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No atual contexto econômico, todas organizações almejam a eficiência para ocupar, de forma definitiva, seu
espaço nesse universo globalizado. O cooperativismo é uma forma de organização da produção, bem como de
coordenação de sistemas agroindustriais. Com as novas premissas econômicas, após a abertura
de mercados e da modernização da agricultura fazem com que as organizações se adaptem a um novo padrão
de eficiência e de alocação de recursos. O desafio das estruturas cooperativas modernas é manter o seu papel
de sistema produtivo centrado no homem e, ao mesmo tempo, desenvolver organização, capaz de competir co
empresas de outras naturezas com orientação para o mercado, fazendo com que as cooperativas aumentem
sua competitividade para sobreviverem em um mercado fortemente concorrencial. Desta forma este estudo
teve como objetivo analisar a atual gestão de uma conceituada Cooperativa de Café, em relação às novas
tendências do cooperativismo; a) fazendo uma breve apresentação do histórico da cooperativa; b) identificando
as principais dificuldades da gestão da cooperativa em relação às novas tendências do cooperativismo. Quanto
a metodologia trata-se de uma pesquisa exploratória, com natureza das variáveis qualitativas, especificamente
um estudo de caso. Conclui-se que a Cooperativa de Café em estudo, apesar de ter uma boa reputação e
imagem consolidada, a mesma não está conseguindo acompanhar as mudanças necessárias. A atual gestão,
principalmente no que se refere a gestão estratégica, sua atuação ainda é muito restrita. Para a cooperativa
se posicionar estrategicamente é preciso mudar modelos mentais e paradigmas, o que é difícil não só para a
cooperativa em estudo, mas em geral nas cooperativas brasileiras por não existir a separação da propriedade
e controle, levando com isso a complexidade dos negócios e da própria gestão. Já em relação as dificuldades
encontradas pela gestão em se adaptar às novas tendências do cooperativismo, foram identificados sete
pontos onde a cooperativa atualmente encontra dificuldades de se adaptar à novas tendências. São elas:
cultura, conflitos, posicionamento (orientação para o mercado), profissionalismo, empreendedorismo, sistema
de informação e concorrência. Além dessas dificuldades identificadas, a principal é que a cooperativa não
possui uma visão estratégica  de médio e longo prazo, quer dizer não existe um planejamento para se adaptar
às novas tendências do cooperativismo.
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