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Resumo 

Este trabalho consiste em uma pesquisa sobre a cooperação entre mulheres que atuam de 

forma organizada com a finalidade de gerar renda. O objetivo foi analisar a cooperação nas 

redes de relacionamento entre mulheres que atuam em associação com a finalidade de gerar 

renda. A pesquisa foi realizada com 12 mulheres que compõe duas associações 

especificamente compostas por mulheres, ambas na cidade de Dourados/MS. As categorias de 

análise são: assuntos ligados a vida cotidiana como o perfil das mesmas, tempo de experiência 

na atividade, quantidade de integrantes na família trajetória dentro da associação, tempo de 

produção, rendas obtidas, finalidade da associação e mudanças após o ingresso na mesma. 

Este trabalho adotou o tipo de pesquisa descritiva por meio de questionários semiestruturados 

aplicados individualmente. Os resultados demonstraram que a cooperação é fundamental para 

que a geração de renda aconteça, juntamente com outros fatores motivacionais como 

autoestima, inclusão social, divulgação e comercialização de seus produtos. Ficou evidente 

que participar de uma associação lhes traz qualidade de vida, oriundas de seu próprio 

trabalho, ao qual existem constantes cursos de aperfeiçoamento e oportunidades que decorrem 

deste órgão. A cooperação e a confiança são os elos mais fortes e que não se separam dentro 

do ambiente, agregando valor na união existente.  

Palavras-chave: Redes de cooperação; associação; liderança feminina; geração de renda. 

 

Abstract 

This work consists of a research about cooperation among women that work together in a 

organized fashion in order to raise income. The research objective was to analyze 

cooperation and relationship in networks comprised by women that act in association aiming 

at generating income. The research was carried out with 12 women that take part in two 

women-only associations, both situated in the city of Dourados/MS. The analyses categories 

are: subjects linked to daily activities as well as their profile, time of experience in the 

activities, family members’ quantity, trajectory in the association, production time, earned 

income, association goal, and changes on their path since entering the association. This work 

adopted the descriptive research kind by means of semi structured questionnaire applied 

individually. The results showed that cooperation is essential to income generation, along 

with other motivational factors, like self-steam, social inclusion and its product dissemination 

and commercialization. The research made it clear that taking part in an association bring 

quality of life coming from their own work, to which there exist continuous assortment and 

opportunities that come from the association. Cooperation and trust are the strongest link 

that jointed together in the environment, adding value to existing union.  

Key words: cooperation networks; association; female leadership; income raising. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No século XVII, as questões sobre os efeitos das desarmonias sociais e as inovações 

tecnológicas eram preocupantes. Antes mesmo da revolução industrial na Europa, os utopistas 

já procuravam por novas normas de cooperação humana e de comunidade, relembrando uma 

forma antiguíssima de cooperação - a divisão do trabalho (PLUM, 1979). 

Naquela época, as pessoas nada sabiam sobre cooperativismo e sobre sua importância 

para o mundo. O cooperativismo não está apenas ligado a cooperativas, ou à união dessas 

pessoas em prol de seus interesses perante governos e entidades. Cooperativismo em seu 

significado genérico é a união, a cooperação de pessoas de um determinado seguimento em 

busca de objetivos mútuos (PINHO, 1982). 

Segundo Jehn e Shah (1997), a cooperação ajuda o desempenho dos membros do 

grupo e contribui para facilitar a canalização de seus esforços. Os autores pontuam que a 

cooperação é maior em grupos de amigos por causa das semelhanças em trocas sociais. A 

organização da cooperação, em seus aspectos práticos, exige de seus atores a comunicação de 

interesses, de objetivos e práticas a respeito do que precisam falar, argumentar e decidir como 

partícipes de um projeto comum (FRANTZ, 2005). 

O ato da cooperação faz com que novas relações sejam estabelecidas, novo interesse 

coletivo venha surgir, onde os atores consigam ver objetivos e necessidades comuns, gerando 

a partir da convivência, da confiança, do consenso, mediando discussões e formas eficazes de 

trabalho, ampliando sua capacidade de empreender juntos (OLIVEIRA, 2010 apud 

DAMÁZIO, 2012). 

Rodriguez (2002) destaca que as cooperativas servem como um veículo de 

reconhecimento social de algumas profissões que sofrem preconceitos sociais e 

consequentemente são discriminadas. Ou seja, além da geração de renda a cooperativa ainda 

têm uma função social muito importante. O autor denomina esse processo de reencaixe 

econômico, social e identitário. 

A importância da rede de cooperação se faz devido aos benefícios a coletividade 

participante, gerando e difundindo conhecimentos inovadores, disponibilizando produtos e 

serviços de valor ao cliente, superando a concorrência e desenvolvendo vantagem 

competitiva. O projeto de rede de cooperação mais adequado é aquele que combina ambiente 

externo e interno, devendo criar imagens futuras de seus negócios e formular planos de longo 

prazo (ARANHA, 2007).  

No mercado de trabalho atual, o termo cooperação tem se aplicado com o conceito de 

“trabalho em equipe”, que ocorre na defesa de objetivos em curto prazo que consideram a 

diversidade de parceiros, sendo que o principal foco do trabalho grupal consiste em acreditar 

que a autoridade está dissolvida em unidades de trabalho marcadas pela cooperação entre 

indivíduos que visam a fins semelhantes o que foi notado também na organização dos 

trabalho das mulheres estudadas (BENDASSOLLI, 2002).  

Todavia, nem sempre onde há cooperação há sucesso.  Existem casos onde a 

cooperação também falha, pois na prática envolve custos e gera problemas que devem exigir 

atenção. Empresas que participam da rede dividem benefícios e resultados em ação conjunta, 

buscando ampliar sua capacidade para enfrentar a concorrência, mas muitas iniciativas de 

cooperação que não atingem seus objetivos acabam encerrando suas atividades (WEGNER; 

PADULA, 2012).  
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Dentre os motivos que levam ao fracasso, está a demanda de grandes esforços de 

coordenação, a complexidade gerencial, a incerteza, a cultura que cada organização trás 

consigo e a falta de confiança. Caso alguns desses motivos existam, isto significa um 

problema a ser controlado, fazendo com que as redes sejam capazes de lidar com os 

associados a fim de minimizarem as diferenças entre eles para manter os objetivos alinhados à 

medida que a rede cresce (WEGNER; PADULA, 2012). 

A cooperação não é um processo tranquilo porque existem diferenças entre as 

estruturas e os objetivos de cada organização, o que talvez gere percepções e expectativas 

contraditórias sobre tal colaboração. Sem um ambiente com as adequações mínimas para o 

trabalho cooperativo, com ausência dos objetivos claro e desinteresse de cada parte envolvida 

no projeto em si, restringe-se a cooperação às iniciativas pessoais, o que resulta em caos cujos 

resultados são instáveis e torna a cooperação um produto da sorte vinculado ao talento 

individual (PORTO, 2004).  

Entre tantos desafios a serem enfrentados em associações e grupos organizados, 

mediante um mercado capitalista em crescente evolução e adaptação, existem questões a 

serem abordadas de grande relevância que requer estudos sobre as formas de cooperação 

praticadas dentro desses grupos, e, neste sentido, levantamos a questão: Como acontece a 

cooperação entre mulheres que atuam de forma organizada para gerar renda? Apresenta-se 

como objetivo do artigo e como possível resposta para a questão levantada a análise da 

cooperação nas redes de relacionamento entre mulheres que atuam em associação com a 

finalidade de gerar renda, as formas de cooperação entre elas e as respectivas participações 

nos grupos organizados com a finalidade de gerar renda. 
 

2. Revisão Teórica 

2.1 Cooperação  

Partindo da perspectiva etimológica, a palavra cooperação, do verbo latino “cooperar”, 

de cum e operari (operar junto com alguém) significa a prestação de auxílio para um fim 

comum. Nesse sentido, Pinho (1982, p. 8) afirma: “A cooperação, quando organizada segundo 

estatutos previamente estabelecidos, dá origem a determinados grupos sociais. Dentre tais 

grupos, as cooperativas representam aqueles que visam, em primeiro lugar, a fins econômicos 

e educativos.”. 

Os estudos organizacionais, segundo as Ciências Humanas, mostram a cooperação 

como um fenômeno vasto e complexo de muitas causas e salientam que os indivíduos 

praticam-na devido a sua necessidade pessoal de se doar. Esse termo cooperação indica 

vantagem competitiva pelas organizações, tornando os ambientes empreendedores. Com isso, 

alimenta o aprendizado, oferecendo oportunidades, aumentando o desempenho do grupo, já 

que todos almejam os lucros (GOBB, 2010). 

Quando se fala de cooperação, não se deixa de lado os jogos cooperativos que têm o 

objetivo de transformar o indivíduo e a sociedade. A cooperação torna mais agradável o 

ambiente da competição. Dessa forma, se o importante é competir, o fundamental é cooperar, 

esses jogos se tonam um exercício de convivência, capazes de reduzir ou eliminar o caráter 

egoístico, onde os participantes jogam uns com os outros e não uns contra os outros, fazendo 

uma sociedade com costumes mais solidários e cooperativos, sem eliminar a competição, pois 

o incentivo em excesso da competição, aumenta a violência (LOVISOLO; BORGES; 

MUNIZ, 2013). 

Para os mesmos autores, quando se trata dos jogos cooperativos, a cooperação é 

utilizada como uma ferramenta para resolver problemas e conflitos. Isto não acaba com todos 

os obstáculos, porém controla e ajusta tais situações, civilizando a competição e levando 
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aprendizado para quem a pratique. O que se tem constatado é que a cooperação não exclui a 

competição. As duas acontecem ao mesmo tempo fortalecendo os laços. 

A cooperação apresenta valores que são essenciais no dia a dia das relações entre os 

participantes do Empreendimento Coletivo, que são confiança, participação, respeito pelas 

pessoas, transparência, honestidade, complementaridades, igualdade, aprendizagem e 

solidariedade. A confiança única, que é ao mesmo tempo Princípio e Valor, é o que une e dá 

solidez a todos os ingredientes envolvidos na construção da cooperação (DAMÁZIO; 

CASTRO, 2012).  

Basicamente, a cooperação é estruturada em confiança entre partes dos membros de 

um grupo, onde trabalham juntos e estão conscientes que a cooperação é a melhor forma de 

alcançar os objetivos em comum, podendo inovar um lugar ou algo por meio de projetos, 

desenvolvendo novos produtos ou serviços para o bem da sociedade em geral ou mesmo para 

apenas os locais onde estão inseridas (GOBB, 2010). 

A confiança na cooperação é um dos valores mais ressaltados. Não controla as pessoas 

e seus erros, porém torna possível uma compreensão destas interações, é um mecanismo que 

proporcionam às pessoas a lideram com as incertezas da vida moderna (GOBB, 2010). 

2.2 Redes 

Sob a perspectiva das Ciências Sociais, Marcon e Moinet (2000) definem rede como 

um conjunto de pessoas ou organizações interligadas direta ou indiretamente. Por seu turno, e 

sob a visão organizacional, Fombrum (1997) aplica o conceito de redes para determinar um 

conjunto de fluxos entre um conjunto de indivíduos, grupos, organizações que compõem os 

nós da rede. 

A formação de alianças empresariais surge como uma nova abordagem 

organizacional, podendo ser percebida nas redes interempresariais baseadas na colaboração, 

na parceria e na associação entre organizações, partindo do princípio de que no ambiente atual 

em que os negócios acontecem, nenhuma empresa, seja ela pequena ou grande, é 

independente e autossuficiente (WITTMANN; NEGRINI; VENTURINI, 2003). 

O termo rede é geralmente empregado com diversos sentidos por movimentos sociais, 

ONGs, intelectuais e outros. Tem-se, como exemplo, a rede de economia solidária que se 

refere à articulação de certas atividades de comércio, produção e financiamento. Pode-se 

dizer, portanto, que rede é uma articulação de unidades que mantém um nível de trocas de 

informações e de conhecimentos imenso, tornando essas empresas participantes altamente 

competitivas (MANCE, 1999). 

Nas redes, atitudes inovadoras, como encontros presenciais, fornecem um informativo 

que aproxima as pessoas na tentativa de minimizar diferenças e encontrar soluções dentro 

desse grupo que justifique os esforços de toda a coletividade, de forma cooperativa e 

participativa, mantendo o equilíbrio das empresas e indivíduos (REIS et al., 2008). 

Estudos comparativos sobre a participação de homens e mulheres em networks (redes) 

não apontam resultados significativos sobre possíveis diferenças quanto à forma de atuação. 

Há, no entanto, evidências de que a inserção de mulheres em redes tende a ser menor que a de 

homens, pois o tempo requerido para envolvimento na rede torna-se incompatível com o 

exercício do papel empreendedor e do tempo a ser despendido com a família. As redes 

exercem impacto positivo nos processos de crescimento e desenvolvimento de pequenos 

negócios e tendo em vista que a inserção de mulheres no empreendedorismo é crescente. A 

compreensão destas nas redes pode contribuir para análises de processos estratégicos e das 

ameaças de sobrevivência desses pequenos negócios (SOUZA; ESCOBAR; ZANINI, 2010). 

Pinto, Pontes e Silva (2013), ao analisarem o papel da mulher na rede de apoio social, 

afirmam que o trabalho delas é essencial para o desenvolvimento e manutenção da família 

assim como para as ações na comunidade, criando, dessa forma, uma ponte para a inserção 

dessas mulheres em vários contextos e atividades, além das que já desempenham. 
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2.3 A inserção das mulheres no mercado de trabalho 

Na década de 1960, as mulheres começaram a conquistar maior espaço na sociedade, 

exigindo igualdade de gênero. Essa inserção social foi intensificada na década de 1970, 

desencadeando um processo de desenvolvimento com significativas mudanças na economia e, 

junto com ela, na sociedade. Prova disso foi a crise de 1980 que possibilitou maior 

participação da mulher em busca de renda para ajudar no sustento da sua família (LEONE; 

TEIXEIRA, 2010). 

Em outros países, como Portugal, por exemplo, em 1970, o trabalho foi caracterizado 

por um enorme crescimento dos setores terciários e públicos. Ao final de 1980, a taxa de 

“feminização” da população ativa tinha chegado a 40%, subindo para 47,3% em 2012. Esse 

aumento foi significativo agregando valor, ampliando horizontes e trazendo benefícios 

futuros, como licença maternidade, direitos na gravidez e na assistência familiar (FERREIRA; 

MONTEIRO, 2013).  

No fim do século XX, o modelo tradicional familiar em que o homem era o principal 

provedor da família sofre mudanças com a mulher entrando no mercado de trabalho. 

Entretanto, essa mulher não perde o seu papel no trabalho familiar, mesmo estando inserida 

no mercado. O mercado não se modifica para receber essas mulheres, e os efeitos dessa nova 

situação têm sido assumido pelas próprias mulheres. A sociedade continua conservadora e 

estruturando a família segundo o modelo tradicional, com a mulher dedicando-se 

integralmente para o lar e a família. Ou seja, a responsabilidade é completamente dela se ela 

quiser se incorporar no mercado de trabalho, mas ainda assim ela deverá arcar com todos os 

encargos do lar e da família. (CARRASCO, 2003)  

No Brasil, o empreendedorismo representado pelas mulheres teve grande crescimento 

desde 2007, fato decorrente de ações antes individuais que passaram a ser coletivas. Isto faz 

surgir atividades em grupo que geram benefícios para todas. As redes sociais são veículos 

importantes para que isso venha ocorrer devido às trocas de experiências e informações, 

promovendo estratégias de crescimento, contribuindo ainda mais para a formação de suas 

identidades (LEAL; MACHADO, 2012). 

De acordo com dados do relatório GEM (2006), a participação de mulheres no 

empreendedorismo brasileiro já significa quase a metade dos pequenos empreendimentos 

nacionais. Pouco se conhece sobre os tipos de redes utilizados por mulheres empreendedoras, 

como essas redes se formam e sobre seus padrões de interação (MOORE; BUTTNER, 1997). 

“A mulher que se liberta economicamente do homem nem por isso alcança uma 

situação moral, social e psicológica idêntica à do homem. A maneira como se empenha em 

sua profissão e a ela se dedica depende do contexto constituído pela forma global de sua vida” 

(BEAUVOIR, 1980, p. 451). O argumento da autora foi construído no século XIX, mas se 

mantém atual, porque revela, já nessa época, que mesmo inserindo a mulher no mercado de 

trabalho a ascensão dela nesse mercado era - e muitas vezes ainda é - algo muito distante. Isso 

porque tanto homens quanto mulheres sentem-se desconfortáveis sob o comando de uma 

mulher. Segundo Beauvoir (1980) o homem, na posição de liderança, tem o hábito de se 

impor e convencer as pessoas de que é competente; entretanto, para a mulher, o exercício da 

competência é mais natural e a imposição da imagem não se faz necessário.  

2.4 Liderança Feminina 

Considerando que as posições de homens e mulheres são distintas diante da liderança, 

as autoras Loden (1988) e Albert (1992) ressaltam a importância da percepção e valorização 

que o estilo feminino de liderança desempenha no ambiente organizacional. Todavia, a 

ausência dessa valorização por parte das organizações tem colaborado para que as mulheres 

sintam-se motivadas a dar início aos seus próprios negócios.  
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As qualidades que definem a liderança feminina não são, de forma 

alguma, características limitadas exclusivamente às mulheres. Estes 

traços certamente podem ser encontrados entre os homens. Também é 

verdade que existem algumas mulheres que se sentem mais à vontade 

dentro de um estilo de liderança predominantemente masculino, da 

mesma forma que existem homens que acreditam que a abordagem 

feminina seja mais natural. Mas a diferença chave é que as mulheres - 

enquanto uma classe - exibem estas características particulares de 

liderança de uma forma muito mais acentuada do que os homens. O 

fato da liderança feminina ser uma generalização, e pode não ser 

aplicável a todos os indivíduos, não a torna menos válida, relevante ou 

significativa (LODEN, 1988, p.16) 

Quando o trabalho em equipe entre líderes femininas acontece, Loden (1988) destaca 

que as mulheres priorizam mais a cooperação do que a competição. Fazem isso, incentivando 

uma comunicação aberta e solicitando contribuição do funcionário para estabelecer metas de 

acordo com todos.  Motivam também a equipe a ser criativa e ter autonomia da mesma 

maneira que se permitem administrar os próprios relacionamentos e os seus próprios 

sentimentos. A liderança feminina privilegia a competência interpessoal, ou seja, habilidades, 

como percepção, autenticidade, administração dos sentimentos e calcular impactos pessoais 

são mais acentuadas (LODEN, 1988). 

A crescente participação feminina seja por qualquer motivo, necessidade ou opção, 

contribuiu para o crescimento da participação da mulher em vários espaços públicos, 

facilitando sua ascensão em muitos segmentos da sociedade, sem distinção de idade, raça, cor 

nível socioeconômico e região, isto vêm atender a expansão da economia, crescimento da 

urbanização e o ritmo acelerado da industrialização fizeram com que esses novos indivíduos 

fossem incorporados no mercado (GONÇALVES, et al., 2010). 

Um fato de grande relevância é a decisão de ter filhos. O efeito da maternidade 

obviamente pode limitar de alguma forma o crescimento profissional das mulheres, o que 

pode leva-las a abandonar o trabalho, temporário ou definitivamente, reduzir o tempo de 

trabalho ou até mesmo mudar de segmento, retardando alteração de salário ou promoções. Em 

decorrência da necessidade de dar uma maior atenção aos filhos, isso pode ocorrer nos 

primeiros dois anos seguintes ao evento, porem esse efeito negativo vem perdendo magnitude 

desde 1990 (ABEP, 2010). 

As mulheres inseridas em movimentos sociais lutam por melhores condições de vida e 

trabalho, nos movimentos feministas, nas redes, nos fóruns e demais espaços de 

reivindicações. Neste universo, algumas mulheres estão ocupando cargos de liderança, 

demonstrando sua atuação, até mesmo nos movimentos em que existe um estimulo à 

organização das mulheres. Os primeiros órgãos formados especificamente por mulheres 

tiveram como sede o Nordeste e Sul do país e eram compostos pelo sexo feminino membros 

de outros sindicatos filiados a CONTAG ou a CUT. Entidades estas ligadas ao MST foram 

também grandes responsáveis pelo aumento das mulheres nos sindicatos de trabalhadores e 

trabalhadoras rurais (MOREIRA, 2012). 

Os movimentos de mulheres não são os mesmos que os movimentos feministas que surgiram 

logo após a Revolução Francesa, estes reivindicam transformação da sociedade substituição 

da estrutura patriarcal, com foco no fim das desigualdades sexuais, enquanto que os 

movimentos de mulheres atuais lutam por necessidades básicas e por direitos de cidadania 

relacionados a problemas locais, onde estão inseridas, buscando melhor condição de vida para 

a família e comunidade em geral (MOREIRA, 2012). 
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3. Metodologia 

Este trabalho adotou a pesquisa descritiva como método de coleta de dados. Duas 

associações compostas somente por mulheres participaram da pesquisa. Uma associação que 

produz artesanatos para decoração de ambientes e tem 40 membros; entretanto, nem todos 

produzem ou participam. E outra focada na área de alimentos, tendo como associados 20 

mulheres. Foi possível coletar as respostas de 12 integrantes, sendo 2 mulheres de uma 

associação e 10 da outra.  

O questionário foi composto por questões de múltipla escolha e abertas para melhor 

compreensão do universo pesquisado, dividido em 3 (três) tópicos, sendo: a) Perfil das 

associadas, composto por questões de gênero, faixa etária e grau de instrução, renda familiar, 

tempo na associação e na atividade desenvolvida; b) perfil da associação, que sintetiza 

finalidade da associação e âmbito de atuação, por fim c) redes femininas de cooperação, na 

qual existem as questões sobre forma de ingresso na associação, quantidade de horas 

destinadas à produção, tipo de cooperação existente entre os integrantes, órgão que dão 

suporte, contribuição da associação na atividade e mudanças oriundas deste ingresso, bem 

como abordagem sobre o conflito e a confiança. 

. Durante o período, algumas entrevistas abertas também foram realizadas por meio 

das quais foi possível conhecer e compreender melhor o ambiente dessas mulheres, tendo 

acesso aos locais onde são produzidos os produtos, podendo conhecer o espaço, os 

equipamentos utilizados e toda explicação e demonstração do inicio ao fim do processo. 

A região da pesquisa foi Dourados-MS, por ser um local de fácil acesso para se realizar o 

levantamento de dados, sendo também a segunda maior cidade do Estado do Mato Grosso do 

Sul, e onde foram identificadas essas associações, através de conversa informal com 

funcionários da AGRAER, órgão federal que dá apoio e suporte para essas entidades. 

A análise dos dados se deu por meio da frequência das respostas e interpretação das 

falas das participantes. 

 

4. Resultados e Discussão 
4.1 Perfis das Respondentes 

Todas as entrevistadas são mulheres e a maior representatividade da faixa etária 

(41,7%) está entre 41 a 50 anos, 25% está entre 31 a 40 anos, outros 25% estão entre as idades 

de 51 a 60 anos e apenas 8,3% das mulheres tem entre 20 a 30 anos.  Todas têm origem 

brasileira. A maioria das mulheres (75%) possui ensino fundamental incompleto, 16,7% 

possuem ensino médio incompleto e apenas 8,3% possuem ensino médio completo. 

Quanto à renda familiar proveniente dos artesanatos, 58,3% das entrevistadas obtêm 

cerca de um salário mínimo proveninente de seus produtos bem como 41,7% ganham menos 

de um salário mínimo; entretanto, relatam que a renda é de grande importância para ajudar a 

manter o lar e a comprar ingredientes e matéria prima para nova produção ou itens de 

necessidade própria como materiais escolares e remédios. 

No que se refere à associação, o Gráfico 01 evidencia a participação da maioria das 

entrevistadas nas ações das associações desde sua fundação, contribuindo com seu 

conhecimento nas atividades que se dispõem a realizar: artesanato ou fabricação de doces e 

bolachas caseiros. Experiência que foi incrementada ao longo do tempo devido aos cursos 

oferecidos pelos órgãos como SENAR, UFGD e AGRAER.  O gráfico também evidencia que 

25% das respondentes têm entre 10 a 20 anos de tempo de experiência na atividade, 

reforçando o conhecimento através da experiência e da relação com a atividade.  
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               Gráfico 01- Tempo de Experiência na Atividade 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Quanto ao número de pessoas da família das respondentes que residem na mesma 

casa, a maior parte (58%) soma quatro pessoas na família, 17% possuem cinco, os outros 17% 

têm três integrantes nas famílias, e apenas uma respondente, representando 8%, mora sozinha 

devido ao falecimento do esposo e de seus filhos formarem suas próprias famílias. O interesse 

em saber quantas pessoas residem na mesma casa dá-se pela importância que a renda extra  

tem, e qual a contribuição dela para essa família. 

 

4.2 Perfis das Associações 

Sob a perspectiva das respondentes, as associações têm finalidades diveras, como 

geração de renda, resgate da autoestima, promoção da comercialização dos produtos, feiras de 

exposição dos produtos onde podem ser apresentadosn para a divulgação e união do 

assentamento. Pode-se constatar ainda que participar de uma associação pode levar à obtenção 

de vantagens, como recursos obtidos do do governo federal, o que acontece em uma das 

associações pesquisadas.  

Diante do que Pinto, Pontes e Silva (2013) dizem ao analisar o papel da mulher na 

rede de apoio social, a participação das mesmas nas associações é cada vez mais crescente e 

sua contribuição se da em várias atividades, além das que já desempenham no próprio lar. 

Na década de 1960, segundo Leone e Teixeira (2010), as mulheres conquistaram 

maior espaço na sociedade, estimulando um processo de desenvolvimento que mudou a 

economia. A prova disso é o resultado desta pesquisa confirmando que a maioria das 

respondentes busca renda para ajudar no sustento de sua família. 

 

4.3 Redes Femininas de Cooperação 

Quando questionadas sobre como ingressaram na associação, 41,7 % responderam que 

a associação procurou por elas, os outros 58,3% foram em busca da associação para agregar 

valor, expor mais os seus produtos e abranger mais o público quanto às vendas. Confirmando 

a afirmação de REIS et al. (2008) que as estruturas das redes são provenientes da necessidade 

de desenvolver uma nova categoria de profissionais por meio de apoio mútuo, possibilitando 

situações melhores aos associados.  

A produção acontece geralmente no fim de semana, e as horas dedicadas à produção 

variam de acordo com o tipo do produto. A produção que demanda mais tempo é a de 

bolacha,  doces em pedaços e artesanatos com fibra de bananeira. O Gráfico 02 expõe que a 

maioria das respondentes ( 66,6%) disponibiliza de 3 a 10 horas semanais para a produção em 

geral.  
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                Gráfico 02-Carga Horária semanal para produção dos artesanatos 

 Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 

Quanto à quantidade produzida no mês, estima-se uma produção maior dos alimentos 

porque são produzidas muitas unidades ao mesmo tempo. Os artesanatos, por terem uma 

produção mais minuciosa (um a um), variarem de tamanho e forma, demandam mais tempo, 

mas contam com menos unidades no mês. Como expõe a Tabela 01, 58,3% das mulheres 

produzem cerca de 120 a 500 pacotes de salgados e doces em pedaços, 16,7% produzem cerca 

de 80 vidros de doces de compota e 25% das respondentes variam entre 40 a 80 peças de 

artesanatos. 

Produto Quantidade de Peças Produzidas (%) Mulheres 

Bolachas e Doces de Pedaços 120 a 500 58,3% 

Vidros de Doces em Compota 80 16,7% 

Peças de Artesanatos 40 a 80 25% 

Tabela 01- Relação de Peças produzidas por tipo de produto 

 Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

Todas as associadas possuem ajudantes, sendo eles membro da própria família, como 

esposo, filhos e sogra. As respondentes afirmaram não possuir nenhuma anotação para 

controle da quantidade de itens vendidos, apenas nos forneceram valores estimados. A maior 

parte (25%) estima que o valor total da venda dos artesanatos seja R$ 700,00, seguido por 

16,7% que estimam em R$ 800,00. O valor máximo estimado foi R$ 1000,00 com 8,3% e o 

valor mínimo, sendo R$ 400,00 também, estimados por 8,3% das respondentes. 

O local de produção é nas casas das associadas porque a sede de uma associação está 

em construção. A sede da outra associação já existe, mas está com a estrutura debilitada e não 

pode ser utilizada. As vendas não possuem contrato de produção com nenhum órgão ou 

comércio.  

A cooperação, em ambas associações, está presente em todas as ocasiões, desde 

transporte e trocas de materiais até às vendas. Todos colaboram a fim de vender mais. Para 

isso, estão sempre se capacitando, por meio de visitas técnicas constantes nas associações. Os 

órgãos mais presentes são UFGD e AGRAER. Entretanto, todos os membros já receberam 

algum tipo de treinamento proveniente de outros órgãos, como SENAR, para capacitação, 

visando a melhorar o desempenho e coordenar os esforços.  

Segundo, Vershoore e Balestrin, (2006), a união de empresas busca soluções coletivas 

e fatores competitivos de empresas em redes. A pesquisa demonstra exatamente isso, quando 

menciona órgãos como UFGD, AGRAER e SENAR oferecendo a essas associações formas e 

possibilidades de inclusão social. 

Uma das associadas, a mais nova integrante de uma das associações relatou o seguinte: 

“eu não tinha como começar, queria muito fazer parte, e veio uma amiga já associada e me 
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deu 3 (três) pacotes de trigo e as embalagens, então eu comecei e estou gostando muito, 

minha filha me ajuda e estamos animadas em produzir”. 

As atividades desenvolvidas pelas associação, como cursos de capacitação gratuitos, 

por exemplo, são consideradas pelos respondentes bons ou ótimos. Segundo as respondentes, 

as atividades são incentivadoras e fazem com que elas se sintam realmente importantes 

através do desenvolvimento de suas atividades, as quais tentam repassar para vizinhas e 

amigas próximas, encorajando-as a fazer parte da associação. 

Nas associações, também se encontra empregado o termo “rede”, uma vez que existe 

um amplo relacionamento entre elas no sentido de colaboração, atingindo os objetivos 

pertinentes ao grupo. Nesse sentido, reafirmamos o que MANCE (1999) aborda sobre as redes 

sendo uma articulação de unidades que, por meio de ligações, efetuam trocas entre si, 

multiplicando-se em novas unidades. 

Considerando o envolvimento das associadas, foi perguntado o que a cooperação 

representa para elas, exposto no Gráfico 03, representando a maioria (50%) afirmou que a 

união e a ajuda entre elas representa a palabra cooperação, 25% das respondentes indicaram a 

solidariedade como significado. O restante apontaram cooperação como sendo o crescimento 

e desenvolvimento, incentivo recebido e a formação de um grupo, no caso, as associações. 

 
             Gráfico 03- Significado da Palavra Cooperação 

   Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

À vista disso, a perspectiva das respondentes sobre cooperação está de acordo com o 

que os autores dizem, pois para Damázio e Castro (2012), a cooperação é o ato ou efeito de 

operar, colaborar, ajudar e participar. Se a cooperação apresenta valores que são essenciais no 

dia adia das relações entre os participantes do Empreendimento Coletivo, como ressaltado por 

Damázio e Castro (2012), no qual a participação, respeito pelas pessoas, transparência, 

honestidade, complementaridades, igualdade, aprednizagem e solidariedade se fazem 

presentes, o estudo trás essas definições pelas respondentes apenas para confirmar o que já 

fora mencionado. 

Todas as respondentes reconheceram algum tipo de mudança em sua vida após o 

ingresso na associação, como por exemplo, mudanças relacionadas à autoestima, 

independência financeira, renda complementar, espaço para comercializar os produtos, vida 

social mais ativa, aquisição de conhecimento. As respondentes ainda salientaram que fazer 

parte da associação facilita muita coisa na vida cotidiana porque as atividades estão alinhadas 

para atingir uma margem maior de vendas. O transporte das mercadorias, por exemplo, é mais 

ágil pelo fato de todas as associadas estaram empenhadas em conduzir para o local de 
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comercialização, ressaltando o comprometimento entre elas para que todos os processos 

estejam alinhados para satisfazer o objetivo comum da associação. 

Quanto a questão de conflitos existentes entre membros, 66,7% relataram não haver, 

mas relatos de pessoas que compõem a presidência ou organizadores de eventos (33,3%) 

afirmam que existem conflitos entre membros. Confirmando que a cooperação não é um 

processo tranquilo, porque existem diferenças e que sem um ambiente com as adequações 

mínimas para o trabalho cooperativo, fica vinculado a um produto da sorte (PORTO, 2004). 

Todavia, os conflitos, no caso dessas associações, não são propriamente 

desentendimentos entre os integrantes, somente divergências familiares ligadas à questão de 

disponibilidade de tempo, participação em feiras e eventos devido aos filhos pequenos. Isto 

demonstra a dificuldade que as mulheres encontram em conciliar o trabalho e os filhos. 

Conforme ABEP (2010), “ o efeito da maternidade obviamente pode limitar de alguma forma 

o crescimento profissional das mesmas”. 

Quanto à confiança, houve unanimidade nas respostas, o que indica o alto grau de 

confiança entre elas,  o que demonstra como a confiança é valor para elas. Em ambas 

associações existe um rodízio das associadas nos pontos de vendas, alternando-as como parte 

do comprometimento entre elas. Ainda sobre confiança, pode-se perceber o grau de confiança 

no controle da gestão dos recursos, feito de forma bem simples, mas com muito 

comprometimento realizado por dirigentes das associações. Nas duas associações, parte da 

receita é destinada às despesas de locomoção e alimentação das responsáveis pelas vendas, 

quando estão a serviço da associação. Nesse caso, a confiança é de suma importância, pois o 

os produtos estão em poder das associadas no momento da comercialização. 

O que comprova a afirmação dos autores Damázio e Castro, (2012), sobre a confiança, 

sendo a única que é ao mesmo tempo Princípio e Valor. É o que une e dá solidez a tudo que se 

relacionam na construção da cooperação. E que Gobb, (2010) diz sobre a confiança ser na 

cooperação um dos valores mais ressaltados, não controlando as pessoas e suas falhas, mas 

tornando possível uma compreensão destes acontecimentos. 

Ao relacionar o que as respondentes entendem por cooperação que é união, ajuda, 

solidariedade, crescimento, desenvolvimento, incentivo e formação de grupos está de acordo 

com que os autores dizem, pois para Damázio e Castro, (2012) a operação é ato ou efeito de 

operar, colaborar, ajudar, participar. 

Devido ao fato da cooperação acontecer nos lugares mais improváveis, segundo 

Axelrod (2011), nas associações pesquisadas ela também é um dos componentes mais 

importantes, visando o bem estar de todas as associadas, representada nas mais simples e 

diferentes formar, como por exemplo, a troca de material a fim de não prejudicar a produção 

em curso. 

Como no mercado de trabalho atual, o termo cooperação têm se introduzido no 

conceito de “trabalho em equipe” baseado na afirmação de BENDASSOLLI (2002). A união 

das participantes demonstra que trabalham sempre pensando de forma coletiva e nos 

benefícios dessa parceria. A colaboração de todas as associadas no decorrer das entrevistas 

agrega valor a este estudo devido ao fato de haver cooperação em todos os sentidos. Desde o 

início da pesquisa até o instante final, as respondentes colaboraram com diversas informações, 

desde localização à relatos do seu cotidiano, sem contar com a hospitalidade e disponibilidade 

em ajudar, informar e até mesmo de ensinar. 

Obervou-se também a existência de subsídios do governo federal direcionados para a 

melhoria nos ambientes de produção como forma de incentivo. Essas verbas são 

administradas pelas próprias associadas conforme as necessidades de adequação presentes no 

local. Essas benfeitorias realizadas com esses subsídios são acompanhados e fiscalizados pela 

AGRAER para que sejam executadas de maneira correta. 
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Também foi constatado que o trabalho acontece em um ambiente tranquilo, sem 

conflito entre as associadas. Assim como Lovisolo, Borges e Muniz (2013) destacam, a 

cooperação é utilizada como uma ferramente para resolver problemas e conflitos, caso 

venham a aparecer, uma vez que a divergência de ideias não está descartada dentro da 

associação. 

 

5 Considerações Finais 

 De acordo com o objetivo de analisar a cooperação nas redes de relacionamento entre 

mulheres que atuam em associação com a finalidade de gerar renda, foi possível constatar que 

a importância da cooperação entre as integrantes das associações é imprescindível, porque 

une, desenvolve as mulheres e as torna competitivas. A relação de amizade e companheirismo 

durante todo o processo produtivo até às vendas aproximam os membros, estreitando os laços 

de confiança.  

Ao serem incentivadas a participarem de cursos de capacitação, as associadas formam 

uma rede de conhecimentos e se mobilizam em prol de objetivos comuns, despertando 

interesse por áreas relacionadas as que atuam, como a fabricação dos artesanatos e doces. 

Existe certa carência acerca do controle de produção e valores de vendas por falta de 

conhecimento e de acesso à planilhas, ou algúem para orientar as associadas nesse setor. As 

respondentes estimaram alguns valores de vendas e salientaram que se tivessem esses dados 

disponíveis poderiam se programar com antecedência para datas sazonais, gerando mais 

segurança. 

A recompensa financeira, combinada com outros elementos existentes dentro da 

associação, contribui de forma muito relevante na qualidade de vida dos familiares das 

associadas, além de propor e desafiar novas conquistas para elas. 

Constata-se que para as respondentes, a cooperação representa união, ajuda, 

solidariedade, crescimento e desenvolvimento. Com esses elementos, as associadas constroem 

uma postura de idoneidade e comprometimento que são de grande importância para o grupo. 

Outros fatores, além dos observados inicialmente, que visavam à geração de renda, 

foram descobertos. O fato de algumas participantes relatarem as mudanças em suas vidas após 

o ingresso na associação, como inclusão social, motivando-as a continuar contribuindo e 

comprometendo-se com as associações. Esses motivos, podem justificar a grande procura dos 

artesões pelas associações. 

A cooperação entre mulheres trata- se de um universo bastante complexo, porque, 

além de cuidar dos serviços domésticos para com a casa e a família, estão em busca de novas 

formas de geração de renda em prol dos familiares. Mesmo diante de tantas adversidades, as 

mulheres não se deixam abater e rumam por caminhos pelos quais vão adaptando- se e 

tentando conciliar a responsabilidade familiar com o mercado de trabalho. 
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