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O cooperativismo evoluiu e conquistou um espaço no mercado 

competitivo atual, tendo como objetivo difundir os ideais em que se 

baseia, no intuito de atingir uma nova forma de pensar o homem, o 

trabalho e o desenvolvimento econômico e sociall. A despeito de sua 

importância nesse cenário, essas organizações enfrentam dificuldades 

principalmente no que se refere à doutrina ou ideologia cooperativista. 

Nesse sentido, um dos grandes problemas enfrentados pelas 

cooperativas é a questão da infidelidade dos cooperados, decorrente 

do duplo papel que ele possui na organização. O associado é, ao 

mesmo tempo, trabalhador e dono dos recursos produtivos, o que faz 

com que ele procure maximizar os resultados de sua própria unidade 

produtiva, mesmo que seja em detrimento da empresa cooperativa, já 

que é movido pelo princípio da racionalidade. Este problema toma 

forma de desvios de produção nas cooperativas de leite, o que ocorre 

de acordo com as oscilações no preço do leite decorrentes dos 

períodos de safra ou entressafra.  Diante desse problema, torna-se 

necessário que as cooperativas elaborem estratégias com vistas a 

manter a fidelidade dos cooperados. Desta forma, o objetivo deste 

artigo é realizar uma abordagem do problema da infidelidade dos 

cooperados nas cooperativas de leite, analisando-o sob a perspectiva 

da Teoria dos Jogos e da Social Network Analysis. Para tanto, foram 

utilizados, como referencial teórico, os temas cooperativa de leite, 

teoria dos jogos e análise de rede social. Como resultado, observou-se 

que as características de ambas teorias tornam-nas interessantes para 

analisar os problemas das cooperativas sob o ponto de vista das ações 

oportunísticas e infiéis dos seus associados. A análise dos sociogramas 

reforça essa conclusão parcial, pois demonstra que a rede de 

informação tem menor reciprocidade, densidade, e pouca tendência a 

centralização. Há clara indicação de que uma quantidade muito 

pequena de elos possíveis está ativa nas redes de informação, 

revelando um grande potencial de infidelidade dos cooperados, 

decorrente do duplo papel que ele possui na organização. Devido a 

estas situações distintas e contraditórias, faz-se necessário que as 
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cooperativas encontrem mecanismos que levem os cooperados à 

manutenção da cooperação na situação de entressafra, tendo em vista 

que a infidelidade dos associados é altamente prejudicial á eficiência 

econômica da organização. 

 

Palavras-chaves: teoria dos jogos, cooperativas, redes 
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1. Introdução 

As cooperativas desempenham papel fundamental na estruturação do setor agrícola no Brasil, 

contribuindo para fixação do homem no campo e para a melhoria da distribuição de renda no 

setor agrícola, com importância social e econômica.  

Não raro, as cooperativas substituem serviços antes disponibilizados pelo serviço público, 

sendo também muitas vezes a única forma de organizar e comercializar a produção, 

permitindo que o produtor (geralmente pequeno) possa ter seu poder de barganha aumentado 

e agregar valor aos seus produtos, distribuindo os resultados de forma eqüitativa entre seus 

membros (BRAGA E REIS, 2002). 

Esses aspectos conferem às cooperativas grande relevância social e importância no 

desenvolvimento agrário. No caso do leite, a importância das cooperativas é ainda maior, uma 

vez que estruturalmente o setor é tradicionalmente muito pulverizado, composto por milhares 

de pequenos produtores com baixo poder de barganha, além do fato se tratar de um produto 

sem possibilidade de estocagem ou proteção em mercados financeiros.A despeito de sua 

importância no cenário econômico e social, as cooperativas enfrentam dificuldades 

principalmente no que se refere à doutrina ou ideologia cooperativista.  

Nesse sentido, um dos grandes problemas enfrentados pelas cooperativas é a questão da 

infidelidade dos cooperados, decorrente do duplo papel que ele possui na organização. O 

associado é, ao mesmo tempo, trabalhador e dono dos recursos produtivos, o que faz com que 

ele procure maximizar os resultados de sua própria unidade produtiva, mesmo que seja em 

detrimento da empresa cooperativa, já que é movido pelo princípio da racionalidade. 

Este problema toma forma de desvios de produção nas cooperativas de leite, o que ocorre de 

acordo com as oscilações no preço do leite decorrentes dos períodos de safra ou entressafra. 

Assim, no período da entressafra, quando geralmente o preço do leite está baixo, o produtor 

entrega toda sua produção à cooperativa. Porém, na entressafra, geralmente, são atraídas pelos 

preços oferecidos pelos outros laticínios, principalmente as multinacionais, entregando a eles 

a maior parte de sua produção e apenas uma ínfima quantidade para a cooperativa, 

caracterizando uma atitude de infidelidade.  

Devido à não existência de contratos formais de entrega de produção entre associados e 

cooperativa, o desvio de produção no período da safra é algo muito freqüente no meio 

cooperativista leiteiro. 

A infidelidade dos cooperados na entressafra acarreta prejuízos de natureza e ordem diversas. 

Pode-se mencionar, por exemplo, os prejuízos oriundos do não cumprimento dos contratos no 

período da entressafra devido à expressiva redução na captação de leite.  

O comportamento infiel dos cooperados representa um ato oportunístico, em que eles utilizam 

a estrutura da cooperativa para ofertar sua produção aos laticínios concorrentes no período da 

entressafra. 

Diante desse problema, torna-se necessário que as cooperativas elaborem estratégias com 

vistas a manter a fidelidade dos cooperados.  Bialoskorski (2002) afirma que há diferentes 
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processos de estímulo à fidelidade dos cooperados, que vão desde incentivos econômicos tipo 

concessão de bônus até o estabelecimento de obrigatoriedade contratual nas transações. 

Desta forma, o objetivo deste artigo é realizar uma abordagem do problema da infidelidade 

dos cooperados nas cooperativas de leite, analisando-o sob a perspectiva da Teoria dos Jogos 

e da Social Network Analysis.  

A Teoria dos Jogos permite que se analise os jogadores sob condições de interação 

estratégica, abordando os incentivos à traição nessa situação. Já a Social Network Analysis 

foca as questões relacionadas à infidelidade pela analise das redes sociais formadas entre os 

atores da cooperativa em estudo. 

As características de ambas teorias tornam-nas interessantes para analisar os problemas das 

cooperativas sob o ponto de vista das ações oportunísticas e infiéis dos seus associados.  

2. Fundamentação teórica 

2.1 A empresa cooperativa e a relação com os associados 

Segundo Rodrigues (1999), cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais 

comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida.  

Devido ao seu caráter doutrinário, as cooperativas possuem duas facetas distintas, a 

econômica e a social.  Através do desempenho de sua função econômica de atuação no 

mercado, as cooperativas exercem sua função social, qual seja, a de proporcionar benefícios 

aos seus membros associados.   

A empresa cooperativa difere das outras empresas não cooperativas por ter uma relação 

diferente entre fatores de produção, capital e trabalho. Enquanto na empresa de capital o peso 

no processo decisório é proporcional ao número de ações, ou seja, ao capital, na cooperativa 

essa proporção é para cada homem um único voto. Na empresa de capital, a distribuição de 

resultados é proporcional ao capital investido; na cooperativa esta distribuição é proporcional 

ao trabalho (atividade) de cada associado realizado com a cooperativa. Existem, assim, 

peculiaridades que caracterizam as cooperativas como sociedades de pessoas, não de capital. 

Se por um lado os aspectos doutrinários conferem às cooperativas peculiaridades favoráveis 

ao seu desempenho organizacional, por outro lado, criam alguns problemas,  como por 

exemplo o problema de infidelidade dos cooperados.  

O membro cooperado desempenha um duplo papel. Ele estrutura sua atividade produtiva 

como um capitalista, ao mesmo tempo em que participa de uma sociedade gerida pelos 

princípios da cooperação. Como conseqüência, ele pode implementar ações oportunísticas no 

sentido de maximizar os resultados de sua própria unidade produtiva, mesmo que seja em 

detrimento da empresa cooperativa, considerando a racionalidade e objetivo de maximização 

de sua utilidade. 

Para Bialoskorski (2002) esse problema é agravado pelo fato de normalmente o cooperado 

não se beneficiar com a valorização e o crescimento de resultados da empresa cooperativa, 
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uma vez que é dada prioridade, geralmente, para o reinvestimento ao invés da distribuição das 

sobras financeiras.  

Assim, dentre as ações oportunísticas realizadas pelos cooperados, encontram-se aquelas 

caracterizadas por infidelidade no que tange, principalmente, à relação de entrega de produção 

com a cooperativa. O desvio da produção por parte dos cooperados é um problema crítico, 

principalmente quando lidamos com cooperativas agropecuárias, que sofrem oscilações de 

preços na safra e na entressafra.  

O sistema agropecuário brasileiro mantém, por característica própria, a não obrigatoriedade de 

transações entre cooperado e cooperativa, o que é interessante sob o ponto de vista dos custos 

de oportunidade do agente econômico (cooperado) no mercado, mas pode ser custoso para a 

cooperativa, uma vez que, o mesmo sistema pode permitir também oportunismos contratuais e 

desvios de produção já mencionados, que prejudicam a eficiência econômica da empresa 

cooperativa. 

Verifica-se, portanto, que a organização cooperativa constitui-se em uma forma 

organizacional viável e vantajosa quando os agentes ou cooperados agem cooperativamente 

sem oportunismos, buscando alcançar os interesses coletivos. Mas, se o comportamento dos 

cooperados foge desse padrão, surgem custos de transação que oneram a organização e 

impõem resultados ineficazes. 

2.2 Cooperativas de leite: o problema da infidelidade dos cooperados 

As cooperativas laticinistas recebem o leite “in natura” do produtor, realizam pasteurização do 

mesmo, vendem-no sob a forma fluida, ou transformam em derivados, que são distribuídos às 

unidades de venda ao consumidor. 

A relação entre cooperados e cooperativas de leite no que se refere á produção, se torna, às 

vezes, delicada. A cooperativa possui um compromisso de receber a produção do cooperado, 

mas não há obrigatoriedade na relação entre ambos. Ou seja, se o associado quiser entregar 

sua produção, a cooperativa se compromete a recebê-la sempre, mas, por sua vez, ele, 

associado, não está obrigado a entregar sempre a produção para a cooperativa. Além disso, 

não existem contratos formais que especifiquem quantidade e qualidade da produção a ser 

entregue, o que torna a relação extremamente flexível para o cooperado, pois ele entrega para 

a cooperativa a quantidade de leite que lhe for conveniente. Isso dá margem para infidelidade 

do cooperado na forma de desvios de produção para outros laticínios, sendo que ele tem a 

garantia de que a cooperativa receberá a quantidade de leite que ele se dispuser a entregar. 

Não raro verifica-se que os cooperados enviam toda sua produção para a cooperativa na época 

de safra, enquanto que na época de entressafra, enviam apenas um pequeno percentual á 

cooperativa e entregam a maior parte em outros laticínios. 

Para Bialoskorski (2000) esse ato é caracterizado por um rompimento de equilíbrio, uma vez 

que um dos agentes econômicos rompe a coalizão e transaciona seus produtos sob a forma de 

compra ou de venda, com outras empresas em prejuízo à sua cooperativa. 

Nas cooperativas de leite, a questão da infidelidade está ligada ao problema da sazonalidade 

da produção que afeta todo o setor leiteiro. A produção de leite aumenta expressivamente no 
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período chuvoso do ano, em decorrência da maior produtividade do rebanho leiteiro nessa 

época. Esse período é conhecido como o de safra, sendo caracterizado pela abundância de 

leite no mercado e por preços baixos devido à grande oferta.  

Já o período de seca é denominado entressafra, sendo caracterizado pela escassez de leite no 

mercado, altos preços e absorção de toda a produção pelas indústrias laticinistas em geral. 

Esses aspectos podem ser analisados na tabela abaixo, que traz as variações dos preços do 

leite na safra e na entressafra.  

Os períodos safra e entressafra mostram, de forma clara, a problemática da sazonalidade 

enfrentada pelo setor leiteiro. O aumento de quantidade produzida na safra força uma 

expressiva queda de preços reais pagos ao produtor pelo leite in natura, conforme pode ser 

visto na figura abaixo. 

 

 

 

Fonte: Cepea-Esalq/USP 

FIGURA 1 – Série de preços médios pagos ao produtor – deflacionada pelo IPCA (média de 

RS, SC, PR, SP, MG, GO e BA) 

A sazonalidade afeta, portanto, o setor laticinista como um todo. No entanto, as cooperativas 

são ainda mais prejudicadas, pois, com a sazonalidade há também o problema da infidelidade 

já caracterizado anteriormente. Os associados, sempre procurarão por preços mais vantajosos, 

principalmente no período da entressafra. E, dada a estrutura do setor laticinista, delineia-se o 

cenário completo para a emergência desse problema nas cooperativas.  
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O setor leiteiro nacional é um segmento amplo, onde estão presentes desde pequenas 

fabriquetas, que captam pequenos volumes, até as multinacionais, que processam milhares de 

litros de leite por dia. As cooperativas de leite encontram-se inseridas nesta indústria, tendo 

que concorrer, na maioria das vezes, tanto com os pequenos laticínios quanto com as 

multinacionais. 

Embora as cooperativas sejam responsáveis por grandes percentuais de captação e 

industrialização do leite, contribuindo significativamente com a produção nacional, elas 

enfrentam problemas perante os seus concorrentes. 

As multinacionais têm grande poder de mercado e geralmente conseguem fixar os preços 

pagos aos produtores da forma que for mais vantajosa a ela, conforme diz Gomes (2000). 

Assim, fixam altos preços quando necessitam de maior volume de produção, para atrair os 

produtores. Já quando há excesso de leite no mercado, as multinacionais pagam preços muito 

baixos ou dispensam os produtores que não interessam a elas, uma vez que não possuem um 

compromisso em receber o leite desses produtores. 

Desta forma, as cooperativas se encontram no meio deste jogo, em que, geralmente na época 

entressafra os produtores são atraídos pelos preços pagos pelos concorrentes, que, nesse 

período são superiores àqueles pagos pela cooperativa. Assim, eles desviam a maior parte de 

sua produção para multinacionais e pequenos laticínios, entregando na cooperativa apenas 

uma ínfima porção de sua produção com vistas a manter a sua posição na cooperativa. 

No período da safra, devido ao excesso de produção de leite, pequenos laticínios e 

multinacionais pagam preços baixíssimos ou dispensam o leite de grande número de 

produtores, principalmente os menores, que são menos eficientes e produzem pouco. Esses 

produtores, sendo cooperados da cooperativa, voltam a entregar toda a sua produção na 

cooperativa, já que não encontram alternativa melhor. A cooperativa aceita o leite do 

cooperado, pois, como já foi mencionado, possui um compromisso incondicional de receber a 

produção do cooperado. 

Essa questão é muito problemática para a cooperativa. No período da entressafra, ela deixa de 

cumprir contratos de entrega de produtos no mercado, pois a produção de leite que recebe é 

insuficiente. Já na época da safra, ela recebe uma quantidade de leite muito grande, sendo que, 

algumas vezes, não tem o que fazer com toda essa produção, já que o mercado não absorve 

quantidade tão grande de produtos.  

O problema de infidelidade afeta a maior parte de cooperativas de leite do país. Isso faz com 

que essas organizações, atualmente, estejam buscando alternativas para solucionar esse 

problema sem desvirtuar a doutrina cooperativista.   

2.3 Abordagem sob a Perspectiva da Teoria dos Jogos 

Segundo Fiani (2004) situações que envolvam interações entre agentes que se comportam 

estrategicamente podem ser analisadas formalmente como um jogo. Um jogo envolve 

interdependência das ações de seus jogadores, o que faz com que eles considerem em suas 

decisões, os efeitos de suas ações sobre os demais jogadores, assim como as reações destes. 
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A teoria dos jogos está centrada na análise de jogos de estratégia, ou seja, jogos que, em 

alguma medida, envolvam decisões estratégicas onde há interdependência entre os agentes. 

Assim, essa teoria ajuda a entender teoricamente o processo interação entre os agentes, bem 

como incita o desenvolvimento da capacidade de raciocinar estrategicamente, explorando as 

possibilidades de interação racional dos agentes. 

A teoria dos jogos possibilita analisar sob que circunstâncias, jogadores são levados a não 

cooperar ou a cooperar, considerando suas características de racionalidade que prima pela 

maximização da utilidade.  

As características da teoria dos jogos tornam-na adequada para constituir respaldo teórico de 

análise das organizações cooperativas no que se refere à problemática da infidelidade ou 

desvio de produção dos cooperados, considerando que estes são agentes racionais que visam 

maximizar seus resultados econômicos. 

Assim, há uma situação de interação e interdependência entre os associados, que se juntam 

em uma organização cooperativa com vistas a competir no mercado. Porém, o equilíbrio pode 

ser rompido a qualquer momento, quando o cooperado é levado desertar, adotando estratégias 

que maximizam apenas o seu retorno individual. Essa situação analisada como o dilema dos 

prisioneiros, à qual Bialoskorski (2002) se referiu como “dilema do cooperante". 

De acordo com Fiani (2002) o dilema dos prisioneiros é um tipo de jogo muito popular em 

teoria dos jogos e ilustra que, em determinados processos de interação estratégica, o fato de 

cada jogador buscar o melhor para si leva a uma situação que não é melhor para todos. 

Assim, a situação de interação dos associados na cooperativa é caracterizada por uma situação 

de dilema dos prisioneiros, em que sempre haverá incentivos para a infidelidade, uma vez que 

essa ação representa maiores retornos individuais para um associado.  

No contexto das cooperativas de leite, foco deste artigo, em determinadas épocas, 

principalmente no período da entressafra, os cooperados interagem em uma situação de 

dilema dos prisioneiros.  Nessa situação, há um incentivo à infidelidade ou deserção, uma vez 

que os retornos individuais são maiores que aqueles verificados na situação de cooperação. 

Ou seja, o cooperado entregará apenas um pequeno percentual da sua produção na 

cooperativa e entregará a maior parte aos laticínios concorrentes, já que estes conseguem 

oferecer preço superior, atraindo os produtores.  

A matriz de retornos para a situação retratada acima pode ser definida como na tabela 1. 

Ressalta-se que os payoffs são fictícios e apenas ordenam as preferências dos jogadores.  

Matriz de Retornos Cooperado B 

 

Cooperado A 

 

Estratégias Coopera Deserta 

Coopera 4,4 0,5 

Deserta  5,0 2,2 

Fonte: dados da pesquisa. 

Tabela 01: Matriz de Retornos para os Cooperados no período entressafra 
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Verifica-se que a estratégia que representa maior retorno para os jogadores é aquela em que 

há cooperação de ambos, ou seja, em que os dois cooperados entregam todo o seu leite na 

cooperativa. No entanto, a deserção (infidelidade) de um dos jogadores proporciona ganhos 

individuais superiores aos ganhos da cooperação. Assim, um jogador irá desertar, o que fará 

com que os outros jogadores também desertem e deixem de entregar toda a produção na 

cooperativa.  

Há, portanto, extinção da cooperação quando um agente comercializa sua produção com 

outros laticínios acarretando prejuízos econômicos à cooperativa. 

Se considerarmos que a grande maioria dos associados da cooperativa age desta forma, a 

cooperativa ficará em situação difícil nesse período, conforme foi mencionado anteriormente.  

Quando todos associados desertam, acarretam um prejuízo à cooperativa. E como são os 

próprios associados que constituem a cooperativa, sendo seus ganhos proporcionais à 

transação com a organização, essa situação estará sendo prejudicial a todos eles 

individualmente. 

Faz-se necessário ressaltar que, na maioria das vezes, o cooperado não tem noção do prejuízo 

que está imputando aos outros cooperados, e principalmente à empresa cooperativa. O que 

realmente é relevante para o associado quando ele decide ser infiel à cooperativa é o princípio 

da racionalidade, ou seja, os benefícios fora da cooperativa são superiores àqueles auferidos 

na organização.  

Por outro lado, o que sucede na época da safra é uma situação de cooperação.  Nessa época, 

todos ou a grande maioria dos cooperados comercializam toda a sua produção com a 

cooperativa. Nessa situação, os retornos proporcionados pela permanência na cooperativa são 

superiores àqueles obtidos se o cooperado for infiel. Isso se deve ao fato de que nessa época, 

geralmente há excesso de leite no mercado, e os laticínios e multinacionais oferecem preços 

inferiores àqueles pagos pela cooperativa ou aceitam o leite apenas daqueles produtores que 

lhes convêm, dispensando os outros. 

Assim, há um incentivo à cooperação, caracterizada pela entrega de toda a produção na 

cooperativa.  Como todos os associados cooperam, a organização cooperativa ganha nessa 

situação. 

A matriz de retornos para a situação de safra pode ser assim definida: 

Matriz de Retornos Cooperado B 

 

Cooperado A 

 

Estratégias Coopera Deserta 

Coopera 6,6 4,-2 

Deserta -2,4 -3,-3 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Tabela 02: Matriz Retornos para os Cooperados no período da safra 
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Percebe-se que, nesse caso, a estratégia cooperar é estratégia dominante, ou seja, para um 

associado individualmente, cooperar é sempre melhor que não cooperar, independente do que 

os outros façam.   

Não há incentivos para a deserção, pois há perdas individuais para aquele associado que 

desertar, sendo que aquele que mantiver a cooperação aufere ganhos mesmo que o outro 

deserte. Isso se deve ao fato já mencionado de que nessa época entregar toda sua produção à 

cooperativa é sempre a melhor alternativa para o associado, dadas os baixos preços dos 

laticínios concorrentes ou a dispensa de produção. 

Devido a estas duas situações distintas e contraditórias, faz-se necessário que as cooperativas 

encontrem mecanismos que levem os cooperados à manutenção da cooperação na situação de 

entressafra, tendo em vista que a infidelidade dos associados é altamente prejudicial á 

eficiência econômica da organização. 

O estabelecimento, pela empresa cooperativa, de estratégias que visam manter a fidelidade 

dos associados é essencial para e solidez financeira da cooperativa. A Social Network 

Analysis fornece um arcabouço teórico que possibilita analisar essa questão sob a ótica das 

redes sociais formadas entre os atores da cooperativa em estudo. 

3. Aspectos Metodológicos 

Em concordância com o objetivo, esse estudo possui caráter descritivo. Quanto ao meio de 

investigação ele consiste em uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso.   

A pesquisa, quanto aos objetivos, pode ser considerada exploratória, porque se propõem a 

avaliar a adequação da técnica de análise de rede social para a compreensão do problema da 

infidelidade dos cooperados nas cooperativas de leite. Pode ser caracterizada, também, como 

descritiva haja vista a intenção de descrever características de uma determinada situação da 

realidade. Essa idéia pode ser vista com o mapeamento das conexões relacionais entre os 

atores da rede social da cooperativa de leite em estudo, por meio da técnica de análise de rede 

social.  

Já em relação aos meios de investigação adotados, cumpre ressaltar que a adoção de um meio, 

não exclui, outro, pelo contrário, esses se complementam auxiliando a investigação. A 

pesquisa bibliográfica fez-se necessária para apresentar os conceitos sobre cooperativismo, 

teoria dos jogos e a análise de rede social.. A pesquisa de campo possibilita, por meio de 

questionários estruturados, mapear as conexões relacionais entre os atores da rede social.  

Segundo Yin (2001) uma etapa fundamental, ao se projetar e conduzir um caso único, é 

definir a unidade de análise. O objeto de estudo estabelecido para a pesquisa foi a uma 

Cooperativa de leite da messoregião Campos das Vertentes, Minas Gerais.  

A pesquisa foi realizada através da aplicação de um questionário estruturado, fechado e auto-

aplicável, por ser uma técnica padronizada de coleta de dados. Esse questionário tem o 

objetivo de mapear e analisar as conexões relacionais entre os atores da rede social. Assim, 

serão obtidos os dados para o desenvolvimento da metodologia de Análise de Redes Sociais 

(A.R.S.) que estuda padrões de relacionamentos entre pessoas, organizações, estados, etc. 

(Barnes, 1972) e mapeia redes de relacionamento com base no fluxo de informação. O 



 
 

XVII INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL 
ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT  

Technological Innovation and Intellectual Property: Production Engineering Challenges in Brazil Consolidation  
in the World Economic Scenario. Belo Horizonte, Brazil, 04 to 07 October – 2011 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

11 

questionário foi enviado a toda população do estudo, ou seja, todo os associados da 

cooperativa. O retorno foi de 12,5% ou 15 associados da cooperativa de leite em estudo. 

Outro ponto importante, em relação ao questionário, foi a sua aplicação em dois períodos do 

ano: safra e entressafra. Em janeiro de 2009 foi enviado as perguntas sobre as redes de 

negociação, notoriedade e informação (período de safra). Em agosto de 2009 (período de 

entressafra) foi enviado as mesmas perguntas somente para a rede de negociação. As outras 

redes foram mapeadas com o primeiro questionário.  

A rede de negociação tem por objetivo comprovar as análises realizadas pela teoria dos jogos 

em relação ao problema de infidelidade. E para o entendimento da rede social em estudo foi 

realizado o mapeamento da rede de contatos (rede de notoriedade) e também dos 

relacionamentos que revelam o potencial de compartilhamento de informação (rede de 

informação). Essas serão usadas, também, para uma análise de possíveis causas dos 

problemas de infidelidade dos associados.   

A construção do questionário para mapeamento das redes foi baseada no questionário básico 

de análise de redes em grupo fechado, dos estudos de Cross & Parker, (2004) sobre o poder 

escondido (obscuro) das redes sociais (entendimento de como o trabalho realmente é feito em 

organizações).  

Assim, o processo metodológico a ser utilizado para a compreensão do problema da 

infidelidade dos cooperados nas cooperativas de leite é a técnica de análise de rede social. Na 

análise dos dados foi utilizado o software, para análise das redes Sociais, Ucinet (Borgatti; 

Everett; Freeman, 2002) que possibilitará o cômputo de medidas para a configuração e 

reconfiguração da rede social. Isso permitirá a análise de vários indicadores, entre eles, de 

centralidade e das ligações fortes e fracas entre os atores da rede. Uma vez coletada as 

informações é possível ter uma visão abrangente do problema de infidelidade na organização. 

Para construção dos gráficos, utilizou-se o Network Visualization Software (Netdraw), que 

faz parte do pacote Ucinet. 

4. Resultados e discussões 

4.1 Rede de negociação 

A sua ligação de negociação, nesse período, é mais forte com a cooperativa de leite ou com os 

laticínios da região? Essa foi a pergunta feita aos associados da cooperativa de leite em 

estudo. Os mesmos associados responderam o questionamento no início do ano e em meados 

de 2009. Período que marca a safra e a entressafra das indústrias laticinistas.  

As respostas demonstram o grau de fidelidade desses associados com a sua cooperativa. No 

período de safra, dos 15 associados entrevistados, somente um relatou comercializar fora da 

cooperativa.  Comprovando o incentivo à cooperação, caracterizada pela entrega de “quase” 

toda a produção na cooperativa.  Um percentual de, mais ou menos, 94 % de fidelidade dos 

cooperados com a cooperativa. 

Já no período de entressafra essa percentual cai para 34% de fidelidade, ou seja, dos 15 

associados, somente 5 continuam a trabalhar junto a sua cooperativa. Nessa situação, há um 

incentivo à infidelidade ou deserção, uma vez que os retornos individuais são maiores que 
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aqueles verificados na situação de cooperação. Comprovando assim, que o cooperado 

entregará apenas um pequeno percentual da sua produção na cooperativa e entregará a maior 

parte aos laticínios concorrentes, já que estes conseguem oferecer preço superior, atraindo os 

produtores. 

Utilizando o programa Netdraw, para construção dos gráficos, pode-se ver a seguinte 

estrutura dessa rede de negociações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: dados da pesquisa. 

FIGURA 2 – Rede de negociação 

Pela figura 2, pode-se perceber uma inconsistência para as redes formadas no período de safra 

e entressafra. No período aonde o grau de fidelização é menor pode-se ver as indústrias 

laticinistas com poder de atração maior do que as cooperativas. Já no período de safra 

somente um associado tem uma ligação maior para a negociação com as indústrias 

laticinistas. Comprovando os aspectos abordados pela Teoria dos Jogos em relação as ações 

oportunísticas dos cooperados.  

4.2 Rede de notoriedade 

Todos sociogramas gerados no trabalho possuem a configuração de cada nó, na forma 

geométrica circulo, representado pelos associados, a cooperativa de leite com forma 

geométrica triângulo e as empresas privadas (do tipo laticínios) com a forma geométrica 

quadradoi. 

Pela visualização gráfica a maioria dos atores possui algum tipo de vínculo com um outro 

ator. Mais ligações simétricas (bidirecionadas) do que unidirecionadas (assimétricas). 

Os fatos apontados pelo sociograma da rede é evidenciado como o cálculo do grau de 

reciprocidade na rede. Para tanto, aplicou-se o procedimento de simetrização da rede 

(transform-symmetrize) no programa Ucinet, procedimento que identifica os nós não-

simétricos (não-recíprocos) e calcula a porcentagem de reciprocidade geral (Rodrigues & 

Mérida, 2006). Para esta rede, o grau de reciprocidade é de 0,3421, ou seja, de todas as 

conexões existentes na rede, 34,21% delas são bidirecionais. 

Safra Entressafra 
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Outro dado fornecido pelo Ucinet é a porcentagem de pares simétricos, ou seja, 52,38%. A 

diferença entre esse valor e o grau de reciprocidade será igual a porcentagem de elos não 

existentes na rede (18,17%). Os restantes, 47,62%, são os elos que apresentam direção em 

apenas um sentido (assimétricos). O fato da porcentagem de pares simétricos igual a 52,38%. 

É significativo, pois que mais da metade dos associados entrevistados mencionam conhecer 

outro ator e a relação inversa ocorre.   

Outro estudo dos dados da rede de notoriedade é o cálculo do grau de proximidade na rede. O 

conceito de proximidade, em redes sociais, assume uma ampla gama de interpretações e 

possibilidades de cálculos. Cabe ao pesquisador selecionar as medidas que melhor 

representarão o conceito teórico proposto (Rodrigues & Mérida, 2006). Portanto, com base na 

definição de “proximidade” da base teórica utilizada nesta pesquisa (distância e abrangência 

de alcance entre os nós), optou-se pela mensuração da variável com base nas medidas de: 

density (densidade) e Degree centrality (grau de centralidade). De acordo com Scott (2001), 

density e centralization são medidas complementares. Enquanto density mede o nível geral de 

coesão do gráfico, centralization descreve até que ponto esta coesão está distribuída em torno 

de pontos focais (ou está igualmente distribuída pela rede).  

A escolha desta medida tem como objetivo demonstrar um padrão geral de densidade da rede, 

independente da variação de densidade nos subgrupos que, eventualmente, possam existir. 

Significa que na rede em estudo, dos relacionamentos possíveis, 48,57% são existentes. 

Entretanto, a medida não é suficiente, por si só, para demonstrar o grau de proximidade da 

rede, pois ignora as diferenças locais. 

O grau de centralidade (centrality – Degree) varia de 0 a 1 (ou 100%). O grau de centralidade 

(Degree) é utilizado em redes simétricas que se manifesta pelas relações diretas de cada ator 

(Rodrigues & Mérida, 2006). Ela é medida pelo número de laços diretos que um ator possui 

com outros demais em uma rede (Wasserman & Faust, 1994). 

Em redes de elos direcionais (directed ties), calcula o grau de variabilidade nos índices de 

centralidade individuais, com relação ao envio (out-Degree) e recebimento (in-Degree) de 

elos. Atores podem ser mais centrais com relação ao envio ou recebimento de indicações, e as 

medidas podem variar consideravelmente para um mesmo ator. (Rodrigues & Mérida, 2006).  

Valores mais baixos indicam uma rede mais dispersa, em termos de centralidade, com poucos 

atores “proeminentes”.  

Na pesquisa, verifica-se que os nós possuem uma variabilidade para out-Degree de (47,449%) 

e in-Degree (39,796%), ou seja, envio e recebimento de elos possuem uma moderada 

tendência  heterogêneas para esta rede. Isto demonstra que o envio e recebimento de elos 

possuem uma tendência muito próxima quanto à quantidade de atores envolvidos. Os atores 

estão próximos de igualdade de distribuição pela rede, com o baixo valor indicando pouca 

tendência à centralização em torno de um pequeno número de atores. Uma rede mais dispersa 

quanto a variabilidade in-Degree (poucos atores relevantes) e uma rede menos dispersa 

quanto a variabilidade out-Degree (mais atores relevantes). 

4.3 Rede de informação 
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Em relação à rede de informação nota-se uma alteração significativa das características da 

rede de notoriedade. Com queda nos índices calculados para reciprocidade, densidade e 

centralidade.  

Percebe-se, pela análise do sociograma, uma centralização em relação a mapeamento da rede 

de acesso a informações em torno de 6 indivíduos (3, 4, 6, 12, 15 e 17), que recebem e/ou 

enviam a maior parte dos elos. Com relação ao padrão de interações, verificou-se um baixo 

índice de reciprocidade (20,00%), o que indica tendência à unidirecionalidade dos elos e, 

portanto, baixa interação do ponto de vista teórico. A rede apresenta baixa densidade (2,86%). 

Há indicação, portanto, de que a maioria (97,14%) dos elos “possíveis” não estão presentes.  

No que se refere à centralidade a rede apresenta equivalência nos graus de out-Degree (elos 

enviados) e in-Degree (elos recebidos), com um valor total de 12,245%. Isto demonstra que o 

envio e recebimento de elos possuem a mesma tendência quanto à quantidade de atores 

envolvidos. Os poucos atores envolvidos na rede estão igualmente distribuídos, com o baixo 

valor indicando pouca tendência à centralização em torno de um pequeno número de atores. 

Deve-se ressaltar o significado do questionamento feito para essa rede, ou seja, “eu contato 

esse associado com freqüência para obter informações sobre tópicos relativos ao trabalho”. 

Essa pergunta e os resultados obtidos demonstram que os associados se conhecem, mas não 

dividem experiências do seu trabalho. Indo contra a doutrina cooperativista de cooperação 

entre os associados e ajudando a aumentar uma possível ação oportunística e infiel a sua 

cooperativa de leite. A tabela 3, a seguir, apresenta um resumo dos resultados obtidos, 

facilitando a visualização e a comparação entre as redes formadas no sistema cooperativo em 

estudo. 

A análise de rede social veio para comprovar a tese levantada pela teoria dos jogos e os 

problemas das cooperativas sob o ponto de vista das ações oportunísticas e infiéis dos seus 

associados.  

3. Conclusão  

As cooperativas de leite, de um modo geral, enfrentam problemas devido à infidelidade dos 

seus associados, principalmente no período da entressafra da produção. Aliado ao problema 

da sazonalidade da produção, que afeta todo o setor leiteiro, a infidelidade dos associados nas 

cooperativas de leite implica em custos adicionais para essas organizações. 

Esse artigo abordou a problemática da infidelidade dos associados nas cooperativas sob a 

ótica da Teoria dos Jogos e da Social Network Analysis. Através da teoria dos jogos, analisou-

se como os cooperados são levados a “trair” a cooperativa, entregando sua produção leiteira 

em laticínios concorrentes. Com a aplicação do questionário em períodos distintos pode-se 

comprovar os dizeres dessa teoria sobre a infidelidade dos cooperados em relação a sua 

cooperativa. 

Pela Social Network Analysis, foram mapeadas e analisadas as conexões relacionais entre os 

atores da rede social das cooperativas de leite em estudo, de forma que essas permitiram 

estabelecer uma análise do grau de infidelidade dos associados. 
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Deste modo, a ligação expressiva estabelecida pela rede de notoriedade encobriu a 

problemática da infidelidade dos associados, pois a rede de informação mostra que esses 

mesmos associados se conhecem, mas não constituem relacionamentos que potencializam o 

compartilhamento de informação. 

A pesquisa mostrou que a falta de compartilhamento de informações é uma das causas para o 

surgimento dos conflitos em estudo, refletindo em uma queda na intercooperação dos 

associados. Consequentemente o nível de infidelidade tenderá a aumentar nos períodos da 

entressafra da produção. É necessário que as cooperativas encontrem mecanismos que levem 

os cooperados à manutenção da cooperação na situação de entressafra, tendo em vista que a 

infidelidade dos associados é altamente prejudicial á eficiência econômica da rganização. 

Como uma outra forma de contornar o problema, foi ressaltada a necessidade de formalização 

de contratos de entrega de produção de leite a serem firmados entre cooperativa e associado, 

estabelecendo quantidade e qualidade do leite entregue. Tais contratos amenizariam o 

problema da infidelidade dos cooperados na medida em que representariam um vínculo estrito 

e formal entre os associados e a organização cooperativa. 

Por fim, a Teoria dos Jogos aliado a técnica S.N.A mostrou-se adequada para a compreensão 

dos problemas das cooperativas sob o ponto de vista das ações oportunísticas e infiéis dos 

seus associados. Entretanto, apontam outros caminhos para o acréscimo da pesquisa e o 

aprimoramento da análise. Sugere-se para a agenda de pesquisas futuras a aplicação do estudo 

para duas cooperativas de leite, fazendo a comparação dos seus resultados. 
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