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OS PRINCÍPIOS DA  

ALIANÇA COOPERATIVA INTERNACIONAL - ACI 

  

 

A ACI - Aliança Cooperativa Internacional, organismo máximo do cooperativismo 

mundial, é uma entidade cooperativista, não governamental, fundada em Londres, em 

agosto de 1895, sob a coordenação de dois grandes líderes do Movimento 

Cooperativista Internacional, Eduardo Boyve e Eduardo Vansittart Neale. A Aliança 

Cooperativa Internacional tem o objetivo de representar e servir as organizações 

cooperativas do mundo todo. 

Em 1995, ao comemorar-se o centenário de sua fundação, em Congresso realizado em 

Manchester, a ACI – Aliança Cooperativa Internacional estabeleceu os princípios que 

regem o funcionamento de toda e qualquer cooperativa no mundo, resumidos nas sete 

proposições a seguir: 

 

1.  Associação voluntária e aberta: ou seja, podem associar-se às cooperativas 

todos aqueles que apresentem condições de utilizar seus serviços e queiram aceitar 

as responsabilidades de associado, sem discriminação de gênero, raça, condição 

social, preferência política ou credo religioso. 

2.  Controle democrático dos membros: significa participação ativa e direta de 

homens e mulheres associados, quer no estabelecimento de diretrizes políticas, quer 

na tomada de decisões. Enquanto nas cooperativas de primeiro grau pratica-se a 

igualdade de direito (um membro, um voto), nos demais níveis os critérios de votação 

poderão ser estabelecidos segundo a representação dos associados por um 

determinado número de delegados devidamente credenciados. 

3.  Participação econômica dos membros: ou seja, controle democrático da 

cooperativa e igual contribuição ao capital, sendo que uma parte do capital social 

constitui propriedade comum da cooperativa. A Assembléia Geral poderá fixar uma 

limitada compensação ao capital subscrito como condição ao membro que associa-
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se à cooperativa (quotas-partes), bem como benefícios aos cooperados na 

proporção de suas transações com a cooperativa. Poderão, ainda, ser criadas outras 

contribuições - para fundo de reserva, o desenvolvimento das atividades da 

cooperativa ou outras iniciativas aprovadas pelo corpo de associados. 

4.  Autonomia e independência: decorrem do entendimento adotado pela ACI de 

que a cooperativa é uma associação de ajuda mútua de pessoas que se unem 

voluntariamente para atender suas necessidades nas áreas econômica, social e 

cultural, controlando elas mesmas o funcionamento de sua organização. No caso de 

haver entendimentos para apoio de outras organizações, inclusive governos, ou 

captação de recursos de fontes externas, devem ser asseguradas a autonomia e o 

controle democrático da cooperativa por seus próprios associados. 

5.  Educação, treinamento e informação: dos associados, dos representantes 

eleitos, dos executivos e empregados da cooperativa para que eles possam, 

efetivamente, contribuir para o seu desenvolvimento. Além disso, a natureza e os 

benefícios do cooperativismo devem estender-se ao público, em especial aos jovens 

e aos líderes da comunidade. 

6.  Cooperação entre cooperativas: o trabalho conjunto e/ou a interação das 

cooperativas, em níveis local, regional e internacional, fortalecem o movimento 

cooperativo e atendem os cooperados de maneira mais efetiva. 

7.  Preocupação com a comunidade: ou seja, os membros das cooperativas 

devem aprovar políticas especiais com o objetivo fundamental de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável de suas respectivas comunidades. 

 “A ACI, durante as comemorações de seu centenário, reafirmou que os valores 

cooperativos estão baseados na ajuda mútua, auto-responsabilidade, democracia, 

igualdade, equidade e solidariedade. Com base na tradição de seus pioneiros, a ACI 

reiterou a importância dos valores éticos da honestidade, dos mecanismos 

democráticos de consulta e informação dos associados, da responsabilidade social e 

da associação voluntária de pessoas para se entre-ajudarem economicamente. E 

insistiu na premência atual de direcionamento do modelo cooperativo para o 

desenvolvimento auto-sustentável, a valorização dos recursos humanos, a 

participação consciente de seus associados, a defesa da ecologia e a perfeita 

interação da cooperativa ao seu entorno, nos aspectos econômico, político e social." 

http://www.gestaocooperativa.com.br/tabid/498/articleType/ArticleView/articleId/93/A-Aliana-Cooperativa-
Internacional-e-o-Dia-Mundial-do-Cooperativismo.aspx 


