Grupo de caminhoneiros aposta
em cooperativa para superar
crise
Pouca carga, frete baixo, diesel caro, negociações que não
avançam com o governo. A lista de dificuldades por que passam
os caminhoneiros autônomos no Brasil é gigante. A situação
nunca foi tão complicada. Diante desse cenário, um grupo de
profissionais resolveu apostar no cooperativismo para tentar
virar o jogo e acaba de fundar a Federação das Cooperativas
dos Transportadores Autônomos de Carga (Fecootac). Na verdade,
trata-se

de

uma

cooperativa

de

segundo

grau

ou

uma

cooperativa-mãe, a qual se filiam as cooperativas de primeiro
grau.
“A

ideia

é

organizar

e

interligar

as

cooperativas

de

transporte no País. E também fazer compras conjuntas”, explica
o presidente da Fecootac, Carlos Alberto Dhamer, o Litt. Ele
deixou a presidência do sindicato dos autônomos de Ijuí (RS),
o Sindijuí, para poder se dedicar melhor ao novo projeto. De
início, já são 30 cooperativas filiadas.
Por meio do cooperativismo, segundo Litti, é possível eliminar
o atravessador do transporte, permitindo com que o embarcador
possa contratar diretamente o autônomo. “Não vemos outra saída

para o caminhoneiro. Do jeito que está, vai cair fora do
mercado. É preciso a gente se unir para crescer e sobreviver”,
alega.
Segundo a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), o ramo
de transporte é um dos que mais crescem, “em torno de 16% ao
ano, tanto no segmento de carga, quanto de passageiros”.
“Atualmente, a frota das cooperativas de transporte de cargas
soma aproximadamente 25 mil veículos, responsáveis pela
circulação de 450 milhões de toneladas de bens dentro e fora
do País”, diz o anuário no site da entidade.
São 1.350 cooperativas do ramo, mas a OCB não informa a
quantidade pelas subdivisões, que são: transporte individual
de passageiros (táxi e mototáxi), transporte coletivo de
passageiros
transporte

(coletivo
de

cargas

urbano,
(moto

fretamento

carga,

e

carga

escolar)
seca,

e

carga

frigorificada, carga líquida, carga conteinerizada, carga de
veículos e carga perigosa).
Segundo

Litti,

o

transporte

de

carga

conta

com

346

cooperativas no Brasil. Uma delas é a Cooperativa dos
Transportadores Autônomos de Carga de Castro (PR), Coopertrac,
fundada há pouco mais de um ano. “Eu já tinha o pensamento de
criar uma cooperativa há vários anos e, depois da greve (de
maio do ano passado), vi que não dava mais para continuar
trabalhando sozinho”, conta o presidente Rodney de Melo
Larocca, o Cervejinha, que também é secretário da cooperativamãe. “Sozinho é difícil, em dois já melhora. E unidos num
grupo forte a gente tem um horizonte muito melhor”, alega.
A Coopertrac, que vai dedicar-se ao transporte de calcáreo e
de

grãos,

ainda

não

está

autorizada

a

faturar

como

cooperativa. Segundo Cervejinha, o caminho da formalização é

difícil e parte dos fundadores já desistiu. Hoje, são 43
caminhoneiros filiados e uma frota de 52 veículos. “Não dá
para ser imediatista, tem de olhar no futuro”.
Para poder funcionar de fato como cooperativa, é preciso obter
o RNTRC, cujo processo de aprovação está sob responsabilidade
da Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar). “Existe
uma burocracia, legalidades a serem cumpridas. Tem de ter
paciência e persistir”, conta. Depois que a cooperativa-mãe
estiver estruturada, segundo Cervejinha, ficará mais fácil a
implantação das novas cooperativas.
Ele também ressalta a importância da cooperativa-mãe na compra
de insumos para todas as filiadas. “Imagina a diferença de
preço entre comprar 100 pneus e 400 pneus”.
Quem quiser mais informações sobre as cooperativas pode
contatar o Litti pelo WhatsApp 55 8116-3120. Fonte: Carga
Pesada (Nelson Bortolin).

