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Resumo:
Este artigo tem como objetivo principal analisar a contribuição da Comunicação Organizacional como
estratégia de fortalecimento e sustentabilidade de cooperativas singulares pertencentes aos
empreendimentos econômicos solidários, no sertão piauiense, além de averiguar a importância dessas
cooperativas na construção da cidadania plena de agricultores familiares cooperados. Nessa
perspectiva, percebe-se que qualquer organização precisa desenvolver seus processos comunicativos
para que assim possa efetivar sua função no meio social. Este estudo é baseado em pesquisa
exploratória e qualitativa, sendo seus dados obtidos por meio de entrevista semiestruturada. A análise
dos dados foi realizada mediante o conjunto de técnica de análise de conteúdo, conforme modelo de
Bardin. Os resultados desta pesquisa apontam que os sujeitos em estudo consideram que uma
comunicação organizacional positiva deve trazer benefícios para as cooperativas pesquisadas,
favorecendo assim a sustentabilidade do empreendimento e consequentemente o exercício da
cidadania plena dos agricultores familiares cooperados.
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Organizational Communication as strengthening and sustainability
strategy of Solidarity Enterprises in the backcountry Piauí.
Abstract
This article aims to analyze the contribution of Organizational Communication as strengthening and
sustainability strategy of individual cooperatives belonging to the solidarity economy enterprises in the
backcountry Piauí and to verify the importance of such cooperatives in the construction of full
citizenship of family farmers cooperative. From this perspective, it is clear that any organization needs
to develop their communicative processes so that it can carry out its function in the social
environment. This study is based on exploratory and qualitative research, and its data obtained through
semi-structured interviews. Data analysis was performed using the set of content analysis technique, as
Bardin model. The results of this study indicate that subjects in the study believed that a positive

organizational communication should bring benefits to the surveyed cooperatives, thus promoting the
sustainability of the project and therefore the exercise of full citizenship of family farmers cooperative.
Key-words: Organizational Communication, Sustainability, Solidarity Enterprises.

1 Introdução
Por meio do ato de comunicar, nos foi possível transmitir conhecimentos e aprimorar
tecnologias. A maioria dos estudiosos, dentre estes Moraes (2006), afirma que os caminhos da
linguagem foram traçados desde as pinturas rupestres, passando pela invenção de Gutemberg
até chegar a 4ª era da comunicação, onde todos nós somos ou nos tornamos agentes da
informação e da transformação gerada por esta.
Com o passar dos tempos, o fenômeno chamado de globalização passa a ter maior
influência sobre o ser humano, principalmente quando se trata de um ambiente
organizacional. Diante dessa realidade, a comunicação passa a ser fator condicionante para a
sobrevivência das organizações, sejam elas públicas, privadas e, até mesmo, as
autogestionárias, como é o caso dos empreendimentos econômicos e solidários.
Diante deste cenário, objetivamos compreender a contribuição da Comunicação
Organizacional como via de sustentabilidade de cooperativas singulares pertencentes aos
empreendimentos econômicos solidários do Território Vale do Guaribas, no Piauí, além de
averiguar a importância dessas cooperativas na construção da cidadania plena de agricultores
familiares cooperados. Os múltiplos fatores que instigam essa pesquisa nos levam a
questionar a importância da comunicação organizacional no reconhecimento de tais
empreendimentos, enquanto coletividade, na busca de seu respectivo fortalecimento. Este
estudo é baseado em pesquisa qualitativa, realizada através de entrevistas semi-estruturadas
com agricultores familiares pertencentes às cooperativas singulares do Território Vale do
Guaribas, no sertão piauiense. A análise dos dados foi realizada mediante o conjunto de
técnica de análise de conteúdo, conforme modelo de Bardin.
É através de uma comunicação elaborada e planejada adequadamente que a
cooperação será mútua entre cooperativa e cooperados e, é através da política do diálogo,
esclarecimento, respeito e integração que os cooperados podem transformar coletivamente
tanto a sua realidade social e econômica como a da sua comunidade, propiciando, assim, a
cidadania plena.
Para maior aprofundamento sobre o tema, o artigo apresenta-se dividido em cinco
partes. Na primeira parte há a contextualização do debate atual acerca da comunicação
organizacional no Brasil. Na segunda parte há a descrição do conceito e princípios básicos
que norteiam a economia solidária, logo depois são apresentados alguns conceitos de
cidadania plena e seu atual estágio de desenvolvimento. Em seguida, é feita a análise dos
dados referentes à comunicação organizacional e sustentabilidade destes empreendimentos e
por fim, são apresentadas as conclusões deste estudo.

2 Panorama da Comunicação Organizacional no Brasil

A comunicação faz parte de todos os atos da vivência humana e, nas organizações,
não é diferente, pois as mesmas, sejam públicas ou privadas, são consideradas organismos
vivos e interdependentes. Com isso, a comunicação está inserida na base das funções
administrativas de planejamento, organização, direção e controle, sendo considerada por
muitos pesquisadores como a alma da organização.

De acordo com Bueno (2009), a Comunicação Organizacional, no Brasil, é uma
atividade ainda recente, pois está completando apenas 30 anos. O autor afirma que, na década
de 1970, as empresas e associações já se comunicavam, muitas delas, por meio de houseorgans. Porém, Bueno (2009) destaca que, nesse período, não havia ainda uma comunicação
empresarial no sentido amplo de hoje em dia e que, no contexto histórico do Brasil e,
consequentemente, das empresas aqui instaladas, na década de 1970, vivia-se a truculência do
regime militar.

Era um tempo em que as greves por salários ou melhores condições de trabalho
eram resolvidas pelas milícias estaduais e não pela negociação e pelo diálogo.
Enfim, não havia espaço para o diálogo e a participação. Vigorava o lema: Manda
quem pode, obedece quem tem juízo (BUENO, 2009, p. 5).

Diante desse cenário, Bueno (2009) afirma que as atividades de comunicação nas
empresas eram desenvolvidas de forma restrita e isolada: “a edição de publicações
empresariais, a assessoria de imprensa, a organização de eventos, a publicidade e o marketing,
de maneira geral, eram assumidos, na quase totalidade dos casos, por departamentos e
profissionais sem qualquer vinculação” (BUENO, 2009, p. 5). O autor ressalta ainda que
dessa fragmentação acabava resultando, dentro das empresas, uma comunicação difusa e
muitas vezes, até contraditória.
Já nos anos de 1990, a comunicação organizacional assume uma função estratégica
dentro das empresas. Ela passa a ter uma posição ativa e incorpora os mais diversos
departamento e setores, a fim de desempenhar um papel significativo no processo de tomada
de decisões. Nesse sentido, alguns teóricos como Bueno (2009), Torquato (2010) e Vieira
(2004) concordam entre si ao afirmar que a Comunicação Organizacional deixou de ser um
conjunto de atividade desenvolvida de forma fragmentada e departamentalizada para compor
um processo integrado e de visão abrangente que orienta o relacionamento da empresa ou
entidade com seus públicos de interesse.
Bueno (2009) afirma que, ao longo dessas quase quatro décadas, a evolução da
comunicação organizacional vem acontecendo de forma gradativa, de tal modo que, nos dias
atuais, as organizações modernas não mais poderão prescindir dessa articulação. O autor
reforça que: “a comunicação é o espelho da cultura empresarial e reflete, necessariamente, os
valores das organizações” (BUENO, 2009, p. 6).
Vieira (2004) defende que a Comunicação Organizacional objetiva difundir o
posicionamento da empresa, sendo ela responsável por estabelecer o diálogo tanto interno
quanto externo nas organizações. Para tanto, tal perspectiva aponta essa comunicação como
uma atividade complexa em que a organização deve levar em conta os interesses coletivos e
conhecer as necessidades do seu público.
No entanto, podemos perceber que a comunicação é um elemento vital no
processamento das funções administrativas, fazendo com que as organizações atinjam seus
públicos e, consequentemente, seus objetivos. É a comunicação que ocorre dentro da
organização e a comunicação entre ela e o meio onde está inserida a define e determina as
condições da sua existência. Assim, Silveira e Felizola (2009) destacam como seu principal
objetivo:

No campo organizacional, a comunicação surge com o intuito de estabelecer um elo
entre a empresa e o público, além de esclarecer o significado, o papel e a razão de
ser da Organização. Ao entender isso, é possível deduzir que cabe ao profissional
responsável pela comunicação organizacional tornar coletivos os interesses e

pretensões da empresa para que, desta forma, além de conhecer o local em que
trabalha, o funcionário possa também se enxergar parte deste e trabalhar como
construtor de uma identidade organizacional (SILVEIRA E FELIZOLA, 2009, p.
02).

Com o objetivo de conquistar o público e mostrar a este que tem qualidades e
serviços eficazes a oferecer, as instituições procuram investir em sua própria imagem. Para
tanto, através de informes, campanhas publicitárias ou tantas outras estratégias, a
comunicação organizacional também se apresenta como uma ferramenta capaz de atingir esse
propósito. Porém, tais estratégias ao serem desenvolvidas devem levar em consideração as
peculiaridades de cada organização.
Contudo, Silveira e Felizola (2009) ressaltam que a Comunicação Organizacional
não deve se restringir unicamente a criar estratégias. “Também é de sua incumbência a
construção de uma identidade e a busca contínua do bem estar dos grupos envolvidos”
(SILVEIRA E FELIZOLA, 2009, p. 2). Dessa forma, desenvolver-se-á o espírito de equipe a
partir de uma relação sólida e amigável, em que os colaboradores são comprometidos com as
suas atividades e, sobretudo, com a organização.
Diante desse aspecto, Peruzzo (2013) apresenta a Comunicação nas Organizações
através de outras perspectivas, sendo que, para a autora, essa Comunicação Organizacional
possui conotações diferenciadas:

Tem conotações diferentes, pois ocorre a partir de perspectivas como a comunicação
de empresas, do poder público e das demais instituições com o terceiro setor, além
daquela desenvolvida pelos próprios movimentos sociais, ONGs, associações
comunitárias e similares, sem finalidade de lucro, e, por extensão, outras também
próprias do mundo do trabalho (PERUZZO, 2013, p. 93).

Peruzzo (2013) ressalta, ainda, que a partir do momento em que tal comunicação é
desenvolvida sob a ótica dos próprios atores sociais, nas relações com seus públicos e com a
sociedade, e envolve organizações comunitárias, ONG’s, movimentos sociais, novos
fundamentos balizam os conceitos e as práticas de Comunicação Organizacional.
Nessa proposição, Hall (1984, p. 132) afirma que o processo de comunicação nas
organizações “contém elementos que são fortemente organizacionais e fortemente
individuais”, confirmando que, em todas as discussões sobre comunicação organizacional, o
indivíduo deve exercer o papel central no processo, através da relação dialógica, conferindo
assim sua natureza de ser social.

3 Economia Solidária: conceitos e princípios básicos

Dentre as definições teóricas da economia solidária, há pelo menos uma unanimidade
entre os pesquisadores do tema: ela se apresenta como uma nova estratégia alternativa de luta
contra o desemprego. Ortiz Rocca (2001) defende que a economia solidária se insere nas
diversas formas de organização e os envolvidos objetivam criar sua própria fonte de trabalho
ou ter acesso a bens e serviços de qualidade ao mais baixo custo possível, numa dinâmica de
solidariedade e de reciprocidade que articula os interesses individuais aos coletivos.
França Filho e Laville (2004, p. 18) ao analisarem a emergência de laços sociais de
solidariedade, especialmente frente à crise generalizada do emprego consideram que:

[...] a economia solidária mergulha suas raízes nas relações de pertencimento vividas
que podem ser tradicionais. Entretanto, ela não se confunde com a economia
tradicional, pois vai além do domínio privado, exprimindo no espaço público a
reivindicação de um poder-agir na economia, isto é, a demanda de uma legitimação
da iniciativa, independente da detenção de um capital. Ela funda, assim, um
empreendedorismo que não é movido pela rentabilidade do capital investido e não
distingue o que é da ordem da produção e da distribuição, combinando associação
para exercer uma profissão em comum e ajuda mútua (FRANÇA FILHO E
LAVILLE, 2004, p. 18).

Para a compreensão da lógica da economia solidária, Singer e Souza (2000)
ressaltam que é de fundamental importância reconsiderar “a crescente desigualdade entre a
classe capitalista, cuja riqueza aumenta com a acumulação do capital, e a classe trabalhadora,
cujos ganhos são apenas suficientes para reproduzir sua força de trabalho continuamente [...]”
(SINGER; SOUZA, 2000, p. 14).
O mesmo autor difere os princípios da economia solidária dos princípios do
capitalismo ao afirmar que a economia solidária possui como unidade típica:

[...] posse coletiva dos meios de produção pelas pessoas que as utilizam para
produzir; gestão democrática da empresa ou por participação direta (quando o
número de cooperados não é demasiado) ou por representação; repartição da receita
líquida entre os cooperadores por critérios aprovados após discussões e negociações
entre todos; destinação do excedente anual (denominado sobras) também por
critérios acertados entre todos os cooperados (SINGER; SOUZA, 2000, p. 13).

Talvez uma das principais diferenças entre a empresa privada e a solidária seja o
modo como estas são administradas. “A primeira aplica a heterogestão, ou seja, a
administração hierárquica, formada por níveis sucessivos de autoridade [...] já a empresa
solidária se administra democraticamente, ou seja, pratica a autogestão” (SINGER, 2002,
p.18).
Segundo Silva (2009), a economia solidária pode ser definida, de forma mais ampla,
como o conjunto das atividades que contribuem para a democratização econômica a partir do
engajamento de todos os envolvidos, que devem levar consigo os princípios de preservação
do meio ambiente, a busca pela igualdade racial e a luta por justiça social, além da constante
busca pela garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos.
O mesmo autor revela, ainda, que as iniciativas da economia solidária são marcadas
por uma pluralidade de ações e atores sociais que se configuram em diferentes formas
organizativas, tais como: “associações de produtores, cooperativas populares, centros de
formação, espaços coletivos de comercialização, clubes de trocas, feiras agroecológicas, entre
diversas outras, também denominadas de empreendimentos de economia solidária” (SILVA,
2009, pp. 47-48).
Quanto às origens da economia solidária, Singer (2002) destaca que esta pode situarse a partir das iniciativas cooperativistas em busca de trabalho e renda, reflexos da Revolução
Industrial na Grã-Bretanha. “O surgimento das máquinas industriais e da organização fabril da
produção levou os artesãos ao empobrecimento e marginalização” (SINGER, 2002, p. 22).
Após a II Guerra Mundial, as cooperativas brasileiras se desenvolveram com maior
intensidade. A partir da década de 1970, tomam mais força devido aos processos de
reestruturação produtiva pelos quais passavam as organizações e, em 1988, o governo passa a

fomentar o cooperativismo, fundamentado no artigo 174 da Constituição Federal, parágrafo
2°, e na Lei 5.764/71, criada 17 anos antes. (PICCININI et al., 2003).
Singer (2002) afirma que, devido às revoluções industriais que ocorreram ao longo
da história, inúmeras consequências apareceram, tais como: os novos modos de estruturação
do emprego, a precarização do emprego e o desemprego que se inseriram na dinâmica atual
da modernização. Tal aspecto teve grande influência na consolidação dos princípios da
economia solidária no Brasil, movimento em evidente expansão e que se apresenta como uma
organização social extremamente promissora, sobretudo no que se refere a mudanças nas
relações e condições de trabalho.
No entanto, Singer (2002) ressalta que a economia solidária, no Brasil, reviveu nas
décadas de 80 e 90 com a desindustrialização do país, período em que milhares de postos de
trabalho foram perdidos, resultando no desemprego em massa e na acentuada exclusão social.
“Ela assumiu em geral a forma de cooperativa ou associação produtiva, sob diferentes
modalidades, mas sempre autogestionárias”. (SINGER, 2002, p. 122)
No processo evolutivo brasileiro, os interesses individuais não se aliavam aos
interesses coletivos. Pinho (1977) ressalta que tal realidade colocara em evidência, de maneira
brutal, a oposição entre o interesse individual e o interesse social, pois enquanto de um lado
um grupo cada vez menor de empresários enriquecia, do outro a classe operária vivia
miseravelmente:
De fato, a liberdade econômica conduzira a uma luta desbragada: entre produtores,
que se digladiavam entre si, eliminando ou absorvendo as empresas marginais
(dando origem, progressivamente, à constituição de grandes grupos monopolísticos
ou quase monopolísticos; entre trabalhadores, devido à concorrência da mão-deobra feminina e de menores que passaram a disputar mercado de trabalho, sobretudo
com a introdução da máquina no processo produtivo) e também às periódicas
depressões econômicas, que geravam desemprego em massa, obrigando-os a
oferecer trabalho a preços vis, apenas suficientes para garantir a sobrevivência: entre
produtores e assalariados, já que a pretendida liberdade contratual degenera em
imposição de salários de fome e de longa jornada de trabalho (PINHO, 1977, p.5).

No contexto da origem histórica da economia solidária, Singer (2002) afirma que
seria justo denominar a fase inicial de “cooperativismo revolucionário”, pois esta jamais se
repetiu de forma tão nítida, em nenhuma parte do mundo. “Ela tornou evidente a ligação
essencial da economia solidária com a crítica operária e socialista do capitalismo” (SINGER,
2002, p. 35).

4 Cidadania: uma evolução para a igualdade social

No Brasil, o uso da palavra "cidadania" torna-se cada vez mais comum nos dias de
hoje. Ela se faz presente, em grande parte do nosso cotidiano, por meio de campanhas
publicitárias, comerciais, outdoors, onde discursos inflamados prometem ações que garantirão
aos comuns o que essa palavra veicula. Com isso, uma breve discussão acerca da
complexidade dessa palavra se faz necessária.
Marshall (1967), ao conceituar cidadania, divide-o em três partes: civil, política e
social. Vale destacar que Marshall utilizou, em seus estudos e reflexões, o desenvolvimento
da cidadania na Inglaterra.

(...) Chamarei estas três partes, ou elementos, de civil, política e social. O elemento
civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual — liberdade de ir e
vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e de concluir
contratos válidos e o direito à justiça. Este último difere dos outros porque é o
direito de defender e afirmar todos os direitos em termos de igualdade com os outros
e pelo devido encaminhamento processual. Isto nos mostra que as instituições mais
intimamente associadas com os direitos civis são os tribunais de justiça. Por
elemento político se deve entender o direito de participar no exercício do poder
político, como um membro de um organismo investido da autoridade política ou
como um eleitor dos membros de tal organismo. As instituições correspondentes são
o parlamento e conselhos do Governo local. O elemento social se refere a tudo que
vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de
participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de
acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais
intimamente ligadas com ele são o sistema educacional e os serviços sociais
(MARSHALL, 1967, p. 63-64, grifo meu).

Seguindo a distinção apontada por Marshall, Carvalho (2002) também desdobra a
Cidadania em direitos civis, políticos e sociais e este complementa tal definição ressaltando
que a ideia central na qual se baseia a cidadania é a justiça social. Aqui daremos maior ênfase
ao aspecto social da cidadania.
Levando em consideração tal aspecto, Carvalho (2002) aponta a existência de três
categorias pertencentes à cidadania: os cidadãos em plenos, são aqueles detentores dos três
direitos; os incompletos, são possuidores de alguns dos direitos e os não cidadãos, são os que
não se beneficiam de nenhum dos direitos apontados por Marshall.
O autor destaca ainda que para o ideal de cidadania plena, muitas vezes, os caminhos
são distintos e nem sempre seguem em linha reta (como pretendia Marshal). Diante desse
ponto, Carvalho (2002) afirma que: “a construção da cidadania tem a ver com a relação das
pessoas com o Estado e com a nação” (CARVALHO, 2002, p. 12).
No contexto histórico, alguns estudiosos como Coutinho (2003), Silveira (2013),
Carvalho (2002), dentre outros, defendem que o processo de colonização do Brasil está
diretamente atrelado à atual perspectiva de cidadania do povo brasileiro. Carvalho (2002)
enfatiza que, em três séculos de colonização, “os portugueses tinham construído um enorme
país dotado de unidade territorial, lingüística, cultural e religiosa” (CARVALHO 2002, p. 18).
Porém, o autor destaca que tal processo de colonização também deixou marcas profundas no
país, tais como uma população analfabeta, uma sociedade escravocrata, uma economia
monocultora e latifundiária, um Estado absolutista.
De acordo com Carvalho (2002), após a ditadura militar e, consequentemente, no
esforço da sociedade para a reconstrução da democracia no Brasil, a palavra cidadania caiu no
gosto dos brasileiros, principalmente dos representantes políticos. O autor alerta, ainda, que
“o fenômeno da cidadania é complexo e historicamente definido” (CARVALHO, 2002, p.8).
Por isso, o exercício de certos direitos não garante automaticamente o gozo de outros. No
caso do Brasil, a Constituição estabelece como direitos e deveres de todo cidadão: a vida, a
liberdade, igualdade, a segurança, a propriedade (art. 5º), a educação, a saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados (art. 6º.), a soberania popular, o sufrágio universal, o
voto direto e secreto (art. 14), entre outros.
Coutinho (2003) considera que, mesmo com a promulgação de tais direitos e deveres
através da Constituição de 1988, a cidadania se configurou como uma “transição fraca”, pois,
apesar de o processo de transformação ocorrido no país ter ampliado os espaços políticos, o
autor enfatiza que, ao mesmo tempo, foram mantidos os elementos tanto autoritários como

excludentes característicos do regime anterior. Para Coutinho (2003), essa falta de ruptura é
consequência da:

Herança patrimonialista, elitista, autoritária e excludente, caracterizada pela ausência
ou insuficiência dos direitos sociais, como trabalho, educação, saúde, moradia e
alimentação, pós golpe-militar de 1964, que exerceu papel preponderante na
configuração da sociedade brasileira, onde as classes subalternas não eram
reconhecidas como sujeito de direitos, dificultando o acesso a esses direitos e à vida
digna prescrita na Constituição (COUTINHO, 2003, p. 48).

Levando em consideração tais estratégias de dominação burguesa vigente no Brasil,
muito se discute sobre a importância do pensamento de Antonio Gramsci a respeito do
assunto.
Frente às mudanças revolucionárias defendidas no interior da sociedade de classe
capitalista, Gramsci (2006) defende que a cidadania não deve se limitar ao conhecimento e à
defesa dos direitos e deveres constitucionais. O autor aponta que para a superação da
sociedade de classes e, consequentemente, da desigualdade social exige-se que os subalternos
estejam preparados para assumir a posição de governantes. Com isso, o autor destaca que para
deixar a condição de subalternos, a escola cumpre um papel decisivo na formação desse
cidadão “como pessoa capaz de pensar, de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige”
(Gramsci, 2006, C 12, § 2, p. 49).
Putnam (2000) defende que as práticas sociais que constroem a cidadania
representam a possibilidade de constituição de um espaço privilegiado para cultivar a
responsabilidade pessoal, a obrigação mútua e a cooperação voluntária. As práticas sociais
que lhe são inerentes baseiam-se na solidariedade e no encontro entre direitos e deveres.
Nesse contexto, Marshal (1967, p. 79) reforça que "não obstante, a verdade é que a
cidadania, mesmo em suas formas iniciais, constituiu um princípio de igualdade”. Assim, a
participação social consciente se torna um instrumento de construção da cidadania plena, onde
a sociedade, de modo geral, deve estar permanentemente em contato com o Estado e, este
último, estabelecendo estratégias de fortalecimento e desenvolvimento autônomo do sujeito.

5 Apresentação e discussão dos resultados

Comunicação Organizacional como via de
Sustentabilidade da Cooperativa
Comunicação Positiva dentro da Singular:
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- Fundamental para a produção, comercialização e correção do
solo (20)
- Possuem Liberdade de Expressão dentro das reuniões (15)
- Têm o conhecimento prévio das pautas (02)
Tabela 1: Comunicação Organizacional como via de sustentabilidade da cooperativa singular
Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

Na tabela acima, contendo a Temática Comunicação Organizacional como via de
sustentabilidade da cooperativa singular, pode-se verificar que há percepção por parte dos
entrevistados da importância da comunicação organizacional como fator de sustentabilidade
dos empreendimentos solidários. Tal categoria surgiu frequentemente no discurso dos
pesquisados, quando estes foram abordados sobre a importância da comunicação
organizacional para o fortalecimento dos empreendimentos e do cooperado em si.

5.1 Comunicação Organizacional como via de sustentabilidade da cooperativa

Percebe-se que os sujeitos de estudo consideram, numa frequência de 37 expressões
e falas proferidas durante entrevista, que uma comunicação positiva presente nos EES’s deve
trazer benefícios para as cooperativas em estudo. Os pesquisados reconhecem, numa
frequência de 20 expressões, conforme aponta a tabela acima, que tal comunicação aponta
benefícios fundamentais tanto no aumento da produção dos produtos oferecidos pelas
cooperativas quanto na comercialização destes pela central de cooperativas.
Nessa mesma frequência, os entrevistados percebem também que a comunicação
organizacional traz benefícios relacionados ao tratamento e correção adequada dos solos no
campo. Nesse último caso, podemos inferir que a comunicação organizacional, trabalhada nos
EES’s pesquisados, pode ser atrelada a uma assistência técnica oferecida às cooperativas
singulares. Já no primeiro aspecto, podemos perceber que tal comunicação seria fundamental
para a motivação dos agricultores familiares sócios às cooperativas em estudo.
Percebe-se também que como fator de sustentabilidade, numa frequência de 15
expressões, a comunicação organizacional propicia junto aos entrevistados liberdade de
expressão dentro das reuniões. Esse fator pode favorecer os entrevistados ajudando-os a
ficarem mais a vontade para falar, expor opiniões e tirar possíveis dúvidas, estreitando, assim,
as relações Cooperativa Central x Singular. Numa frequência de 2 falas, tal comunicação
também beneficiaria no conhecimento prévio das pautas das reuniões, quando os
entrevistados saberiam, antecipadamente, o assunto a ser tratado nesse momento de contato
que envolve tanto a central como a cooperativa singular.
Aqui, o processo de sustentabilidade dos empreendimentos não deve se reduzir
meramente ao crescimento econômico, visto que os princípios da economia solidária são
muito mais abrangentes. Nesse sentido, Singer (2002) afirma que “a economia solidária é
outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do
capital e o direito à liberdade individual” (SINGER, 2002, p. 10).
Nessa vertente, Bueno (2014) afirma que a sustentabilidade deve ser vista de forma
abrangente buscando eliminar alguns equívocos, tais como aqueles que simplesmente se
reduzem a simples ações de dimensão ambiental. Com isso, a sustentabilidade “deve permear
todas as ações humanas, com o objetivo precípuo de preservar as condições ideais para que
todos os cidadãos desfrutem de qualidade de vida” (BUENO, 2014, p. 47).
Assim, podemos destacar que esse processo de comunicação organizacional com
vistas à sustentabilidade dos EES’s pesquisados deve abarcar, através da liberdade individual,
parâmetros de cidadania plena por meio do acesso à educação, moradia digna, saúde,
expectativa de vida, seguridade social, renda digna, dentre outros direitos.

Sujeito 01: “Eu acho que é fundamental. Se não houver comunicação entre os
sócios, então, não há também como ter uma sintonia, um desempenho de trabalho
adequado. A comunicação é indispensável, no caso”;
Sujeito 02: “E dentro desse planejamento anual [...] Sempre aparecia o termo de
comunicação, né?! Que era mesmo uma preocupação nossa e fazia com que a gente
se comunicasse bem. Tanto nas informações, né?! Na divulgação das informações
da COCAJUPI pras Cooperativas, como das Cooperativas pra COCAJUPI. Como
também da nossa Central com os parceiros, com as entidades que nos apoiavam,
né?!”;
Sujeito 03: “Hoje isso aí é... Todo mundo tem liberdade, todo mundo fala, ninguém
mais tem medo de falar. (...) é bom”;
Sujeito 04: “Nas reuniões da Singular, todos sempre participam, fala, dá opinião, é
escutado. Na reunião da Central, como é formado pelo Conselho de Representação,
então essa manifestação fica por conta do indicado pela Singular, que, no caso, é o
presidente da Singular que se manifesta”;

Quadro 1 - Relação dos discursos proferidos pelos entrevistados no desencadeante: Comunicação Positiva dentro
da Singular
Fonte: Dados da Pesquisa, 2014.

Considerações Finais

No atual cenário em que vivemos, percebemos que as organizações necessitam
conhecer a melhor forma de se comunicar com o indivíduo. Para isso, Bueno (2014) reforça
que a comunicação nas empresas precisa dissociar-se da postura tradicional para que assim
possa dar a devida atenção ao interesse público, o que significa mudança radical na gestão, na
cultura e nos valores praticados pela maioria das empresas.
Diante de tal contexto, podemos reforçar que a tendência é que o público deixe de ser
mero “objeto” da comunicação organizacional tradicional para se tornar protagonista da sua
própria realidade. Tal fato não pode ser diferente para os Empreendimentos de Economia
Solidária em estudo, porque mesmo diante de princípios contrários ao capitalismo, também
precisam se manter no mercado através da oferta dos seus produtos.
Para construir e fortalecer sua imagem institucional, os empreendimentos
econômicos e solidários devem considerar que o processo de comunicação organizacional é
tão importante quanto organizar a produção e a comercialização de seus estoques. Entretanto,
uma comunicação planejada e com base no diálogo permanente com seus públicos se torna
vital para o fortalecimento de qualquer empreendimento.
Nesse sentido, podemos constatar que os agricultores familiares do Território Vale
do Guaribas, no sertão piauiense, consideram que uma comunicação organizacional positiva
nos EES’s deve trazer benefícios para as cooperativas em estudo. Os pesquisados
reconhecem, também, que tal comunicação aponta benefícios fundamentais na
sustentabilidade do empreendimento e consequentemente capaz de proporcionar meios
viáveis ao exercício da cidadania plena por parte dos cooperados.

Porém, vale destacar que características peculiares da organização, tais como a
complexidade social, os interesses pessoais e de grupos, as ideologias e preconceitos, enfim,
todo o imaginário já construído pelos interlocutores deve ser considerado na construção de um
processo comunicacional eficiente.
Com isso, é notória tanto a importância quanto a necessidade de uma comunicação
organizacional ampla e democrática que se utilize do diálogo para chegar a consensos,
estabelecer vínculos e otimizar as relações entre cooperativas e cooperados, sendo que é de
forma coletiva que estes integram e fazem parte de empreendimentos econômicos e solidários,
a fim de transformar sua comunidade ou meio social.
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