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1. Introdução 
 

A cooperação é processo utilizado desde os primórdios da vida na 
terra, tanto pela humanidade como também por outros seres vivos, em 
momentos em que se tornava difícil a solução de problemas de forma 
individualizada.Na sociedade humana, os exemplos também são inúmeros. 
Podemos observar cooperação numa brincadeira de crianças, no esporte, nos 
mutirões, nas guerras, nas caçadas dos homens primitivos e em muitas outras 
situações (Turra et. al, 2002). 

O Cooperativismo é um sistema econômico que faz das 
cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de 
riquezas, tendo como objetivo difundir os ideais em que se baseia, no intuito de 
atingir o pleno seu desenvolvimento econômico e social. 

É a união de pessoas voltadas para um objetivo comum, visando a 
alcançar os objetivos propostos na sua constituição estatutária. 

Defende a reforma pacífica e gradual da coletividade e a solução 
dos problemas comuns através da união, auxílio mútuo e integração pessoal. 
Busca a correção de desníveis e injustiças sociais com a repartição 
harmoniosa de bens e valores. 

As Cooperativas são Empresas de pessoas que não visam à 
obtenção de resultados para seus associados, no entanto, a avaliação da 
eficiência das mesmas não pode levar em conta apenas a obtenção de sobras 
para seus participantes, visto que além de donos eles são também clientes 
desta empresa cooperativa, permitindo que os resultados auferidos possam ser 
econômicos, sociais, educacionais, agregadores de qualidade de vida, de 
renda, ou outros conforme os objetivos da mesma. Acima de tudo, as 
Cooperativas são associações ao serviço de seus membros. 

O cooperativismo representa a união entre pessoas voltadas para 
um mesmo objetivo. Através da cooperação, busca-se satisfazer as 
necessidades humanas e resolver os problemas comuns. Um dos problemas 
mais releventes para a comunidades como um todo no municipio de 
Inconfidentes-MG. 

Na perspectiva do cooperativismo, percebe-se que a massificação e, 
conseqüentemente, a perda dos referenciais culturais tem causado nos 
empreendimentos populares uma dificuldade em construir suas próprias 
identidades. Essa “falta de identidade” afeta o desenvolvimento da cooperativa 
de modo geral, de sua capacidade de organização, de constituição de seus 
valores e, claro, de enfrentamento dos problemas. Neste projeto, pretende-se 
tratar de desenvolver esta identetidade, inserindo principalmente as mulheres 
da zona rural no mercado cooperativista(CARNIATTO, 2005).  

Assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver uma consciência 
cooperativista, consolidando a identidade da comunidades, baseado no resgate 
de suas referências culturais e dialogando com outras culturas, em um contexto 
multicultural, pode colaborar para que esses empreendimentos posicionem-se 
de maneira mais competitiva no mercado (CARNIATTO, 2005). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Injusti%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor
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Como forma de desenvolver este trabalha foi escolhido o artesanato 
levando-se em consideração as importâncias ambiental, social e econômicas 
para a população. O projeto aqui proposto será desenvolvido nas comunidades 
do Município de Inconfidentes, metodologicamente explicado nos capítulos que 
se seguem.    
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2. Desenvolvimento 

Uma das características centrais da globalização é que, com ela, 
aos poucos as nações do mundo percam suas fronteiras. Com isso, mais 
desigualdades sociais são geradas, além de padronizar as culturas e massificar 
os indivíduos, deixando de lado as diversidades culturais. O estímulo 
proporcionado pelo desenvolvimento desse projeto, incentiva a  população para 
que cada vez mais valorize sua cultura (CARNIATTO, 2005). 

Para a Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento da 
UNESCO, a diversidade cultural deve ser vista de forma positiva ao 
desenvolvimento, com o incentivo ao pluralismo e ao diálogo entre culturas. A 
valorização das culturas próprias se dará através da percepção de outras 
culturas, num diálogo e não na formação de barreiras na comunicação entre 
elas (CUÉLLAR, 1997) citado por (CARNIATTO, 2005). 

As cooperativas populares no Brasil são, em grande maioria, 
constituídas por desempregados e trabalhadores informais, possuem baixa 
escolaridade e pouca qualificação profissional, e vislumbram na cooperação 
uma alternativa para a obtenção de renda e inclusão. O perfil destes indivíduos 
é marcado pela baixa auto-estima o que acarreta, dentro do contexto da 
sociedade atual, a dificuldade em perceber e valorizar sua cultura e sua 
identidade (CARNIATTO, 2005).  

Na participação nas cooperativas estes indivíduos têm a 
oportunidade de se situar, de confrontar seus anseios diante de uma cultura 
cooperativa, incluindo-se, caso se identifique com ela, ou não. A identidade 
cooperativa, de forma geral, está pautada nos princípios e valores do 
cooperativismo (NAMORADO, 2005) citado por (CARNIATTO, 2005).  

Contudo, a identidade de cada cooperativa se desenvolve a partir do 
confronto das identidades dos indivíduos, com a identidade cooperativa e ainda 
com a identidade cultural da sociedade na qual se inserem. Assim, a identidade 
ou cultura interna de cada cooperativa será uma construção e um diálogo 
constante entre estes universos (CARNIATTO, 2005). 

Uma das formas de se constituir a identidade da cooperativa, além 
da consolidação da identidade cooperativa, é através da apropriação dos 
referenciais culturais locais. A partir do momento em que as cooperativas estão 
plenamente conscientes do que são, de suas origens e de seus valores – ou 
seja, de qual é sua identidade –, além da sua diferença perante as empresas 
(CARNIATTO, 2005). 

Nesse sentido, ainda, o resgate das referências culturais torna-se 
para as cooperativas uma forma de agregar valor àquilo que produzem, por 
meio da inserção de elementos que reportem seus produtos ao local de origem, 
seja por meio do uso de certos materiais e insumos ou técnicas de produção 
típicas da região, seja pelo uso de elementos simbólicos que façam menção à 
origem de seus produtores ou de seus antepassados (CARNIATTO, 2005). 
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3. Justificativa 

Dentro dos “Princípios do Cooperativismo” encontramos a 
preocupação com investimento em cursos de capacitação, reciclagem e 
treinamentos que visam o crescimento profissional e pessoal dos associados, 
de suas famílias e de seus colaboradores, mas que muitas vezes degradão o 
meio ambiente fazendo testa uma atividade insusrtentável, de maneira 
bastante importante para o meio social destaca-se a oportunidade de 
desenvolver trabalhos na recuperação de adolescentes infratores e com jovens 
adolescentes da Guarda Mirim (instituição constituída no município), 
proporcionando assim a qualificação profissional, geração de emprego e renda. 
Os agricultores familiares também serão contemplados no projeto. Será 
proposto um  desenvolvimento ambientalmente correto, socialmente justo e 
economicamente viável.
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4. Características da região 

No Sul de Minas, a sede 441 Km distante de Belo Horizonte, o 
município se assenta numa área de 145 quilômetros quadrados. O Rio Mogi-
Guaçu é o principal curso d'água, e a vida econômica tem por base a 
agropecuária, destacando-se a produção de alho, leite, café e feijão, mas 
desenvolve também atividades industriais de extração de felspato, quartzos, 
caulim e areia para vidros. Tudo surgiu quando, em 1909, o Governo do Estado 
doou à União 810 hectares de terras, para criação de uma colônia agrícola 
para estrangeiros. Os bandeirantes, estabelecidos às margens do rio Mogi-
Guaçu, atraídos pelo ouro das Gerais, foram os primeiros habitantes da região 
onde se situa Inconfidentes(Secretaria da Cultura,1999).  

Foi a agricultura, entretanto, e não mais a mineração, a atividade 
que obteve os melhores resultados. O cultivo do solo constituiu a base 
econômica do povoado de Mogi-Acima, antiga denominação de Inconfidentes. 
As terras destinadas à atividade agrícola, desapropriadas pelo governo do 
Estado, foram doadas ao governo federal, para instalar naquele local uma 
colônia agrícola - Núcleo Colonial de Ouro Fino - onde colonos estrangeiros 
viriam a ser a grande maioria. O nome atual foi dado na primeira década do 
séc. XX, em homenagem aos heróis da Inconfidência Mineira, com destaque 
para Alvarenga Peixoto, antigo proprietário de uma fazenda na região. Nesta 
mesma época, iniciou-se a construção da primeira capela do núcleo. O distrito 
de Inconfidentes foi criado em 1953 e o município emancipa-se em 1962, 
desmembrando-se de Ouro Fino(Secretaria da Cultura,1999).  

O potencial natural de Inconfidentes é constituído, principalmente, 
pelas nascentes que drenam o rio Mogi-Guaçu(Secretaria da Cultura,1999). A 
economia do muncípio hoje se resume principalmente em fábricas que 
produzem linha, tapetes, peças de croche e malha, grande parte da mão-de-
obra depende do emprego gerado por essas fábricas (Secretaria da 
Cultura,2005).
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5. Missão 
 
5.1. Identificação da proposta 

 

O presente projeto visa a contribuir com apoio técnico-científico que 
auxiliem na abertura de uma cooperativa dentro da comunidade, bem como 
desenvolver cursos de capacitação na confecção de artesanato, utilizando a 
gramínea vetiver, aliado a isso desenvolver um projeto ambiental na 
preservação e recuperação das áreas a serem trabalhadas. 

 
5.2. Retorno social 
 

Visa a fomentar a comunidade através de apoio de diversas maneiras, 
fazendo dela um organismo organizado e competitivo, proporcionando o 
desenvolvimento sustentável.  
 
5.3. Produtos a serem produzidos 
 
Palestras, cursos de capacitação e mudas de vetiver. 
 
5.4. Expectativas e necessidades dos clientes 
 

Dentre as expectativas e necessidades dos clientes, buscar-se-á 
implementar um tipo de artesanato que tenha uma matéria-prima de menor 
custo e que seja mais acessível. Destaca-se ainda a necessidade de 
capacitação da população para torná-la apta ao cooperativismo. 
 
5.5. Síntese da missão 

O artesanato tem grande importância em Inconfidentes, mas, sem 
resultados que atenda padrões essenciais para proporcionar ganho relevante à 
sociedade. Usando o capim vetiver como matéria-prima, aliado ao espírito 
cooperativista, convertendo em maior desenvolvimento econômico, social, 
cultural e ambiental. 

 
5.6 Objetivos 
 
Objetivo geral: 
 
- Constituir uma cooperativa de artesãos no município e definir o potencial do 
capim vetiver na confecção de artesanato. 
 
Objetivos específicos: 
 
- padronizar metodologias adequadas para a confecção do artesanato; 
- realizar a capacitação de produtores rurais, visando a aumentar a 
organização e a solidariedades por meio do cooperativismo.  
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6. Mercado 
 
6.1. Público alvo 
 

O público-alvo envolve as famílias de produtores rural da região, bem 
como outros indivíduos que tenham interesse em trabalhar com cooperativismo 
e a confecção de artesanato.   

 
6.2. Concorrência 
 

Os concorrentes em Inconfidentes são as fábricas, lojas e famílias que 
fazem ou vendem artesanato (crochê e malhas). No entanto, não há no Brasil 
notícias da utilização da gramínea vetiver para artesanato. 

          
6.3. Mercado de Atuação 
 

O presente projeto busca uma sistematização das informações e 
procedimentos que norteiam as atividades pertinentes à confecção de 
artesanato de forma sustentável através do cooperativismo. Principia-se por 
ministrar cursos e palestra para áreas rurais, podendo se estender a áreas 
urbanas. Ao contrário de outras atividades que contribuem de alguma forma 
para a degradação ambiental, este projeto proposta é um empreendimento 
totalmente limpo.      
 
6.4. Riscos 
 
 Como toda a tecnologia nova, o artesanato com matérias-primas simples 
como a bananeira, taboa e o vetiver pode no primeiro momento sofrer uma 
certa resistência, porém a idéia do novo pode ser visto como um atrativo. Com 
o apoio de parceiros estratégicos como os governantes, ONGs e empresas 
interessadas em dar apoio à comunidade, o artesanato se torna conhecido a 
curto prazo 
     

7. Produtos 
 
7.1. Estratégia 
 

O vetiver é uma gramínea voltada para a inovação: o produto possui 
características inovadoras (boa adaptação a diferentes tipos de solos, pH e 
umidade) e baixo custo (as mudas podem ser obtidas por propagação 
vegetativa). O manejo do produto é bastante fácil, mas deve haver a devida 
capacitação do público alvo, para que seja garantida a execução adequada do 
processo produtivo, mediante avaliação prévia da área de implementação. 
 
7.2. Características do Produto 
 

O capim vetiver tem grande importância na confecção de artesanato no 
oriente, suas raízes e folhas são usadas para a confecção do artesanato, 
tornando o artesanato rico em diversidade e qualidade.       
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7.2.1.  O Produto  
 

Classificação Sistemática do Vetiver 

 
Reino Plantae 

Divisão: Magnoliophyta 

Classe: Liliopsida 

Ordem: Poales 

Família: Poaceae (ant. Gramineae) 

Subfamília: Panicoideae 

Tribo: Andropogoneae 

Gênero: Vetiveria 

Espécie: Vetiveria zizanioides (L.) Nash. 

Sinonímia: Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 

 

A gramínea vetiver é perene e originária da Ásia tropical (Índia, 
Ceilão e Malásia), ereta de 1,50m - 2,20m de altura, com sistema radicular 
numeroso, atingindo até 3m de profundidade, aromáticas, pardo-escuras e 
rijas. Os colmos são fortes, achatados, glabros, lisos, verde-claro, brilhantes, 
com perfilhação abundante. As folhas são estreitas e longas, fortes, eretas, 
rijas, mas com as extremidades dobradas, acaneladas, de margens ásperas e 
cortantes, não aromáticas, mais escuras que os colmos (Brilho & Santos, 
1965). 

Possuí alta rusticidade podendo ser cultivada desde solos arenosos 
(franco-arenosos, areno-argilosos) até solos mais pesados (argilo-arenosos ou 
argilo-humosos), desenvolve-se em solos com pH baixo (solos ácidos) e solos 
alcalinos, o mesmo acontecendo com solos salinos, resiste desde a baixa 
pluviosidade (300 a 800 mm/ano) até as altas precipitações (3000 a 5000 
mm/ano), podendo ser plantado em solos inundados. Tolerante a temperaturas 
extremas entre -9 a 50°C, por ser propagada por meios agâmicos (mudas) e 
não por sementes, a planta não corre o risco de tornar-se uma invasora 
indesejável. É usado para formar barreiras de contenção do solo em ladeiras e 
para revestir diques, tanques, margens de cursos de água (arroios e rios) ou 
nas paredes dos condutos de água. Não se trata de planta hospedeira ou 
intermediária de pragas ou doenças, ainda possui grande capacidade de 
seqüestro de carbono, cerca de 5 kg/planta/ano incorporados ao solo. 
Apresenta-se resistente ao fogo e pastoreio, sendo bastante aceita pelo gado 
quando nova (Brilho & Santos, 1965). Quanto a sua longevidade, segundo 
Oliveira (2007) pode chegar até 50 anos. 
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7.2.2 Serviço 
 

A confecção de artesanato com esse tipo de material proporciona ao 
artesão o desprendimento de maquinas e ferramentas caras. Para a confecção 
serão necessários facas, linhas, cola etc. Após a coleta devida da matéria-
prima no campo, e a secagem completa das fibras, inicia-se o trabalho com os 
artesão. A capacitação da população será feita acompanhando o padrão pré-
estabelecido pelo SENAR em cursos já realizados.    

 
7.2.3 Formação de viveiros  
 

O vetiver plantado densamente em grandes ravinas pode ser usado para 
replantio em outras áreas. As ravinas servem de bons viveiros informais 
porque, em muitos casos, retêm umidade permanente e oferecem boas 
condições de crescimento. 

O cultivo de hastes e raízes protegidas de material plástico pode 
representar um meio barato de propagação vegetal. 

Para um crescimento ótimo, os viveiros devem ser fertilizados (150 kg de 
nitrogênio por hectare) e irrigados especialmente em áreas muito secas. 

Os melhores viveiros parecem ser os solos variáveis entre marga 
arenosa e argila arenosa, em que a drenagem é boa e a colheita de mudas 
para transplante é fácil. 

 
7.3. Identificação da qualidade 
 

O vetiver pode ser encontrado na maioria de paises tropicais e sub-
tropicais. Geralmente é introduzido na indústria de óleos essenciais e indústria 
aromática, ou ainda implantado em usinas açucareiras. Trata-se de uma 
gramínea bastante resistente a variações climáticas e facilmente adaptáveis a 
diferentes tipos de solos. É amplamente utilizada no sudeste da África, Índia, 
Tailândia, Malásia, Indonésia, China, Caribe, América Central e América do Sul 
e Estados Unidos. 
 

8. Materiais utilizados 
 

As fibras a serem utilizadas são da espécie Vetiveria zizanioides. A 
seleção da matéria-prima foi devido a sua versatilidade e sua qualidade na 
confecção de artesanato feitos em países como a Índia e China. 
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Os materiais utilizados para esse processo estão listados abaixo: 
 

ORCAMNETO PARA CAPACITAÇÃO DE 12 ARTESÃOS  

ITEM UNIDADE Quantidade 

PREÇO (R$) 

Unitário Total 

Instrutor horas 40 20,00 800,00 

Divulgação* - - - 200,00 

Maretelo Unid. 12 25,00 300,00 

Agulha Unid. 12 1,00 12,00 

Fibras de vetiver Sacos  12  10,00 120,00 

Balde  Unid.  02 3,00 6,00 

Faca afiada Unid. 12 8,00 8,00 

Avental  Unid.  12 15,00 180,00 

Prego  Kg  01 7,50 7,50 

Cadeiras  Unid. 12 **  

Mesas Unid.  12 **  

Total - - - 1633,50 

* Divulgação em jornais, folders, rádio, pessoal para a divulgação, etc. 

** Mesas e cadeiras serão utilizados dos próprios locais onde os cursos serão realizados. 
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9. Plano de lançamento estruturado do produto 
 

Essa fase do projeto de confecção de artesanato é de vital importância, tendo 
em vista que o sucesso do produto(artesanato) dependerá da qualidade matéria-
prima e capacitação do artesãos. Existem diversos métodos de confecção, que 
podem ser utilizados isoladamente ou de forma conjunta, dependendo das 
características da comunidade (com visão de cooperativismo), disponibilidade de 
recursos financeiros, disponibilidade de material de propagação (mudas), de mão-
de-obra e equipamentos.  
 As peças serão comercializadas em feiras, palestras, visitas, diretamente nas 
casas e na Cooperativa de Artesãos Rurais do Município de Inconfidentes (CARMI). 
 A distribuição e divulgação serão feita através do site (www.eafi.gov.br) a 
comunicação com nossos clientes será feita por meio de links. Atenderemos aos 
nossos clientes através do telefone da instituição de ensino (35) (3464-1200).  

 

http://www.eafi.gov.br/
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10. Tecnologias básicas de produção e de comercialização 
 

Fluxograma da confecção do artesanato 
 

 
 
 
 

 
 

CRONOCRAMA DE EXECUÇÂO DO EXPERIMENTO 
 

Atividades 
ANO 

 
2009 2010 

J F M A M J J A S O N D J F M A 

Divulgação do curso X X X              

Palestras sobre 
cooperativismo 

   X X X X          

Produção matéria-prima  X X X X X X X X X X X X X X X X 

Curso de artesanato        X X X X X     

Abertura da CARMI             X X X X 

Participação em 
encontros de 
cooperativismo 

       X X X X X X X X X 

Confecção do 

artesanato 
Comercialização 

Colheita 
Secagem 

da fibra 
Armazenamento 
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11. Impacto sócio-econômico 
   

Quando falamos de confecção de artesanato e cooperativismo não podemos deixar 
de lado os impactos sócio-econômicos, tendo mo grande aliado o FAIRTRAD- 
COMERCIO JUSTO, estabelecendo contato direto entre o artesão e o comprador 
tirando-os da dependência de atravessadores e das instabilidades do mercado 
global, evidenciando que a relação comercial entre eles precisa obdecer a princípios 
precisos para que possa ser considerado justo (SEABRAE, 2007). 
  

12. Viabilidade 
 

O custo para o estabelecimento de vetiver depende do nível sócio-econômico 
do produtor. Em vários países onde os salários giram entre US$ 1 - $1.50/dia, o 
vetiver pode ser implantado no campo por US$ 3 para cada 100 m de fileiras. 
Fazendeiros que possuírem fontes de vetiver em suas propriedades podem plantar 
entre 100 e 200 m de vetiver por dia. Um berçário bem manejado pode produzir 
acima de 2 milhões de mudas por hectare/ano, quantidade suficiente para plantar 50 
km de fileiras. Seguindo a produtividade da produção de mudas o artesanato tem de 
forma continua a disponibilidade de matéria-prima. 
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THE VETIVER NETWORK (www.vetiver.org) é uma organização internacional sem 

fins lucrativos, que tem por objetivo promover conhecimentos e informações científicas sobre 

o Vetiver: na conservação de solo e água; reabilitação de áreas degradadas; estabilização de 

taludes e encostas; phytoremediação de sítios contaminados; e controle natural de poluentes. 

Apoiada e financiada pelo Governo Real Dinamarquês, além de importantes e renomados 

organismos internacionais Atualmente atua em mais de 100 países do mundo, distribuídos 

pela Ásia, África, América Latina e Caribe, entre eles o Brasil. 
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