não são mais donos de seu tempo, precisam vendê-lo em nome 

da manutenção de sua existência. 

Estas mudanças trazem consigo elementos que atingem de forma 

certeira o mundo do trabalho, e desta feita modificam a forma como se 

estabeleciam as relações sociais. O indivíduo passa a ter jornadas cada vez 

maiores de trabalho e suas relações sociais se dão em espaços desprovidos 

de pessoalidade.  

A consolidação do modelo capitalista faz com que esta forma de 

exploração do trabalho se torne necessária, não apenas para a manutenção do 

próprio capitalismo, mas também para o trabalhador, agora dependente do 

capital. 

“Originalmente, o trabalhador vendeu sua força de trabalho ao capital 
por lhe faltarem os meios materiais para produzir uma mercadoria. 
Agora sua força de trabalho não funciona se não estiver vendida ao 
capital. Ela só opera dentro de uma conexão que só existe da venda, 
no interior da oficina do capitalista (Marx, 2001: 416).” 

De acordo com Marx, portanto, o trabalhador se transforma em uma 

espécie de refém do capitalismo, uma vez que sua força de trabalho só faz 

sentido dentro do capitalismo na forma de algo que ele possa vender, sendo 

que se assim não o fizer não se encaixará na economia por não ser ele o dono 

dos meios de produção e assim não pode produzir mercadorias que são a base 

deste modelo econômico. 

A seguir trataremos de mudanças ocorridas no mundo do trabalho a 

partir do século XX. Tais mudanças são resultantes de transformações no 

modelo de produção e refletem diretamente na economia e consequentemente 

na forma de organização dos trabalhadores. 

Henry Ford introduz em suas fábricas no ano de 1914 a jornada 

diária de oito horas de trabalho diário e recompensa de cinco dólares para os 



trabalhadores da linha de montagem automobilística de sua fábrica em 

Michigan.Para além de um novo modelo produtivo e de acumulação, Ford cria 

um modelo de sociedade e de consumo de bens. Com a nova forma de 

controle imposta que ultrapassava a fábrica e alcançava a vida dos 

trabalhadores nos demais espaços sociais, surgem novas formas de 

organização e uma nova racionalidade no consumo de bens. Com os 

trabalhadores alcançando um rendimento que lhes permitia adquirir os bens 

produzidos, parte do que foi pago a eles em forma de salário retornava para o 

empregador e desta feita possibilitando a produção para o consumo de massa. 

O modelo implementado por Ford tinha como objetivo diminuir os 

custos da produção, tornando mais baratos seus produtos para que assim um 

maior número de consumidores pudesse ter acesso a suas mercadorias. De 

forma prática, a grande mudança na forma como os trabalhadores iriam se 

organizar na fábrica e o diferencial deste novo sistema era a implantação de 

esteiras rolantes onde cada trabalhador executava uma pequena parte do 

processo e como estes não precisavam se deslocar do seu posto de trabalho, 

resultava em ganhos de produtividade.  

Com uma jornada de trabalho que lhes permitia tempo para o lazer, 

estes gastavam parte da renda obtida com o trabalho nos produtos 

industrializados, no lazer, no turismo, retornando parte dessa renda para o 

próprio capitalista, aumentando a produção de lucros. Os trabalhadores 

ganhavam dinheiro suficiente para comprar o produto em que ele próprio fez 

parte da produção, retornando o salário que ele recebeu para as mãos do 

empregador. 

O mundo do trabalho passa então por mudanças significativas com o 

modelo produtivo adotado por Ford que traz grandes impactos na vida social. 

“A produção de massa significava consumo de massa, um novo 
sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política de 
controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova 
psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, 
racionalizada, modernista e populista.” (HARVEY, 2002. p121) 

As indústrias começavam a fabricar bens de consumo em 

quantidades cada vez maiores e a visão fordista de organização do trabalho 



possibilitava que estes trabalhadores possuíssem tempo livre e renda suficiente 

para que pudessem adquirir estes bens produzidos.  

Ford enviava assistentes sociais para a casa de seus trabalhadores 

com o intuito de verificar se seus hábitos de consumo eram de fato criteriosos, 

e se este trabalhador tinha condições de gerir seus ganhos de forma que se 

enquadrasse na moralidade. A sociedades humanas desde suas primeiras 

formas de organização, têm no trabalho uma categoria de centralização das 

ações de seus indivíduos. Nas sociedades pré-capitalistas, onde a produção 

era feita em grande parte por grupos de ofício, onde as técnicas de produção 

eram passadas de geração em geração, através de relações que viam no seu 

modo de produção, uma maneira de manter viva as tradições familiares além 

de se constituir como um marcador da posição social dos indivíduos, que eram 

diferenciados de acordo com o papel que exercia por meio do trabalho. 

A crise experimentada pelo capitalismo na década de 1970, 

sobretudo nos EUA Europa Ocidental e Japão, países centrais na dinâmica do 

capital, abre caminho para uma nova forma de organização da produção 

capitalista que produz grandes impactos diretos nas formas de trabalho 

organizado. Com a crise do regime de acumulação fordista, o toyotismo 

aparece como modelo e ”um valor universal para o capital em processo” 

(ALVES, 2007). 

A rigidez imposta pelo fordismo e pelo keynesianismo, tanto no que 

diz respeito ao mercado quanto aos contratos de trabalho e na produção de 

bens, se colocou como um obstáculo para que estes modelos conseguissem 

refrear as contradições do capitalismo. Segundo Harvey, é durante o período 

que compreende os anos de 1965 a 1973 que se evidencia a necessidade de 

uma forma de acumulação flexível, a ponto de permitir a expansão do capital. 

Após a reconstrução do Japão e da Europa Ocidental no período 

pós-guerra seus mercados internos encontravam-se saturados e com isso era 

preciso encontrar novas formas de comercializar seus excedentes. Com isso, 

os mercados de exportação aparecem como uma forma de equacionar estas 

questões. Encontrar mercados competitivos e que pudessem oferecer 

melhores condições de desenvolvimento para o capitalismo. 



É neste ponto que novos papéis vão sendo assumidos pelas 

indústrias e pelo Estado no sentido de possibilitar a expansão do capital e 

garantir o desenvolvimento econômico. 

“A reestruturação produtiva e industrial consiste em um processo que 
compatibiliza mudanças institucionais e organizacionais nas relações 
de produção e trabalho, bem como redefinição de papéis dos estados 
nacionais e das instituições financeiras, visando a atender às 
necessidades de garantia de lucratividade.” (CATTANI (org.), 2002: 
pág.268) 

 

É através da reestruturação produtiva que se abra caminho para 

modalidades de contratação de trabalho mais flexíveis e precárias em relação 

às conquistas alcançadas pelos tr4abalhadores até então. 

A flexibilização do trabalho oferece para o capital jornadas de 

trabalho que não se encerram apenas no tempo estipulado em contrato. Este 

mesmo trabalhador que em períodos de pouca demanda cumpre uma 

determinada quantidade de tempo de trabalho, em outros momentos pode 

aumentar significativamente este tempo sem implicar em novas contratações 

ou novos gastos por parte da empresa. 

A terceirização se mostra favorável ao capital uma vez que do ponto 

de vista da produção mantém o número imprescindível de trabalhadores para o 

cumprimento das funções necessárias à realização do capital, sem que com 

isto se mantenha o custo do trabalho formal.  

A partir daqui pretendo mostrar as formas como o trabalho neste 

contexto de reestruturação e flexibilização passam a ser tratados. Algumas 

destas formas de trabalho precário aparecem como forma de inserção dos 

trabalhadores, enquanto outras maneiras de organização dos trabalhadores se 

mostraram úteis e foram sendo utilizadas com o tempo pelo capital, 

principalmente para a redução de custos com a produção. 

Irene Galeazzi fala da precarização do trabalho como se tratando de  

“situações laborais atípicas” resultantes do cenário de crise econômica que se 

tornaram significativas nos anos 1990 e define trabalho precarizado como 

sendo: 



“Essas formas de inserção ocupacional apresentam a característica 
de não serem regidas por contrato de trabalho típico, e as condições 
de trabalho, nelas encontradas, tendem a um padrão inferior vis a vis 
a condição assalariada” (Cattani,2002:p242) . 

 

Podemos colocar a partir da definição da autora que a precariedade 

do trabalho não se encontra na dimensão material imediata da execução da 

atividade laboral, mas sim na dimensão social do trabalho. Ela está relacionada 

com a instabilidade e a fragilidade que determinadas formas e contratos de 

trabalho proporcionam em relação ao trabalho assalariado que garante ao 

trabalhador benefícios sociais e direitos historicamente conquistados. 

O trabalho precário pode ser caracterizado como aquele em que a 

relação entre as partes, seja por meio de contrato formal ou não, configura uma 

relação de instabilidade econômica e consequentemente social para o 

trabalhador.Em geral este tipo de trabalho está associado a atividades que 

antes eram executadas nas fábricas e passaram a ser terceirizadas em 

processos tanto externos, com tarefas executadas fora do ambiente fabril por 

terceiros, quanto internos, como o caso de trabalhares contratados por outras 

empresas especializadas como prestadores de serviço para ela. 

Entre as categorias que classificam o trabalho precário, em comum 

nas suas definições é possível apontar que todas as formas de trabalho 

precário são mostradas como um mecanismo de redução dos custos de 

produção e aumento da competitividade das mercadorias e serviços produzidos 

pelas empresas no mercado. 

Algumas destas formas de trabalho são criadas como mecanismo 

para a amortização de problemas sociais e acabam sendo tomados pelo capital 

para as finalidades que lhe são interessantes. Nesse sentido o Estado possui 

um papel de grande importância na criação de regimentos legais que 

regulamentem as atividades e as relações entre os elos que constituem o 

mundo do trabalho. 

A seguir apresento uma classificação das formas de trabalho 

precário encontradas. Elas foram divididas em cinco categorias, de acordo com 

a forma de organização dos trabalhadores e do tipo de relação que 

estabelecem com o capital. 



Em sua origem o cooperativismo propunha o modelo de autogestão 

como uma forma de reação ao desemprego e ainda como uma alternativa ao 

modelo de e as condições dos trabalhadores industriais. Em função de serem 

eles mesmos os detentores de forma coletiva dos meios de produção, 

inicialmente esta poderia ser vista como uma forma de superação da 

subordinação destes trabalhadores ao capital. 

O trabalho associado se caracteriza pela reunião de indivíduos em 

torno de uma atividade econômica e sua organização é pautada pela 

participação coletiva e na distribuição. Trata-se, portanto de uma forma de 

organização dos trabalhadores através de um ente jurídico que, diferente das 

empresas, não possui como finalidade a obtenção de lucro, mas a organização 

coletiva com o objetivo de beneficiar de forma igualitária seus membros. 

No entanto, o que pode a princípio ser visto como vantajoso, tem se 

transformado em uma saída para a redução de custos de produção por parte 

das empresas. Outra questão é que, na medida em que aumenta o número de 

cooperativas que oferecem os mesmos serviços à indústria, a autonomia dos 

cooperados diminui e as empresas passam a ter maior controle sobre o 

processo decisório e a organização da cooperativa que ao contrário do 

esperado, se subordina cada vez mais ao capital. 

Para diferenciar o modelo cooperativista em relação ao capitalismo, 

Tavares (2004) fala que: 

“As cooperativas, associações civis de pessoas criadas para explorar 
uma atividade econômica em benefício de seus sócios, sem fins 
lucrativos, diferem da cooperação, que constitui o ponto de partida da 
produção capitalista. A primeira, sem identificar-se à cooperação das 
origens culturais da humanidade, em princípio resulta de 
manifestações espontâneas, orientadas pela igualdade e pela 
solidariedade, em que não existe a figura do dono ou do patrão. A 
segunda “apresenta-se como um método, empregado pelo capital, 
para mediante o aumento de sua força produtiva explorá-lo mais 
lucrativamente” (Tavares, 2004;p.154) 

Para a autora, a base de formação deste tipo de organização está 

pautada por valores ligados a busca do bem comum, sem a preocupação em 

obter dividendos e fortemente ligada a organização comunitária, com 

princípios, portanto antagônicos ao capitalismo. No entanto, o movimento 



espontâneo ao qual a autora se refere na criação das cooperativas tem se 

invertido em muitos casos, onde menos espontâneas e mais incentivadas, as 

cooperativas vão sendo criadas muito em função de demandas por parte do 

capital. 

Além das demandas capitalistas, o trabalho associado é estimulado 

como possibilidade para os trabalhadores que se encontram a margem do 

mercado de trabalho se organizarem de forma que seja possível para eles que 

sua produção ou algum serviço especializado seja negociado com empresas e 

assim, existir uma via de ingresso destes trabalhadores no mercado 

econômico. 

O trabalho associado é atualmente amplamente incentivado por 

parte do Estado que busca meios de contornar o problema do desemprego.  

Dentro da lógica de flexibilização da produção, parte das atividades 

que eram realizadas no espaço fabril é transferida para cooperativas de 

serviços teoricamente autônomas, mas que funcionam a partir do controle e da 

gerência das empresas. A organização dos trabalhadores de maneira formal 

em possibilita com que as empresas terceirizem partes da produção, 

diminuindo ou eliminando gastos relacionados à gestão da força de trabalho, 

sem que com isso a produção fuja a seu controle. 

Em grande medida o trabalho realizado por cooperativas de 

produtores e de prestadores de serviço é controlada pelas empresas, sendo 

que estas, livres das responsabilidades em relação aos direitos sociais destes 

trabalhadores, ainda assim são elas que ditam as regras e de certa forma 

administram o funcionamento e a organização destes trabalhadores.  

As empresas não possuem qualquer tipo de obrigação legal com os 

trabalhadores associados, a relação se resume ao pagamento de um serviço 

ou produção contratada. 

Estes trabalhadores estão sujeitos a jornadas sazonais ditadas pelas 

necessidades de produção das empresas e no restante do tempo ficam em 

casa ou precisam encontram outras formas de obtenção de renda para a sua 

manutenção. A situação de fragilidade é evidente nestes casos onde, caso as 



empresas não necessitem de seus serviços ou de sua produção estes 

trabalhadores não recebem nada. 

No âmbito das relações formais envolvendo diretamente empregador 

e empregado, o trabalho precário aparece na possibilidade das empresas 

realizarem contratos de trabalho por tempo determinado para a substituição 

temporária de mão de obra ou para a realização de tarefas específicas em 

função de uma necessidade pontual. As empresas contratam, via uma outra 

empresa especializada na prestação deste tipo de serviço, trabalhadores que 

exercerão funções dentro de seu espaço e sob sua gerência sem os laços e 

responsabilidades trabalhistas que ficam a cargo deste outro agente que na 

prática simplesmente media esta relação e recebe para administrar o contrato. 

Da mesma forma que a terceirização, as relações de trabalho 

estabelecidas pelos contratos de prestação de serviço temporários possuem 

um intermediário entre o trabalhador e o serviço ou benefício que este fornece 

para a empresa que o contrata sendo que a principal diferença está na redução 

de determinados direitos trabalhistas aos quais este terá acesso. A 

precarização neste caso consiste em, além da situação de insegurança e 

fragilidade com relação a sua posição no mercado de trabalho, um contrato que 

não lhe possibilita pleno acesso aos benefícios trabalhistas. 

A legislação brasileira prevê a possibilidade destes contratos para o 

suprimento de necessidade de mão de obra, que devem ser obrigatoriamente 

realizados por empresas especializadas na prestação deste tipo de serviço, 

sendo vetada a contratação direta pela empresa onde este trabalhador irá 

atuar. 

Dentro desta categoria de trabalhadores, em geral, encontra-se uma 

grande massa em situação instável, que por vezes flutua por períodos de 

melhor ou pior situação econômica. 

Possuindo como aspecto comum em relação ao trabalho temporário 

a presença de outra empresa que será responsável por mediar e administrar as 

relações entre o trabalhador e a empresa tomadora de seus serviços, a 

terceirização se difere pelo fato de que, neste caso os trabalhadores estão 



assistidos pelos mesmos direitos que aqueles pertencentes ao quadro de 

funcionários diretos.  

Modelo bastante comum em empresas de grande porte, nesta forma 

de contrato as empresas tomadoras de serviços arcam com os custos 

financeiros da contratação, mas não com a responsabilidade social implícita em 

contratos diretos de trabalho. Os trabalhadores mantêm vínculos superficiais 

com o local onde exercem suas funções, uma vez que mesmo estando ali, não 

são parte da empresa, e dependendo do nível de especialização exigida para o 

cumprimento das funções, podem ser deslocados para outra localidade várias 

vezes.  

O processo de terceirização, além das questões práticas, 

relacionadas diretamente ao ambiente de trabalho, também traz consigo o 

problema da organização dos trabalhadores. Quando estes trabalhadores não 

se encontram prestando serviços na mesma empresa, a possibilidade de 

organização e de mobilização de categorias de trabalhadores em busca de 

direitos se torna menor em função da dispersão destes que ficam sujeitos a 

negociação entre patrões e sindicatos. 

Considero aqui como autônomas as formas de trabalho que, 

diferentes das anteriores, não implicam em contratos que envolvem 

diretamente a sua atividade, e sim a finalidade desta como bem ou serviço 

entregue ao capital, ou seja, a relação se resume ao pagamento efetuado pela 

empresa pelo fornecimento relacionado à produção de mercadorias. 

O trabalho autônomo é responsável pela realização de atividades 

essenciais a produção de mercadorias por trabalhadores sem vínculo com a 

indústria e em espaços fora dela. No caso do trabalho autônomo, os riscos em 

relação a atividade desenvolvida ficam a cargo do trabalhador. 

Muitos destes trabalhadores se organizam em unidades domésticas 

ou pequenas estabelecimentos e diferente dos trabalhadores associados, onde 

todos são proprietários dos meios de produção e produtores, aqui existe a 

figura do patrão, mesmo que pequeno. A pequena empresa e o trabalho 

domiciliar são as formas mais recorrentes. 



No caso do trabalho domiciliar, bastante utilizado no Brasil na 

indústria têxtil, existe o agravante de que, além do responsável por produzir o 

que foi contratado, este trabalhador por vezes acaba envolvendo o restante da 

família em momentos em que precisa agilizar a produção para atender a tempo 

o que lhe foi demandado fazendo com que as dimensões da precariedade 

laboral recaiam sobre todo o núcleo familiar, e em muitos casos envolvendo 

trabalho infantil. 

A difusão deste tipo de trabalho como uma forma dos indivíduos 

adquirirem autonomia pessoal e econômica, com maiores ganhos financeiros e 

livre dos patrões, subverte 

Para fins de definição do trabalho informal ele será aqui 

caracterizado como aquele que, seguindo a mesma perspectiva de 

precarização, ou seja, o trabalho às margens da seguridade legal e social, se 

encontra fora da produção direta de mercadorias ou o trabalho improdutivo. A 

mão de obra empregada por estes trabalhadores não gera valor imediato as 

mercadorias, mas é ela que possibilita a realização do capital por meio da 

circulação e troca das mercadorias por dinheiro. 

Trata-se de atividades relacionadas ao movimento de circulação do 

capital e são realizadas de maneira informal, sem contrato de trabalho e sem 

as garantias proporcionadas por ele. Vendedores ambulantes, trabalhadores do 

comércio sem carteira assinada, entre outras atividades relacionadas 

movimentação de mercadorias se enquadram nesta categoria. 

O modo de produção capitalista, com todas as suas contradições, se 

mantém hegemônico na sociedade contemporânea e sua perpetuação passa 

por diversas mudanças importantes e que refletem diretamente nas estruturas 

sociais e na vida dos trabalhadores. 

A partir desta reflexão, pretendemos abordar a questão de um 

mercado que surge a partir do discurso de sustentabilidade, uma mudança 

recente e de grande importância nas discussões atuais e que foi incorporada 

pelo capitalismo como forma de, mais do que se manter, criar maneiras 

diferentes, pelo menos em discurso, de produzir suas mercadorias e conquistar 



mercados que estão alinhados com propostas de produtos que diminuam os 

impactos ao meio ambiente causados por sua produção, além de promover 

práticas que envolvem responsabilidade social com todos os atores envolvidos 

na cadeia.  

Este mercado implica em impactos em diversas dimensões e afetam 

trabalhadores e modelos de contratação de força de trabalho que até pouco 

tempo se organizava economicamente de outras formas e que agora se 

encontram a serviço direto do capital. 

As mudanças no cenário econômico e nos modelos produtivos que o 

capitalismo experimenta ao longo de século XX trazem desafios de ordem 

teórico-metodológica no que diz respeito à compreensão dos novos processos 

produtivos e relações de trabalho advindas destas transformações. Enfrentar 

estes desafios, compreendendo estas novas relações. 

A COFRUTA surge em 2002 e a princípio seu objetivo era produzir 

xaropes e geleia de frutas para serem utilizadas na merenda escolar de 

Abaetetuba e demais municípios vizinhos. No entanto, este mercado se 

mostrou bastante instável, e a cooperativa mudou o foco da sua linha de 

produtos ainda no início de sua instalação para a fabricação de polpas de 

frutas congeladas.A cooperativa administra uma unidade industrial de 

processamento de frutas com capacidade instalada de 800kg por dia, além de 

uma mini usina de extração de óleos vegetais.  

Com a economia da sustentabilidade, as empresas buscam 

fornecedores que tenham suas práticas de produção pautadas por 

regulamentações e certificados que atestem práticas consideradas 

sustentáveis. Assim, a Cofruta com interesse em adentrar outros mercados 

além dos regionais trabalhou para a implantação da certificação ecológica do 

açaí produzido por ela pelo Instituto de Mercado Ecológico, entidade suíça que 

atesta para fins de comércio que o manejo do fruto é realizado de modo que 

não agrida o meio ambiente. 

A produção rural do município está concentrada na área das ilhas 

que hoje são ocupadas por colonos assentados pelo INCRA em 20 projetos de 



assentamento extrativista e uma área quilombola de acordo com o Instituto de 

Terras do Para – ITERPA. 

Estes assentamentos preveem atividades econômicas específicas e 
de acordo com a Portaria/INCRA/P/N°268 de 23 de outubro de 1996 as 
características desta modalidade de assentamento são: 

 
Essa modalidade de Assentamento édestinado à exploração de 
áreadotadas de riquezas extrativas,através de 
atividadeseconomicamente viáveis,socialmente justas e 
ecologicamentesustentáveis, a serem executadaspelas populações 
oriundos decomunidades extrativistas. 
A obtenção da terra, criação doProjeto, a seleção dos 
beneficiários,aporte de recursos de crédito Apoio aInstalação e de 
crédito de produção(PRONAF A), Infra-estrutura básica(estradas de 
acesso, água e energiaelétrica) e a Titulação (Concessãode 
Uso/Titulo de Propriedade) são deresponsabilidade do INCRA. 

 

Do ponto de vista legal, a importância da posse e uso legal da terra 

é caracteriza como fator determinante também para o estabelecimento de 

relações comerciais entre empresas e comunidades. Para evitar quaisquer 

problemas, a indústria busca apenas se relacionar com produtores que tenham 

suas terras regularizadas. No caso de Abaetetuba, este fator somado ao grau 

de organização da cooperativa foi o que levou a indústria cosméticaa se 

aproximar e propor que eles sejam seus fornecedores, mesmo estes não tendo 

como foco o comércio extrativista de sementes ou óleos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os contratos estabelecidos entre os produtores e a empresa são 

assinados pelas cooperativas que se tornam os entes responsáveis pela 

entrega da produção e pelo pagamento aos associados pelo que cada um 

produziu. Por se tratar, via de regra, de produções sazonais e pela 

necessidade de planejamento da produção por parte da indústria, estes 

contratos não são propriamente fechados no que diz respeito a quantidade, 

sendo estabelecidos volumes mínimos e máximos de compra para a safra 

seguinte. 



Por se tratar da tentativa de um modelo novo de negociação, nem 

mesmo a indústria estabeleceu um protocolo padrão ainda para estas 

negociações, apenas que as decisões a respeito dos contratos e preços que 

serão praticados são sempre coletivas e tomadas em assembleias. 

Para a utilização destes insumos como matéria-prima na produção 

de cosméticos é necessário que eles passem por processos de beneficiamento 

até que eles cheguem na forma em que são empregados na fabricação dos 

produtos. Dependendo do insumo que será fornecido para a indústria, o 

processo de beneficiamento pode ou não ser realizado pela cooperativa, 

implicando na inclusão de outros atores nos contratos. No caso da cooperativa 

de Abaetetuba, ela fornece murumuru, andiroba e açaí. O murumuru e 

andiroba são processados em uma mini usina na cooperativa e transformado 

em óleo que é entregue para a empresa. Para o açaí o processo é diferente e 

este é entregue para uma empresa especializada e é transformado em 

manteiga para finalmente ser utilizado na fábrica. 

Hoje no Brasil não existe uma legislação específica que regule a 

forma como os contratos entre cooperativas de produção e empresas devem 

ser estabelecidos, ficando a cargo das partes envolvidas decidirem as 

condições contratuais para o fornecimento. 

Os extrativistas envolvidos na cadeia produtiva de sementes para a 

indústria cosmética trabalham na coleta feita na floresta. A produção é então 

levada até suas propriedades separadas e quebradas, quando necessário, e 

são retiradas as amêndoas que são dispostas em tablados de madeira para 

secagem. Após este processo elas são entregues a cooperativa, que paga aos 

trabalhadores o valor que havia sido estipulado em contrato pelo quilo do 

produto. 

A compra de óleo e sementes como insumos para a produção de 

cosméticos é parte da relação estabelecida entre a cooperativa e a indústria. A 

empresa está presente na comunidade ao longo de todo o ano com ações de 

intervenção direta na produção e ainda  



As duas entidades se tornaram próximas ao longo do tempo em que 

se relacionam o que faz com que, na prática, exista o interesse por parte da 

cooperativa de cumprir os contratos estabelecidos e, consequentemente a 

continuidade da relação. 

A atividade de coleta e processamento de sementes não é a 

principal dos cooperados, ficando em segundo plano, no entanto em razão da 

relação com a empresa ser vista como benéfica para a comunidade, estes 

trabalham em função de sua continuidade. 

O processamento dos óleos era realizado a princípio pela própria 

empresa, com o tempo ela adquire e doa para a cooperativa o equipamento 

necessário para a extração dos óleos e constrói um galpão para abrigar a mini 

usina. A criação desta usina possibilitaria novos negócios para a cooperativa, 

uma vez que outras empresas utilizam os mesmos óleos vegetais em sua 

produção, no entanto estes óleos são adquiridos via indústrias beneficiadoras, 

que são estas responsáveis pela aquisição junto aos produtores extrativistas. 

Além do fornecimento de equipamentos, a empresa possui uma 

equipe de técnicos de campo, os quais ela coloca para atuar diretamente com 

os produtores, acompanhando a produção, dando cursos e capacitações entre 

outras atividades. 

Um exemplo de ação mais direta junto aos produtores foi observada 

em uma visita a campo em Abaetetuba realizada pela área responsável por 

suprimentos. O objetivo da visita era a construção de uma casinha de 

secagem, que consiste em uma estrutura de madeira construída a alguns 

metros do chão com um estrado de madeira forrado por uma tela e coberto por 

uma lona branca, onde são depositadas as sementes após a coleta para que 

elas sequem e posteriormente sejam enviadas até a cooperativa. Os custos 

com a contratação das pessoas responsáveis pela construção das casa é todo 

da indústria e este procedimento já é esperado pelos produtores que, em certa 

medida se tornaram dependentes, ou possivelmente não realizariam a 

produção da forma exigida sem a intervenção da empresa. 

O surgimento de um modelo industrial, não só brasileiro, mas 

também formado por corporações internacionais, onde suas mercadorias são 



produzidas a partir da floresta aliado ao discurso de desenvolvimento 

sustentável, que leva em conta, além da dimensão econômica, a humano e a 

ambiental, cria arranjos de trabalhadores organizados em torno de uma 

sociedade jurídica para possibilitar o fornecimento de matérias primas. Esses 

arranjos nem sempre são harmoniosos ou justos e muitas pessoas acabam por 

ficar apartados da possibilidade de comercialização de sua produção de forma 

igualitária. 

Novas formas de desenvolvimento econômico possibilitados a partir 

do discurso de preservação ambiental trazem consequências para a vida 

prática daqueles atores sociais que estão envolvidos com as cadeias 

produtivas que abastecem estes novos mercados emergentes. Nesse sentido, 

investigar o trabalho em realidades não urbanas e distantes de uma realidade 

de chão de fábrica ou outras atividades econômicas ligadas diretamente a 

economia formal, mas que são atingidas pelas mudanças trazidas pela 

globalização da economia, se faz relevante para a compreensão de arranjos 

sociais particulares. 

O início do empreendimento buscava a inserção social por via da 

economia através de um tipo de comércio e de organização produtiva 

igualitária e justa para todos os que participam dela, e a medida em que este 

empreendimento cresce em relação ao universo exterior com quem as relações 

comerciais propriamente se realizam, novas relações se estabelecem entre 

aqueles que partilham do mesmo universo social e que, no entanto, não se 

inserem na cooperativa. 

Mesmo participando de uma iniciativa como esta, a forma como as 

pessoas envolvidas realizam suas atividades no dia a dia, opera a partir da 

lógica do capitalismo, ou seja, o sentimento de solidariedade não se estende a 

quem não pertence a cooperativa, sendo estes alvo de exploração para que os 

cooperados obtenham lucro. No entanto esta relação não é vista por eles como 

exploratória, e sim como algo dado, no sentido de que é assim que as coisas 

funcionam. Parte dessa lógica pode ser herança histórica da própria formação 

das cidades no Pará, e especificamente em Abaetetuba que entre seus ciclos 



econômicos teve o sistema de aviamento como uma das principais formas de 

comércio naquela região. 

A economia da sustentabilidade, que busca oferecer produtos que 

atendam a critérios econômicos, ambientais e sociais, mesmo com a intenção 

de criar formas justas de comércio acaba se utilizando de mão-de-obra 

precária, no sentido de que as relações de trabalho estabelecidas entre as 

partes não envolvem os benefícios sociais e a certa estabilidade que o trabalho 

e o salário implicam, além de proporcionar indiretamente formas de contratação 

ainda mais precárias. 
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