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COOPERATIVAS E INTERNACIONALIZAÇÃO 

DA ECONOMIA: UM NOVO DESAFIO

Resumo

O artigo discute as recentes tendências do cooperativismo, 

que vem adotando medidas para expandir sua produção 

em mercados estrangeiros mediante a internacionalização 

produtiva, processo eficiente quanto à ampliação de van-

tagens econômicas, mas alicerçado na utilização massiva 

do trabalho assalariado e na exclusão deliberada dos tra-

balhadores da base social dos empreendimentos. Evidencia, 

a partir da experiência italiana, o processo pelo qual as 

cooperativas vão se afastando de seus princípios originais 

e transformando-se em empresas nos moldes da empresa 

capitalista tradicional, com a única diferença de divisão 

dos lucros entre pequena parte de seus trabalhadores, que 

são seus associados. Analisa também a posição sindical 

sobre a proposta de internacionalização das cooperativas. 

Com base em informações sobre o mesmo processo no 

Complexo Cooperativo de Mondragón, identifica-o como 

uma tendência mais geral do cooperativismo atual, ápice 

de profundo processo de degeneração das cooperativas. 

COOPERATIVES AND PRODUCTIVE 

INTERNATIONALIZATION: A NEW CHALLENGE

Abstract

This article discusses recent trends in cooperativism, which 

has expanded its production in foreign markets through 

productive internationalization, an effective process in 

terms of increasing economic benefits, but based on mas-

sive use of wage labour, often in precarious conditions. Set-

ting out from the Italian experience, it highlights the pro-

cess by which cooperatives are moving away from the move-

ment’s original principles to develop into companies operat-

ing according to the ideals of a traditional capitalist com-

pany. The only difference from the latter is that profits are 

divided among a small number of workers who are also 

members, as already observed in the Mondragón Coopera-

tive Complex in Spain. The article further analyses the trade 

union’s position in this process, concluding that the inter-

nationalization of cooperatives represents a more general 

trend, the culmination of a deep process of cooperative de-

generation.
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