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Resumo 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a visão de cooperativismo do programa 

radiofônico da Cotrijal, Informativo Cotrijal. Para isto, desenvolveu-se um estudo de 

caráter descritivo com abordagem quantitativa e qualitativa do conteúdo, tendo como 

amostra cinco edições do programa. Os programas foram ouvidos e analisados de 

acordo com os princípios do cooperativismo. A pesquisa revelou que o Informativo 

Cotrijal, é principalmente voltado à educação e informação bem como à promoção do 

desenvolvimento de forma sustentável das comunidades em detrimento de princípios 

que dizem respeito à organização democrática e participação dos associados no 

processo cooperativista. 
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Introdução 

 

 O ato de cooperar faz parte da existência humana. O cooperativismo, como 

movimento, surgiu como uma alternativa de trabalho e sobrevivência, na Europa do 

século XVIII. No Rio Grande do Sul, as cooperativas do setor agrícola tiveram papel 

fundamental para o desenvolvimento das comunidades e do estado. Num contexto de 

incentivos ao cooperativismo, na década de 1950, é que foi criada a Cotrijal 

Cooperativa Agropecuária e Industrial, uma cooperativa que há 40 anos usa o rádio 

como ferramenta de comunicação. No Brasil, a Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB, 2017) dinamiza o cooperativismo como filosofia de vida que busca 

transformar e desenvolver o mundo. 
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O objetivo desta pesquisa é analisar a visão de cooperativismo do programa 

radiofônico da Cotrijal, Informativo Cotrijal, na perspectiva cooperativista. 

Especificamente, pretende-se observar se o conteúdo do programa, considerando os 

princípios cooperativistas, é voltado ao cooperativismo. Ainda, justifica-se esta pesquisa 

pela importância do cooperativismo na economia e no desenvolvimento das 

comunidades rurais, bem como o lugar do rádio na sintonia dos agricultores com as 

instituições da sociedade. 

 

 

Cooperativismo e seus princípios 

 

O cooperativismo teve seu marco inicial em 21 de dezembro de 1844, na 

Inglaterra, quando 28 tecelões fundaram a Rochdale Society of Equitable Pioneers Ltd, 

em Rochdale. Em plena Revolução Industrial, esses trabalhadores temiam ser 

substituída por máquinas a vapor nas fábricas onde eram funcionários e, como 

alternativa de trabalho e sobrevivência, transformaram um armazém em uma 

cooperativa de consumo, vendendo ali alimentos e vestuário. A origem do 

cooperativismo está ligada ao socialismo utópico (MAIO, 2005, p. 35). Para Hugon 

(1984, p. 165) esse pensamento, antecedeu o associacionismo e tinha como 

características um ideal de justiça e fraternidade, buscando uma economia mais justa, 

equitativa e progressista, compartilhando riquezas. 

Foram os pioneiros de Rochdale que instituíram os princípios cooperativistas 

que, inicialmente, eram seis: “adesão livre, gestão democrática, distribuição das sobras, 

juros limitados ao capital, fundo de educação e cooperação entre cooperativas”. Os 

pioneiros ainda lançaram a ideia de “uma pessoa, um voto”, fazendo assim com que 

cada cooperado fosse definitivamente parte da cooperativa (MAIO, 2005, p. 36). 

Segundo Hamer (2002, p. 25), o movimento cooperativista, resguardadas algumas 

alterações, preserva estes princípios ainda hoje, momento em que as cooperativas estão 

em nosso cotidiano, em vários setores da atividade humana e no mundo todo. 

 Os princípios cooperativistas em sua formulação atual, conforme a Organização 

das Cooperativas Brasileiras (OCB, 2017), são sete. O primeiro deles é a adesão livre e 

voluntária para todos aqueles que queiram participar, estando alinhados ao seu objetivo 
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econômico, e dispostos a assumir suas responsabilidades como membro. Não existe 

qualquer discriminação por sexo, raça, classe, crença ou ideologia. 

 O segundo princípio é o de controle democrático, ou seja, as cooperativas são 

organizações democráticas controladas por todos os seus membros, que participam 

ativamente na formulação de suas políticas e na tomada de decisões. E os representantes 

oficiais são eleitos por todo o grupo. Outro princípio é a participação econômica dos 

sócios na cooperativa, onde os membros contribuem equitativamente para o capital da 

organização. Parte do montante é, normalmente, propriedade comum da cooperativa e 

os membros recebem remuneração limitada ao capital integralizado, quando há. Os 

excedentes da cooperativa podem ser destinados às seguintes finalidades: benefícios aos 

membros, apoio a outras atividades aprovadas pelos cooperados ou para o 

desenvolvimento da própria cooperativa. Tudo sempre decidido democraticamente. 

 Autonomia e independência define outro princípio que rege as cooperativas, que 

são, portanto, controladas por seus membros, e nada deve mudar isso. Se uma 

cooperativa firmar acordos com outras organizações, públicas ou privadas, deve fazer 

em condições de assegurar o controle democrático pelos membros e a sua autonomia. O 

quinto princípio é a educação, treinamento e informação, ou seja, ser cooperativista é se 

comprometer com o futuro dos cooperados, do movimento e das comunidades. As 

cooperativas promovem a educação e a formação para que seus membros e 

trabalhadores possam contribuir para o desenvolvimento dos negócios e, 

consequentemente, dos lugares onde estão presentes. Além disso, oferece informações 

para o público em geral, especialmente jovens, sobre a natureza e vantagens do 

cooperativismo. 

 O sexto princípio leva ao fortalecimento do cooperativismo através da 

cooperação entre cooperativas. Atuando juntas as cooperativas dão mais força ao 

movimento e servem de forma mais eficaz aos cooperados. Sejam unidas em estruturas 

locais, regionais, nacionais ou até mesmo internacionais, o objetivo é sempre se juntar 

em torno de um bem comum. Por fim, o último princípio que é a preocupação com a 

comunidade
4
, contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades. 

No Brasil (PINHO, 2001, p. 31 apud MAIO, 2005, p. 38), o marco do 

cooperativismo nos moldes rochdaleanos data de 1889, com a criação da Sociedade 

Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, em Minas Gerais, da 

                                                 
4 Este foi acrescido em 1995 pela OCB no Brasil. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

qual foram recentemente encontrados os estatutos. Entretanto, a primeira onda de 

fomento ao cooperativismo deu-se apenas em 1932. Segundo Souza (2009, p. 70), em 

plena ditadura, Getúlio Vargas (1930-1945) promulgou o decreto 22.239, a primeira Lei 

Orgânica do Cooperativismo Brasileiro, que consolidava o movimento no país e 

estimulava o desenvolvimento de cooperativas de consumo e na área rural.  

Mesmo já tendo incentivos do governo, a cultura do trigo vinha declinando 

desde 1920. A produção deste grão atendia apenas 18% da demanda nacional, 

percentual que diminuiu ainda mais nos 25 anos posteriores. Com esta crise agravada, a 

partir de 1950, com o objetivo de resolver os problemas de abastecimento, o Estado 

passou a incentivar as cooperativas tritícolas, principalmente no Rio Grande do Sul 

(SOUZA, 2009, p. 71).  

Ainda, segundo o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE, 

2003, p. 24), o país passava por um estágio de subdesenvolvimento econômico e os 

incentivos voltados à agricultura objetivavam alavancar a economia brasileira. Para 

tanto, o governo pretendia modernizar a agricultura, aprofundando assim o grau de 

industrialização nacional. Desta forma, a mão-de-obra para as atividades urbanas seria 

liberada do campo, os alimentos seriam barateados, a produção nacional se tornaria 

mais competitiva internacionalmente, aumentando então as exportações e diminuindo as 

importações de alimentos e matérias-primas, permitindo ainda a liberação de bens de 

capital para equipar a indústria, que se encontrava em processo de implantação. Para 

cumprir com o objetivo de modernização da agricultura, o Estado passou às 

cooperativas a função de principal executor das políticas públicas destinadas ao setor 

rural. 

Conforme a Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial (COTRIJAL, 2007), 

no Rio Grande do Sul, o desenvolvimento do cooperativismo deveu-se a estes 

incentivos na produção do trigo. Em 1957, o governo federal disponibilizou dez 

armazéns agrícolas para o estado, possibilitando assim, a criação de dez cooperativas 

tritícolas. Dentre estas, foi criada em Não – Me – Toque/RS, a Cooperativa Tritícola 

Mista do Alto Jacuí Ltda, que mais tarde, passou a chamar-se Cotrijal Cooperativa 

Agropecuária e Industrial. Posteriormente, devido à valorização da soja e da demanda 

dos associados e do mercado pela comercialização de outros produtos agrícolas, a 

cooperativa mudou de estratégias, investindo também em outros grãos e ainda, em 
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outros segmentos. A cooperativa está presente em 32 municípios do Rio Grande do Sul, 

mas tem projeção nacional com a feira anual Expodireto Cotrijal
5
 (COTRIJAL, 2007).  

A OCB (2017), destaca que o cooperativismo não trata-se apenas de um modelo 

de negócios, mas que:  

 

É uma filosofia de vida que busca transformar o mundo em um lugar 

mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para 

todos. Um caminho que mostra ser possível unir desenvolvimento 

econômico e desenvolvimento social, produtividade e 

sustentabilidade, o individual e o coletivo (OCB, 2017). 

 

 No ano de 2017, segundo dados da OCB (2017), em nível mundial, uma a cada 

sete pessoas é associada em cooperativas. O cooperativismo gera 250 milhões de 

empregos, está presente em aproximadamente 100 países, congrega um bilhão de 

pessoas e existem, aproximadamente, 2,6 milhões de cooperativas. 

 

 

Comunicação rural e rádio rural 

 

A origem da comunicação rural no Brasil deu-se no final do século XVIII, 

buscando aprimorar a agricultura através da ciência. Segundo Duarte e Soares (2011, p. 

399), objetivando introduzir novas técnicas agrícolas no Brasil para modernizar o meio 

rural através da difusão de informações, buscou-se nos Estados Unidos sementes, 

materiais impressos e um levantamento de dados sobre as práticas e inovações 

agrícolas. Conforme os autores, já no ano de 1869, foi criada, no governo de Dom 

Pedro, uma publicação institucional com o nome de Revista Imperial do Instituto 

Fluminense de Agricultura – IIFA, que também trazia a utilização da ciência como 

forma de melhorar a produção agrícola (DUARTE; SOARES, 2011, p. 399, grifo dos 

autores). Bordenave (1988, p. 23) aponta que, em 1899, no estado de São Paulo, 

surgiram os primeiros vestígios de uma comunicação dirigida especialmente ao 

agricultor, quando foi atribuída à Secretaria da Agricultura publicações oficiais sobre a 

agricultura e, ainda, a criação de um boletim agrícola.  

 Durante todo o século XX, o governo brasileiro propagou e incentivou a difusão 

das práticas agrícolas, através do Ministério da Agricultura. Segundo Duarte e Soares, 

                                                 
5 Feira anual voltada ao agronegócio, promovida pela Cotrijal, desde 2000. 
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(2011, p. 400), o Estado criou, em 1938, o Serviço de Publicidade Agrícola, que mais 

tarde, nas décadas de 40 e 50, se consolidou como o Serviço de Informação Agrícola 

(SIA), o qual desenvolveu um amplo programa de informação, com um corpo técnico e 

equipamentos eficientes, contando, dentre outros meios de difusão, com uma elevada 

quantidade de programas de rádio, através de uma vasta cadeia radiofônica.  

 Conforme Bordenave (1988, p. 26), no final da década de 50, o SIA deu lugar a 

uma nova prática de difundir a informação agrícola ao homem do campo: a extensão 

rural, uma tarefa persuasiva-comunicativa. Para o autor, a mudança de orientação 

deveu-se a cooperação norte-americana no setor agrícola. Segundo Callou (1986 apud 

DUARTE; SOARES, 2011, p. 402), a extensão rural surgiu nos Estados Unidos em 

1914 e se alastrou pela América Latina após a II Guerra Mundial. Para os autores, a 

extensão rural no Brasil, vinculou-se a prática de propaganda da técnica agrícola, à 

difusão de tecnologia ou, como também é chamada: difusionismo. Para Bordenave 

(1988, p. 31), quanto ao difusionismo: 

 

Acredita-se que o desenvolvimento acontece quando se introduzem 

entre os agricultores novas ideias, de maior eficiência produtiva, de 

maneira tal que as inovações sejam difundidas e os agricultores 

efetivamente as adotem. [...]. No modelo difusionista, o objetivo 

fundamental é encurtar o tempo que geralmente intermedeia entre o 

lançamento de uma inovação pelos centros de pesquisa e sua adoção 

generalizada pelos agricultores (BORDENAVE, 1988, p. 31). 

 

Para o autor, o modelo difusionista dá forte ênfase à comunicação, tanto nas 

informações necessárias para aplicar as novas tecnologias e práticas quanto para 

motivar e persuadir os agricultores para que aceitem mudanças nos sistemas de 

produção. O modelo supõe uma cadeia de transferência de tecnologia (BORDENAVE, 

1988, p. 32, grifo do autor).  

Duarte e Soares (2011, p. 403), salientam que a comunicação é amplamente 

utilizada pelo difusionismo através de reuniões comunitárias, palestras e dias de campo, 

informações transmitidas pelo rádio, por periódicos e manuais agrícolas. “Tratava-se de 

um movimento em torno da adoção de tecnologias no meio rural, com treinamentos, 

mutirões e conversas informais” (DUARTE; SOARES, 2011, p. 403). 

Bordenave (1988, p. 27) aponta que desenvolveram-se nos diversos estados do 

país entidades autônomas de extensão rural, que eram coordenadas, a nível nacional, 

pela Associação de Crédito e Assistência Rural (ABCAR), que veio substituir o SIA na 
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responsabilidade de orientação e capacitação na informação rural. Para o autor, tanto o 

SIA quanto as entidades de extensão rural, “consistiam na captação de conteúdos úteis 

para os agricultores, sua elaboração na forma de mensagens e sua difusão através de 

diversos meios de comunicação”. A diferença entre ambos estava no fato de o SIA 

difundir suas mensagens diretamente aos agricultores através de meios impessoais de 

comunicação, já a extensão rural, mesmo sem deixar de utilizar os meios de 

comunicação, tais como rádio, jornal e publicações, dava ênfase a intermediação 

pessoal, tanto dos extensionistas quanto dos líderes rurais por ela mobilizados.  

 Conforme Bordenave (1988, p. 28), nos anos 70, foram criadas a EMBRATER - 

Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, do governo federal e as 

EMATERs - Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural, formadas em cada 

estado (exceto São Paulo), vinculadas às respectivas Secretarias da Agricultura. Estas 

substituíram a ABCAR, sociedade de direito civil. Com este acontecimento, notaram-se 

algumas mudanças na extensão rural, que repercutiram nos procedimentos e estratégias 

da qual passou a chamar-se de comunicação rural.  

Desta forma, a função básica do extensionista passou a ser a de capacitar às 

famílias rurais para que percebam e solucionem seus problemas técnicos, econômicos e 

sociais. Assim, pelo menos em teoria, a Comunicação Rural assume características de 

diálogo participativo, diante do reconhecimento da EMBRATER de que não é o 

extensionista que transforma a realidade rural a seu modo, mas esta é uma tarefa em que 

o extensionista é co-participante, sendo os agricultores e suas famílias os agentes 

principais (BORDENAVE, 1988, p. 28). 

A comunicação rural, ainda para Bordenave (1983, p. 7), pode ser definida como 

“o conjunto de fluxos de informação, de diálogo e de influência recíproca existentes 

entre os componentes do setor rural e entre eles e os demais setores da nação afetados 

pelo funcionamento da agricultura, ou interessados no melhoramento da vida rural”. 

Para o autor, a comunicação rural é um processo mais amplo do que a informação 

agrícola ou a extensão rural, uma vez que este setor é composto por diversos grupos de 

atores sociais (BORDENAVE, 1983, p. 7-8). Duarte (2005, p. 148 apud BARBOSA, 

2007, p. 14) explica que a comunicação rural é um meio para se construir mudanças e 

melhorias para as populações rurais através da sua mobilização. É uma maneira de 

compreender os fenômenos e analisar de forma crítica a formulação de estratégias de 

ação.  
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Neste processo de comunicação rural, o rádio sempre desempenhou um papel 

importante como ferramenta. Para Bordenave (1988, p. 73), o rádio é o meio de 

comunicação universalmente utilizado na zona rural, pois não necessita de leitura, tem 

um baixo custo, pode ser facilmente manejado e tem grande intimidade em sua 

recepção.  

Stertz (2000, p. 25) salienta a importância do rádio no meio rural no processo de 

modernização da agricultura brasileira através da extensão rural. Para ela, o rádio foi 

escolhido como meio de comunicação neste processo pelo seu imediatismo e 

mobilidade de emissão e recepção de mensagem e, ainda, por estar presente nos lares da 

zona rural e por atingir maior cobertura, penetração e alcance, tanto geograficamente 

como populacionalmente. O rádio ajudou a tornar os agricultores mais receptivos 

quantos às mudanças tecnológicas na agricultura. A autora, ainda aponta que “as 

organizações ligadas à agricultura, tanto nacionais quanto internacionais, sempre 

consideraram o rádio como instrumento incentivador de mudanças e progresso por 

poder atingir a família do meio rural com rapidez e eficiência” (STERTZ, 2000, p. 28).  

 

 

O programa radiofônico da Cotrijal Informativo Cotrijal 

 

 O programa Informativo Cotrijal foi criado pela cooperativa em 1977, como 

uma ferramenta para superar a crise que as cooperativas enfrentavam, motivada 

principalmente pela escassez de incentivos governamentais. Decorrente disto, a 

cooperativa sentiu a necessidade de formular ações para aproximar o seu quadro social.  

O programa radiofônico iniciou diário, indo ao ar pela manhã, com duração de 

duas horas, veiculado pela Rádio Ceres, de Não – Me – Toque/RS. Atualmente, o 

programa
6
 vai ao ar de segunda a sexta-feira, com início às 12h30min, com duração de 

15 minutos. O programa é produzido por profissionais de comunicação da Cotrijal em 

estúdio próprio nas dependências da instituição e tem o objetivo de “divulgar as ações 

da cooperativa, com assuntos relevantes para associados e produtores rurais” 

(COTRIJAL, 2017). 

 

                                                 
6 O programa atualmente é produzido e apresentado pelo departamento de comunicação da Cotrijal, em estúdio 

próprio. É veiculado pela Rádio Ceres e Rádio Diário AM, de Carazinho/RS. Os programas também são 

disponibilizados no site da Cotrijal, desde 2010. 
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Metodologia  

 

O método utilizado para a análise da visão de cooperativismo no programa 

radiofônico é o de análise de conteúdo de Laurence Bardin (1977). Segundo ela, “a 

análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações” e adapta-

se a um vasto campo de aplicação (BARDIN, 1977, p. 31, grifo da autora). Para a 

autora, é um método muito empírico, dependente a que se dedica, necessitando ser 

reinventado a cada momento. A análise de conteúdo é uma leitura do conteúdo que 

busca compreender o que não está exposto em linhas diretas.  

Busca-se aqui verificar com uma abordagem quantitativa e qualitativa a visão de 

cooperativismo presente no programa, através das variáveis que são os princípios do 

cooperativismo propostas pela OCB (2017), que são a adesão livre e voluntária, o 

controle democrático, a participação econômica dos sócios, a autonomia e a 

independência, a educação, o treinamento e informação, a cooperação entre 

cooperativas e a preocupação com a comunidade.  

 

 

O cooperativismo da Cotrijal no rádio 

 

 A coleta das edições do programa radiofônico ocorreu entre 03 de abril de 2017 

e 05 de maio de 2017 e compreendeu uma amostra de cinco edições. A primeira delas 

foi ouvida e transcrita em uma segunda-feira, o segundo programa, terça-feira da 

semana seguinte e, assim, sucessivamente, configurando uma semana construída. As 

edições do programa foram coletadas em período de normalidade da Cotrijal, ou seja, 

fora de acontecimentos como a Expodireto Cotrijal e assembleias de líderes ou reuniões 

de núcleo.  

O programa em análise possui certa regularidade em termos de estrutura, ou 

seja, ele possui quadros, sendo alguns explicitamente nominados, precedidos, inclusive, 

de vinheta de introdução e outros menos explícitos. Para efeitos de análise, os quadros 

radiofônicos foram numerados de um a dez. No quadro radiofônico Aniversariantes (01) 

realiza-se uma homenagem aos aniversariantes do dia. No quadro Bolsa de Negócios 

(02) são apresentados produtos que os ouvintes necessitam adquirir ou vender. O quadro 

seguinte (03) é de informações, uma espécie de utilidade pública dos associados. No 
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quadro de previsão do tempo (04) é apesentado um boletim meteorológico. O quadro 

Mercado Agrícola (05) visa apresentar o preço dos produtos comercializados pela 

cooperativa, bem como traz informações do mercado agrícola. Um dos quadros mais 

regulares é o de entrevistas (06) com convidados para diversos temas de interesse dos 

cooperativados. No quadro seguinte, são veiculadas notícias (07) de interesse da 

cooperativa. No próximo quadro (08), são divulgadas informações de interesse das 

comunidades da região, tais como eventos festivos e outros. No último quadro (09) são 

apresentadas as ofertas dos supermercados e lojas da cooperativa. Além dos quadros 

radiofônicos, o Informativo Cotrijal também traz alguns spots e jingles, divulgando a 

cooperativa. Estes spots e jingles também foram ouvidos e transcritos e fazem parte do 

conteúdo analisado nesta pesquisa. 

A seguir, no quadro 1 apresenta-se o conteúdo veiculado pelo programa em cada 

um dos princípios do cooperativismo. Trata-se de uma síntese dos apontamentos a 

respeito do conteúdo das edições do programa radiofônico Informativo Cotrijal, objeto 

deste estudo. Na primeira coluna, constam os sete princípios do cooperativismo, 

anteriormente apresentados, na segunda coluna, consta sinteticamente o conteúdo do 

programa, numa abordagem qualitativa e, na última coluna, é apresentado o número de 

vezes em que cada um dos sete princípios foi identificado no programa. 
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Quadro 1 – Conteúdo do programa conforme as categorias de análise 

Categorias Conteúdo percebido Total de 

aparições 

01 – Adesão livre 

e voluntária: 

 

- Aniversariantes;  

- Entrevista: produtor rural associado à Cotrjal;  

- Jingle convidando ouvintes a participar da Cotrijal. 

 

7 

02 – Controle 

Democrático 

Não se percebeu conteúdo desta categoria.  

03 – 

Participação 

econômica dos 

sócios: 

- Spots divulgando as unidades armazenadoras da 

Cotrijal; 

2 

04 – Autonomia 

e independência 

Não se percebeu conteúdo desta categoria.  

05 – Educação, 

treinamento e 

informação: 

- Mercado Agrícola: notícias do mercado agrícola;  

- Previsão do tempo.  

- Notícias Cotrijal: dia de campo promovido pela 

Cotrijal; 

- Notícias Cotrijal: divulgação do Jornal da Cotrijal;  

- Entrevista: agrônomo da Cotrijal traz informações e 

projeções da cultura da soja. 

 

13 

06 – Cooperação 

entre 

cooperativas 

Não se percebeu conteúdo desta categoria.  

07 – 

Preocupação 

com as 

comunidades 

- Bolsa de negócios;  

- Notícias Cotrijal: Campanha do Agasalho 2017;  

- Notícias Cotrijal: vacinação contra gripe promovida 

pela Cotrijal; 

- Promoções Sociais: eventos locais promovidos no 

final de semana. 

 

8 

Fonte: elaborado pelos autores, em junho de 2017. 

 

 Quanto aos princípios, existem dois que tem a maior presença no programa. São 

os princípios de educação, treinamento e informação e de preocupação com a 

comunidade. O primeiro foi percebido em 13 situações, já o segundo, em oito situações. 

 O princípio que possui maior evidência no programa e aparece em 13 situações é 

o de educação, treinamento e informação. Este é destaque nos quadros de Mercado 

Agrícola, Previsão do Tempo, notícias Cotrijal - trazendo informações sobre o dia de 

campo da cooperativa e também informações sobre o Jornal da Cotrijal - e ainda, no 

quadro de entrevistas, onde um agrônomo da instituição trouxe informações e projeções 

sobre a cultura da soja. 
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 Outro princípio que é percebido com grande evidência é o de preocupação com 

a comunidade e é destaque em oito situações, nas cinco edições do programa analisado. 

Este princípio foi percebido em momentos do programa como no quadro Bolsa de 

Negócios, notícias Cotrijal e também no quadro que divulga as promoções sociais das 

comunidades da região. 

O princípio da adesão livre e voluntária é destacado principalmente no quadro 

Aniversariantes, que é veiculado em cada edição do programa, e ainda, é evidenciado 

em uma das entrevistas que é realizada com um dos cooperativados e na veiculação de 

um jingle que faz um convite explícito aos ouvintes para que participem da Cotrijal. 

 O princípio participação econômica dos sócios foi percebido apenas em dois 

spots veiculados durante o programa, que são inseridos visando divulgar as unidades 

armazenadoras da cooperativa nas regiões onde a cooperativa está presente. Este 

conteúdo é bastante implícito e pode ser deduzido a partir da proximidade das unidades 

com os associados, o que facilita a sua participação econômica. 

 Além destes princípios percebidos no programa, existem outros três que não 

foram localizados no conteúdo apresentado pela Cotrijal no seu programa radiofônico. 

São eles, o princípio controle democrático, autonomia e independência, e cooperação 

entre as cooperativas. 

 Com isto, pode-se afirmar que a principal marca do programa é a importância do 

associado pelo tipo de informação, educação e treinamento dispensados para ele. Isso 

ocorre tanto pela divulgação de eventos oferecidos pela cooperativa, como também pela 

informação ofertada através do programa. Uma segunda marca percebida, é a que faz do 

programa uma ferramenta que vai além dos cooperativados, ou seja, visa informar e 

orientar as comunidades onde residem os associados, mesmo sendo elas constituídas 

não somente por associados, sobre atividades sociais, tais como campanhas de agasalho, 

vacinação, atividades festivas e de lazer. 

Ainda, pode-se afirmar que o programa radiofônico da Cotrijal é também 

utilizado para atrair e congregar os agricultores, fazendo-os sentirem-se importantes, 

pois todos são lembrados por ocasião do seu aniversário. Inclusive, em uma ocasião, 

durante a amostra do programa, foi apresentado um exemplo de associado e de como ele 

se sente, através do quadro entrevistas veiculado no programa. 

 Outra marca, é revelada pelo que o programa deixou de fazer, ou seja, pelos 

princípios do cooperativismo esquecidos. Os três princípios que não foram percebidos 
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nas edições da amostra dão a entender que o programa radiofônico, por um lado, não 

busca o engajamento dos associados no que visa o controle democrático por todos os 

membros, na formulação de suas políticas e na tomada de decisões, e por outro, não visa 

difundir o princípio de que os associados devem controlar a sua cooperativa e participar 

de um processo de cooperação com as demais cooperativas. 

 Ao final desta análise, cabe uma ressalva em relação à amostra de edições do 

programa escolhidas para análise. É provável que se for escolhida uma amostra em 

outra época, especialmente, por ocasião de uma assembleia ou de reuniões de base nos 

núcleos ou mesmo na época da Expodireto Cotrijal, teremos outros resultados. Também 

é preciso lembrar que o programa de rádio é um dos instrumentos de comunicação da 

Cotrijal e que possui determinadas características, o que não esgota, portanto, a sua 

comunicação, que tem um vasto campo de comunicação no interior da sua organização. 

O programa não é voltado exclusivamente para os associados da cooperativa, 

bem como alguns serviços oferecidos pela mesma não são restritos aos cooperados. 

Também, o programa percebe-se bastante comercial, trazendo ofertas e promoções dos 

supermercados e lojas da Cotrijal e, promovendo a Cotrijal em diversos momentos. 

Logo, percebe-se que a cooperativa utiliza o programa radiofônico também como 

estratégia publicitária e como instrumento de promoção dos próprios serviços. Ainda, é 

importante salientar que o programa não é veiculado via rádio em todos os municípios 

de abrangência da Cotrijal, porém, os programas estão disponíveis no site da Cotrijal.  

 

 

Considerações finais 

 

Ao realizar a análise do programa radiofônico da Cotrijal, constatou-se que o 

programa apresenta principalmente conteúdos voltados ao princípio de educação, 

treinamento e informação e ao princípio de preocupação com a comunidade, 

contribuindo assim para que ocorra o desenvolvimento e o comprometimento dos 

associados e da comunidade com a sua cooperativa. 

Embora o programa Informativo Cotrijal use o slogan O som do cooperativismo, 

em alguns casos, o conteúdo cooperativista é percebido de forma implícita, não fazendo 

alusão direta aos princípios do cooperativismo. Ainda, os princípios de controle 

democrático, autonomia e independência e cooperação entre cooperativas, não foram 
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notados na amostra de programas, ou seja, nem todos os princípios que servem de base 

ao cooperativismo foram evidenciados. Também, na amostra de programas, não foi 

percebido conteúdo sobre o cooperativismo em essência de forma direta. 

Ainda é importante apontar que o estudo encontrou algumas limitações quanto 

ao número de programas ouvidos, ficando restrito a apenas cinco edições do programa. 

Desta forma, sugere-se que se façam estudos posteriores acerca do objeto. Para que se 

possa compreender o cooperativismo do programa radiofônico da Cotrijal bem como 

para que se apontem outras considerações relevantes ao Informativo Cotrijal, pode-se 

propor a realização de um estudo de recepção, coletando informações junto aos ouvintes 

do programa, para assim, contribuir para um programa radiofônico ainda mais 

significativo para os associados da cooperativa, para a Cotrijal e para o cooperativismo. 

Também, propõe-se estudos sobre a comunicação rural da cooperativa e seu 

posicionamento quanto ao difusionismo, pois, embora o princípio de educação, 

treinamento e informação tenha se destacado no conteúdo do programa radiofônico, ele 

foi associado ao princípio apenas ao veicular transferência de conhecimento, não 

sugerindo troca entre cooperativa e associado. 
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