
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS

ADMINISTRAÇÃO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO

A INSERÇÃO DAS MULHERES EM CARGOS DE LIDERANÇA EM UMA 

COOPERATIVA 1

Camila Maldaner1

RESUMO
O presente trabalho busca refletir criticamente sobre o papel representado pela mulher em 
cargos de liderança nas organizações do tipo cooperativa, usando a Cooperativa Integração Rota 
das Terras como espaço de pesquisa. A justificativa para o tema se encontra na contribuição 
que o debate sobre o mesmo pode gerar para a sociedade, demonstrando principalmente que a 
mulher pode exercer diversos papéis, além do papel de cuidado, e como ela está superando as 
desigualdades existentes no mundo cooperativo. O referencial teórico foi a liderança feminina, 
contemplando os aspectos da mulher no mercado de trabalho e o cooperativismo. A pesquisa 
foi desenvolvida no nível exploratório, orientado pela estratégia estudo de caso único e os dados 
coletados analisados pela abordagem mista. Os resultados indicam que as mulheres não 
ascendem aos cargos de liderança na Cooperativa e desempenhar estes cargos continua sendo 
um desafio, principalmente para aquelas que desejam exercer essa função em cooperativas, 
tendo em vista que o ambiente das mesmas é majoritariamente masculino. Conclui-se que as 
mulheres ainda são vistas como um grupo de identidade social excluído e inferior, 
especialmente em relação à promoção para cargos de alta gerência. Além disso, as mulheres 
ainda realizam a jornada de trabalho dupla, resultando em uma sobrecarga emocional, tendo 
seu papel atribuído ao de mulher, mãe e profissional, concomitantemente.

Palavras-chave: Organizações cooperativas. Cargos de liderança. Liderança feminina. Mercado 
de trabalho.

ABSTRACT
The present work seeks to critically reflect on the role played by women in leadership positions 
in cooperative organizations, using the Rota das Terras Integration Cooperative as a research 
space. The justification for the theme is found in the contribution that the debate about it can 
generate for society, demonstrating mainly that women can play different roles, in addition to 
the role of care, and how they are overcoming the inequalities that exist in the cooperative 
world. The theoretical framework was female leadership, covering the aspects of women in the 
labor market and cooperativism. The research was developed at the exploratory level, guided 
by the single case study strategy and the collected data analyzed by the mixed approach. The 
results indicate that women do not rise to leadership positions in the Cooperative and 
performing these positions remains a challenge, especially for those who wish to exercise this 
role in cooperatives, considering that their environment is mostly male. It is concluded that 
women are still seen as an excluded and inferior social identity group, especially in relation to 
promotion to senior management positions. In addition, women still carry out the double 
workday, resulting in an emotional burden, having their role attributed to that of woman, mother 
and professional, concomitantly.

Keywords: Cooperative organizations. Leadership positions. Female leadership. Job market.
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1 INTRODUÇÃO

A liderança feminina, tema central deste estudo, é proposta com o objetivo de contribuir 

com o debate sobre o protagonismo da mulher no cooperativismo. O processo de inserção 

feminina no mercado de trabalho se deu entre os séculos XVIII e XIX e se estendeu no período 

das Grandes Guerras. Conforme relatam Melo e Thomé (2018), naquela oportunidade os 

homens eram recrutados pelos exércitos e as mulheres assumiam seus lugares nas fábricas. 

Contudo, seu reconhecimento pelas capacidades se dá apenas no século XXI.

Naquele período histórico, verificou-se a aproximação das identidades masculina e 

feminina (TORRÃO FILHO, 2005). Embora a aproximação das identidades tenha gerado crise 

nas relações de gênero, as duas Guerras Mundiais deram espaço à aceleração na construção da 

igualdade quando os homens foram pouco a pouco abandonando sua identidade guerreira para 

reforçar sua identidade paternal. Assim, a identidade do homem como “chefe de família”, não 

mais de soldado (CAPDEVILA, 2002), foi sendo construída e formando um mercado de 

trabalho mais masculino. Contudo, a história recente evidencia que as mulheres gradativamente 

estão ocupando espaços na sociedade e ascendendo em cargos executivos no mercado de 

trabalho, mas os estudos são escassos no contexto das cooperativas.2 Por isso, questiona-se: as

mulheres estão ocupando cargos de liderança nas organizações do tipo cooperativa? Caso 

estejam ocupando tais cargos, que papel estão representando?

O objetivo geral é refletir sobre o papel representado pela mulher em cargos de liderança 

nas organizações do tipo cooperativa, usando a Cooperativa Integração Rota das Terras como 

espaço de pesquisa. Os objetivos específicos são: a) identificar os cargos ocupados por mulheres 

e compará-los aos cargos ocupados por homens; b) descrever as dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres para ingressar e ocupar os referidos cargos; e, c) descrever a contribuição das 

mulheres no desenvolvimento da cooperativa, analisando os projetos sob sua coordenação.

O tema se justifica na medida em que a sociedade brasileira historicamente se 

configurou como discriminatória, produzindo a exclusão da mulher das decisões/ações em 

diferentes campos de atuação, seja pela cor, raça ou educação (MELO; THOMÉ, 2018). No 

século XXI se observa a ascensão da mulher em diferentes espaços da sociedade, para além do 

seu papel de cuidado e de subordinação ao homem, como descrito por Rago (1997).

Os resultados do presente estudo são apresentados a seguir e estão organizados em 

quatro partes, além desta introdução (Parte 1). A parte 2 é dedicada à apresentação dos 

                                                            
2 De acordo com o International Business Report, da Grant Thornton, hoje as mulheres no Brasil ocupam 34% dos 
cargos de liderança sênior (diretoria executiva) nas empresas (DIÁRIO DO COMÉRCIO, 2020).
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fundamentos teóricos das mulheres na sociedade e no mercado de trabalho. Na parte 3 consta a 

metodologia da pesquisa, a qual se segue a parte 4 com os resultados da pesquisa e, na última 

parte são apresentadas as conclusões do estudo.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 MULHERES, SOCIEDADE E MERCADO DE TRABALHO

O início da jornada da mulher no mercado de trabalho se deu com as Grandes Guerras 

mundiais, momento em que os homens foram para os combates e as mulheres ocuparam seus 

postos de trabalho (CANEZIN, 2004). O processo crescente da industrialização e maior 

demanda por mão-de-obra, a mulher precisou assumir novas funções além da administração do 

lar, passando a exercer múltipla jornada de trabalho da mulher (FONSECA, 2015). 

O aumento significativo da atividade feminina no Brasil coincidiu com o período de 

maior precariedade do emprego, decorrente das mudanças no mundo do trabalho na era do 

capitalismo flexível. Parte do que a mulher conquistou em termos de espaço no mercado refere-

se a trabalhos instáveis, mal pagos e não qualificados (HIRATA, 1998).

Baylão e Schettino (2014, p. 2) destacam que “a entrada da mulher no mercado de 

trabalho ocorreu em razão da necessidade de prover o sustento da família no início da 

Revolução Industrial, sendo mão-de-obra barata e importante nas indústrias”, haja vista a maior 

facilidade de disciplinar o novo grupo de operárias.

O reconhecimento da mulher como agente só ocorreu na Constituição de 1934, quando 

legalmente passaram a exercer o direito de voto (OLIVEIRA; MENEZES; SANT’ANNA, 

2012). Além disso, apesar da independência financeira da maioria das mulheres, ainda 

enfrentam discriminação em diferentes espaços sociais e de trabalho (KANAN, 2010), seja por 

meio dos cargos que ocupa (secretária, auxiliar, etc.), tarefas que lhe são destinadas 

(operacionais ou intermediárias) ou papéis que representa (suporte, acompanhamento).

Ao contrário do que ocorreu no passado da história das mulheres no Brasil, quando o 

acesso ao ensino superior foi negado, atualmente as mulheres são maioria no segmento de 

ensino no país (MELO; THOMÉ, 2018). Dados do IBGE (2021) indicam que as mulheres 

estudam mais em comparação aos homens, em 2019, a taxa ajustada de frequência escolar 

líquida ao ensino superior é de 29,7% das mulheres e apenas 21,5% para os homens. Por 

estudarem mais, as mulheres têm mais conhecimento técnico para ocupar cargos em nível 

estratégico.
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Apesar dos avanços e conquistas das mulheres, há desafios às mulheres na ocupação de 

cargos de liderança em cooperativas. Baldissarelli et al. (2018), ao estudarem o processo de 

inserção das mulheres no cooperativismo, concluíram que o ambiente das cooperativas continua 

sendo majoritariamente masculino. Cerca de 35% do total dos funcionários das cooperativas 

são mulheres (OCB, 2020), mas elas continuam realizando dupla jornada de trabalho, como 

apontou Melo ainda em 2005. Ademais, esta situação ocorre devido às inúmeras dificuldades 

mencionadas pelas mulheres, como o tempo dedicado às tarefas domésticas e a falta de 

treinamento ou educação. O estudo da Cudecoop mostra que 15,0% dos respondentes indicaram 

que as dificuldades de acesso aos cargos de chefia são causadas por uma desvalorização de

gênero internamente nas cooperativas (ZIMMERMANN, 2021) [tradução nossa].3

Ademais, a jornada de trabalho dupla (muitas vezes tripla) das mulheres resulta na 

sobrecarga emocional, que merece um olhar mais atento, pois, muitas vezes, elas se sentem 

culpadas por não conseguirem cumprir os papéis de mulher, mãe e profissional ao mesmo 

tempo (CAVEDON, 2005).

Segundo o IBGE (GANDRA, 2018), no período 2012-2016, a remuneração das 

mulheres era em média 75,0%, menor que a dos homens, sob o argumento de que as mulheres 

dedicam menos tempo ao trabalho. No entanto, mesmo se elevando o tempo de dedicação, a 

diferença permanece. Em termos de horas trabalhadas, a razão foi de 86,7% em 2016. No setor 

público – regra geral – os salários são iguais, mas as funções gratificadas são majoritariamente 

ocupadas por homens. Também se observa o grau de instrução da mulher brasileira superior ao 

do homem. Em 2016, as mulheres com 25 anos ou mais de idade com ensino superior completo 

representavam 23,5%, enquanto apenas 20,7% eram homens (GANDRA, 2018).

De acordo com pesquisas realizadas em 2020 as mulheres seguiram ganhando menos, 

mesmo quando ocupavam cargos de gerência ou direção, para elas a hora paga foi de R$ 32,35 

e para eles, de R$ 45,83 ou com a mesma escolaridade: elas ganhavam em média R$ 3.910,00 

e eles, R$ 4.913,00. Para a juventude feminina, este cenário de pandemia trouxe a desilusão em 

relação ao futuro e, em muitos casos, o abandono dos estudos e da qualificação. Os efeitos para 

o país foram desastrosos e se essa situação permanecer em 2021, o desenvolvimento futuro do 

país estará seriamente comprometido (DIESSE, 2021).

                                                            
3 Esta situación ocurre debido a las innumerables dificultades mencionadas por las mujeres, con énfasis en el 
tiempo dedicado a las tareas domésticas y la falta de capacitación o formación. El estudio de la Cudecoop (2017) 
presenta que 15% de las encuestadas señaló que las dificultades para acceder a los puestos de dirección están dadas 
por una desvalorización por género internamente en las cooperativas (ZIMMERMANN, 2021, original).
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Ademais, o avanço e as transformações promovidas na sociedade nos últimos anos 

oportunizaram a inserção feminina no mercado de trabalho, principalmente em cargos de 

liderança. Logo, é notável que as transformações ocorridas na sociedade refletiram 

positivamente no aumento de mulheres em cargos de liderança no mercado de trabalho.

2.2 LIDERANÇA FEMININA

Liderança é a realização de metas por meio da condução perspicaz da equipe de trabalho, 

independente das situações vivenciadas (BERGAMINI, 1994). O líder deve se guiar pelo 

trabalho em equipe, pois é ali onde se destacam as diferenças individuais. E, orientando-se pelos 

ensinamentos de Alves (2009), é importante considerar que o trabalho do líder é conduzir as 

pessoas e administrar suas diferenças, em razão das aspirações pessoais, preferências, 

características de personalidade e objetivos distintos, bem como “tornar possível um ambiente 

em que elas possam ambicionar mudar o mundo” (ALVES, 2009, p. 169).

As mulheres ainda são percebidas como um grupo de identidade social excluído e 

inferior, principalmente em relação à promoção para cargos de alta gerência (SILVEIRA, 

2009). Em qualquer situação que dê suporte às boas relações entre líder e seguidores, a mulher 

sempre comprovou desempenho certeiro. Nas aldeias tribais, nas famílias, nas associações de 

bairro, nos hospitais, nas escolas, ou seja, em qualquer lugar onde é importante levar em 

consideração as necessidades das pessoas, tantas vezes omitidas, as mulheres estão no centro 

das atividades. Por natureza ou por formação, o foco feminino se mantém sempre na garantia 

do bem-estar dos outros (FRANKEL, 2007).

Nesse contexto, as mulheres lutam para superar a condição de minoria; há décadas 

empenham-se para serem reconhecidas nas mais diversas instâncias da sociedade. As 

organizações sistematicamente ignoram a necessidade de políticas e práticas de gestão baseadas 

na diversidade, no sentido amplo do termo (SIQUEIRA; SALES; FISCHER, 2016).

Fazendo referência a esta barreira, Leone e Baltar (2008) afirmam que a segregação de 

gênero no mercado de trabalho é uma das expressões mais evidentes da discriminação. Essa 

discriminação não se refere apenas à qualidade das ocupações, mas à construção social e 

cultural de gênero que atribuem lugares diferenciados para homens e mulheres. Neste sentido,

somente no início do século XX as mulheres brasileiras da classe média iniciaram a atuar nas 

empresas, exercendo atividades de apoio (secretárias, por exemplo). Gradativamente, apesar da

discriminação a que sempre foram sujeitadas na esfera pública, abriram espaços e deslocaram-

se para níveis hierárquicos superiores. Atualmente, já é possível notar no país mulheres 
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ocupando posições de destaque, ainda que predominem a desigualdade salarial e a exclusão, 

mesmo que, na maioria das vezes, de forma oculta (COUTINHO, 2011).

Atualmente, o cenário passa por mais transformações relacionadas à contratação de 

mulheres, conforme afirma Gomes (2005), onde muitas empresas assumem o compromisso em 

contratar mais mulheres no seu quadro funcional. Essas empresas buscam estabelecer uma nova 

identidade organizacional, baseada na flexibilidade, sensibilidade, intuição, capacidade para 

trabalhar em equipe e administrar a diversidade, características atribuídas às mulheres.

Conforme Rodrigues e Silva (2015, p. 9), a liderança feminina representa mudança 

cultural na medida em que as mulheres dispõem da mesma capacidade dos homens quando se 

trata de gestão, mesmo que ainda enfrentem limitações. Atualmente elas ocupam cargos até 

então destinados aos homens, mas reconhecem serem fonte de conflitos com os homens.

Todavia, as mulheres, quando bem-preparadas, assumem eu protagonismo na forma de liderar 

por serem sinceras e delicadas proporcionando ambiente de trabalho mais harmonioso.

Além disso, as mulheres tendem a valorizar mais o trabalho em equipe, são mais 

perseverantes e constantes, menos imediatistas e mais capazes de raciocinar no longo prazo. 

Por isso sobrevivem melhor em tempos de dificuldades, possuem maior abertura e flexibilidade 

para o aprendizado constante. Fonseca (2013) considera essas características naturais nas 

mulheres.

Nesse sentido, o debate sobre igualdade de gênero no mundo do trabalho se faz relevante 

no contexto atual e requer mais investimento em políticas públicas em favor da mulher no 

mercado de trabalho. De acordo com Lima et al. (2013, p. 77), ainda há discriminação de gênero 

no mercado de trabalho e, para conquistar espaços, a mulher recorreu a maior comprometimento 

no trabalho, maior grau de capacitação técnica e incorporou atributos masculinos como 

mecanismo de proteção no ambiente masculino, alimentando a metáfora “teto de vidro”.

A metáfora “teto de vidro” ainda é pertinente no mercado de trabalho no Brasil, pois 

significa obstáculos que as mulheres precisam superar para acessar cargos em nível de gestão.

No entanto, mesmo assim nas organizações ocorre o destaque de algumas mulheres como 

líderes, e que segundo Frankel (2007) “todas as mulheres são naturalmente líderes, e que certas 

características exclusivas da mulher são o que faz a grande diferença no novo conceito de 

liderança que as empresas buscam atualmente”.

Nogueira e Kubo (2013) atribuíram percepções sobre a liderança feminina como a 

facilidade de comunicação, intuição para a tomada de decisões, integração com os membros da 

equipe entre outros, na qual pode-se dizer que elevam a importância da mulher dentro de uma 

organização e o seu potencial na execução das tarefas. Assim, aos poucos as organizações estão 
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abrangendo com maior ênfase o gênero feminino. Com isso, o homem está aceitando ser 

liderado pelas mulheres e também dando espaço para as mesmas destacarem-se no ambiente 

profissional mesmo existindo diferenças na forma de liderar.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa foi desenvolvida no nível exploratório (GIL, 1993), orientada pela 

estratégia estudo de caso único (YIN, 2005) e abordagem qualitativa dos dados (MINAYO, 

2008). Esse tipo de pesquisa tem como propósito garantir maior familiaridade com o problema 

estudado, considerando o delineamento adequado quando há pouco conhecimento acumulado 

e sistematizado sobre um tema (MINAYO, 2008).

O universo do estudo é formado pelas 109 cooperativas participantes do sistema Sicredi 

no estado do Rio Grande do Sul. O caso selecionado para o estudo foi a Cooperativa da Sicredi 

Integração Rota das Terras, com sede em Selbach, no norte do estado, tendo em vista a maior 

proximidade local para coleta de dados. 

Os sujeitos participantes do estudo foram as 80 mulheres ocupantes de cargos de gestão,

sendo que apenas 38 aceitaram o convite para participar do estudo. 

Os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado (Apêndice A) cujas 

questão estão organizadas em três blocos e foi aplicado usando a plataforma Google Form. Com 

os questionários respondidos, foram selecionadas intencionalmente cinco mulheres para a 

entrevista individual, para aprofundamento de alguns pontos destacados nos questionários. A 

entrevista seguiu o roteiro de questões apresentado no Apêndice B.

Os dados dos questionários foram tabulados em planilhas eletrônicas usando o software

Microsoft Excel. As entrevistas foram gravadas e transcritas em arquivo eletrônico usando o 

software Microsoft Word, versão 2013. Após leitura, foram adotados os procedimentos 

recomendados por Bardin (2011), para a análise de conteúdo, usando a técnica análise 

categorial. A opção pela análise categorial se respalda no fato de que é a melhor alternativa 

quando se quer estudar valores, opiniões, atitudes e crenças, através de dados qualitativos.

Os dados quantitativos dos questionários foram analisados usando a estatística 

descritiva simples. Os resultados foram representados por meio de tabelas, gráficos e média,

conforme orientações de Lopes (2003).

4 RESULTADOS
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4.1 SICREDI INTEGRAÇÃO ROTA DAS TERRAS

A Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Integração Rota das Terras (Sicredi

Integração Rota das Terras RS/MG) foi fundada em 1981 e iniciou suas atividades no município 

de Tapera. Na oportunidade, 27 empreendedores reconheceram a necessidade de acessarem 

linhas de crédito para financiamento das suas atividades agropecuárias e decidiram em reunião 

fundar a Cooperativa de Crédito Rural Taperense Ltda. (Credisoja). 

A Sicredi Integração Rota das Terras RS/MG, conforme a figura abaixo, conta com a 

Superintendência Regional e oito agências, localizadas em: Colorado, Ibirubá, Lagoa dos Três 

Cantos, Patos de Minas, Quinze de Novembro, Selbach, Tapera. A base da economia dos 

municípios onde atua é o agronegócio, que fomenta a indústria e o comércio da região, 

predominante composta pelas etnias italiana e alemã. A Sicredi Integração Rota das Terras 

RS/MG, fundada em 1981, já conta com mais de 29,5 mil associados em sua região de atuação.

Figura 1 – Região de atuação da Sicredi Integração Rota das Terras RS/MG

Fonte: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração Rota das Terras – Sicredi Integração Rota 
das Terras RS/MG 

A Cooperativa possui como missão organizacional valorizar o relacionamento, 

prestando aos associados soluções financeiras que agreguem renda e melhorem a qualidade de 

vida dos mesmos e também da sociedade. Sua visão é ser identificada pela sociedade como 

instituição financeira cooperativa, empenhada com o avanço econômico e social dos associados 

e das comunidades, com crescimento sustentável das cooperativas agregadas em um sistema 

duradouro e eficiente (SICREDI, 2021).
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Para tanto, a Cooperativa atua orientada pelos seguintes valores organizacionais: 

proteção absoluta da natureza cooperativa do negócio, respeito à individualidade do associado, 

reconhecimento e desenvolvimento das pessoas, conservação da instituição como sistema, 

respeito às normas oficiais e internas, êxito e transparência na gestão.

Na Figura 2 está representada a estrutura organizacional, com a ordenação e 

agrupamentos de atividades e recursos. A estrutura de governança adotada no Sicredi (2021) 

foi pensada de forma a favorecer o desenvolvimento, o desempenho e a solidez da Cooperativa 

a ser aferida pela sociedade de forma transparente e permanente. Soma-se à hierarquia as 

assembleias como instância de decisões da cooperativa, nas quais os cooperados definem seus 

interesses por meio do voto, configurando-se num modelo de gestão democrática.

Figura 2 – Estrutura de Agência integrante da Sicredi Integração Rota das Terras RS/MG

Fonte: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração Rota das Terras – Sicredi Integração Rota 
das Terras RS/MG

Na agência de Selbach é possível ver a diferença entre homens e mulheres na ocupação 

dos cargos. Seis cargos são ocupados por mulheres, sendo eles: assistente de àqueles que 

conferem poder e liderança, sendo eles: gerente de agência, gerente administrativo, gerente de 

negócios, assistente de atendimento e caixa. Em nível de diretoria, nenhuma mulher e, em nível 

de coordenação de núcleos há 56 mulheres e 123 homens, mais 15 homens e somente 2 

mulheres como conselheiros.
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4.2 ANÁLISE DOS DADOS

4.2.1 Análise das respostas ao questionário

As 38 mulheres participantes do estudo são casadas (27), estão na faixa etária acima de 

31 anos (28), têm formação em nível de pós-graduação (73,7%), se consideram brancas 

(97,4%), moram com pelo menos mais duas pessoas em suas residências (42,10%), possuem 

filhos (63,2%), sendo a maioria de descendência alemã (57,9 %).

Conforme a Tabela 1, a maioria (26) das mulheres trabalham na cooperativa há mais de 

10 anos e justificam seu ingresso à expectativa de crescimento profissional. Contudo, na 

cooperativa em que atuam não há mulheres em cargos de gerência e acreditam (57,9%) que as 

oportunidades não são igualitárias entre homens e mulheres.

Tabela 1 – Dados sociodemográficos

Fonte: A autora, 2021.

Na Tabela 2 observa-se que os cargos ocupados pelas mulheres são considerados 

operacionais, a exemplo de caixa (18,4%) e assistente de negócios (10,4%). As expectativas 

das mulheres é ascender nos cargos, mas reconhecem ser essa uma dificuldade em razão de os 

mesmos serem majoritariamente ocupados por homens.

Tabela 2 – Nome do cargo ocupados pelas mulheres entrevistadas

Fonte: A autora, 2021.

Diante da expectativa de crescimento profissional, as mulheres foram desafiadas a 

pensar sobre o tipo de organização em que atuam. A maioria delas (86,8%) tem ciência de que 

Características Frequência %
Menos de um ano 2 5,30
De 01 a 03 anos 2 5,30
De 04 a 06 anos 6 15,80
De 07 a 09 anos 2 5,30

Acima de 10 anos 26 68,40

Características Frequência %
Assessora 8 21,05

Assistente de atendimento 10 26,31
Assistente de negócios 4 10,52

Caixa 7 18,42
Gerente de negócios 4 10,52

Outro 5 13,15
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estão trabalhando numa organização do tipo cooperativa, mas 13,2% entendem que é uma 

instituição financeira.

Sobre as oportunidades igualitárias entre homens e mulheres na ascensão em cargos de 

gestão, 22 (57,9%) afirmam que há discriminação. As mulheres afirmam que os homens são

mais valorizados, cujas evidências estão na predominância de homens em cargos tanto na 

cooperativa, quanto na assistência técnica. A maioria dos cargos de liderança são ocupados por 

homens, cuja exclusão das mulheres é justificada pela maternidade e descrédito.

Ademais, nem sempre as mulheres são vistas da mesma forma que os homens, não raras 

vezes são desacreditadas, como se não fossem capazes de se dedicar a determinados cargos, por 

se desgastarem com tarefas domésticas e com os filhos. Logo, ainda há preconceito, mesmo 

que velado, de que uma mulher não poderia alcançar um cargo na gerência.

Questionadas sobre as expectativas de carreira, a Tabela 3 mostra que 18 (47,4%) das 

respondentes desejam subir de cargo, comparado ao atual, além disso, outras duas respondentes, 

cerca de 18,4% destacam a remuneração financeira satisfatória e outras 18,4% responderam 

que pretendem desenvolver/participar de projetos sociais ou de expansão da cooperativa.

Tabela 3 – Quais são suas expectativas de carreira?

Fonte: A autora, 2021.

Em relação a participação de projetos sociais na organização em que trabalham, a Tabela 

4 mostra que metade delas participam dos programas implementados pelo Sicredi, como: 

Crescer, Pertencer Educação Financeira, Cooperação na Ponta do Lápis, Encontro de Mulheres 

no município, A União Faz a Vida, entre outras ações locais (Liga Feminina de Combate ao 

Câncer, APAE e ONGs). Algumas mulheres participam de ações assistenciais na comunidade, 

principalmente na arrecadação e distribuição de alimentos durante a pandemia.

Tabela 4 – Percentual de participação das mulheres em projetos /ações sociais.

Fonte: A autora, 2021.

Características Frequência %
Ascender um cargo de gerência 4 10,50

Subir de cargo comparado ao atual 18 47,40
Ter remuneração financeira satisfatória. 7 18,40

Desenvolver/participar de projetos sociais ou de expansão da cooperativa 7 18,40
Não tenho expectativa de carreira 2 5,30

Características Frequência %
Sim 19 50,00
Não 19 50,00
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Com base na Tabela 5, constata-se que a maioria das entrevistadas 12 (31,6%) acredita 

que a maior dificuldade que as mulheres encontram no mercado de trabalho por serem mulheres 

é ascender em cargos de gestão que conferem salários maiores, os quais na maioria são 

ocupados por homens. Nove respondentes acreditam que a maior dificuldade é enfrentar a dupla 

jornada de trabalho, com atividades domésticas e profissionais concomitantemente. Oito 

mulheres destacaram a superação da discriminação na ocupação de cargos. 

Tabela 5 – Dificuldade que as mulheres encontram no mercado de trabalho por ser mulher?

 
Fonte: A autora, 2021.

Na Cooperativa há mais mulheres (108) do que homens (89), mas em cargos de gerência 

só há homens. Essa constatação afeta a moral das mulheres, que declaram ter entrada na 

Cooperativa em busca de crescimento profissional. Declaram sentirem-se limitadas a atingir 

seus objetivos pessoais pelas microagressões que sofrem diariamente, a falta de oportunidades 

na carreira, o comportamento machista, além de questões relacionadas ao ser mulher. As

mulheres percebem que representam papel secundário na cooperativa, que se traduz em “falta 

de reconhecimento”, como consta na Tabela 6.

Tabela 6 – Papel representado pela mulher na cooperativa

Fonte: A autora, 2021.

As mulheres da cooperativa gostariam de ser valorizadas, respeitadas na sua 

individualidade e também exercer papel de liderança. Contudo, tudo isso depende de políticas 

de gestão de pessoas que contemple a não discriminação, descritas por elas pela expectativa de 

tratamento igualitário, como mostra a Tabela 7.

Características Frequência %

Superar a discriminação de gênero, pois alguns cargos são reservados para homens 8 21,10

Ascender em cargos de gestão que conferem salários maiores, os quais na maioria são ocupados  por homens 12 31,60

Ter acesso a determinadas  atividades, que a sociedade  considera masculinas. 2 5,30

 Enfrentar a dupla ou tripla  jornada de trabalho, por ter  que realizar atividades domésticas e profissionais 9 23,70
Não identificar oportunidades de trabalho pelo fato de ser mulher 1 2,60

Sofrer discriminação por estar em idade fértil, em razão do risco da maternidade durante o período em que estiver contratada 6 15,80

Percepção do papel representado N

Falta de valorização/reconhecimento 8
Papel igualitário 4

Cargos operacionais 3
Detalhistas 3

Papel muito importante 3
Ágeis 3
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Tabela 7 – Papel que gostaria de representar na cooperativa

Fonte: A autora, 2021.

As mulheres são ágeis, delicadas, competentes, organizadas, corajosas e determinadas, 

mas enfrentam muitas limitações quando se trata de cargos de liderança e gerência, a maioria 

atua em cargos operacionais, ou seja, em cargos de ação e execução, diferentemente dos homens 

que fazem a parte estratégica e de liderança. As mulheres, mesmo desempenhando seu trabalho 

da melhor forma possível, não são reconhecidas. Elas representam um papel importante, são 

tidas como inteligentes e fortes, mas ainda assim precisam lutar para ter mais valorização.

Tabela 8 – Contribuição da mulher no desenvolvimento da organização que trabalha 

Fonte: A autora, 2021.

As mulheres mesmo no século XXI ainda lutam pela valorização tanto pessoal como 

profissional e tendo em vista que a maioria dos cargos de gestão da cooperativa são ocupados 

por homens, o correto seria não haver distinção de sexo, o que deveria ser levado em 

consideração são as contribuições que o indivíduo possa dar ao grupo em que está inserido para 

crescimento e desenvolvimento da sua agência/cooperativa. A mulher, assim como o homem,

Papel que gostaria de representar na cooperativa N
De forma igualitária 18

Valorizada 6
Respeitada 6

Exercer papel de liderança 5
Ter voz/ser ouvida 5

Ter mais reconhecimento 3
Oportunidade de crescimento 3

Ser respeitada e tratada com igualdade durante a gravidez 2

Contribuição da mulher na organização N
Atenção aos detalhes 7

Afetivas 6
Tão eficiente quantos os homens 5

Organização 4
Trabalho árduo para crescimento da empresa 4

Cooperação e apoio entre as mulheres 4
Empatia 3

Olhar mais crítico e atencioso 2
Capacidade de conciliar trabalho e família 2

Bom relacionamento 2

Atendimento com qualidade 2
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deveria ter um tratamento igualitário, não ser tratada como objeto ou de forma inferior, bem 

como deveria ser oportunizado a ela participar de processos de seleção concorrendo de maneira 

igual aos cargos, sendo ouvida na mesma proporção do que o gênero masculino, sem ser 

necessário falar em tom às vezes mais pesado ou sério para isso, isto é, ela deveria ter mais 

autonomia tanto para falar quanto para ser ouvida.

Além disso, as funcionárias mulheres desempenham nas cooperativas um papel 

insubstituível, tudo que fazem envolve cuidado, carisma, atenção aos detalhes, calma e sempre 

buscando o melhor para o associado e para a cooperativa. Ademais, as mulheres possuem a 

capacidade de conciliar trabalho e ainda dar conta da casa e filhos, dessa maneira, quebram 

barreiras e mostram que as mulheres podem exercer os mesmos cargos, e por vezes, entregar 

um trabalho mais completo e minucioso se atentando a todos os detalhes. Neste sentido, é 

necessário que seja cada vez mais enfatizado o fato de que as mulheres são capazes e não 

possuem qualquer limitação em razão de gênero, elas vencem as dificuldades e preconceitos

todos os dias, bem como contribuem e apoiam umas às outras, dando voz e espaço para todos, 

independentemente do gênero.

A desvalorização da mulher no mercado de trabalho é um dado histórico-cultural,

marcada pela desigualdade, que traz subjacentes formas de dominação nas relações sociais entre 

ambos os sexos. É necessário entender, porém, que essa dominação é reflexo das desigualdades 

sociais, econômicas e políticas e, portanto, deve ser estudada em perspectiva de coletividade.

As relações de gênero referem-se às relações sociais de poder entre homens e mulheres, em que 

cada um tem seu papel social determinado pelas diferenças sexuais. Giddens (2005) entende as 

diferenças de gênero geralmente relacionada à questão de poder e diferenças sociais, como uma 

construção social de desigualdade no espaço laboral e reforçando preconceitos e privilégios.

Acerca destas transformações no mercado de trabalho, D’Alonso (2008) afirma que 

atividades predominantemente masculinas passaram a ser exercidas por mulheres, que 

deixaram de ser meras donas de casa, exercendo diversas profissões, tais como operárias, 

enfermeiras, juízas, bancárias, dentre outras. Para Melo (2005), apesar da maior escolaridade e 

avanço da inserção no mercado de trabalho, o rendimento das mulheres em média é 30% 

inferior ao dos homens. As mulheres ocupam postos de trabalho no setor de serviços, qe 

requerem baixa qualificação, o que explica a remuneração interior. 

Neste sentido, as mulheres ganham menos do que os homens, independentemente do 

seu grau de escolaridade, duração da jornada ou posição ocupada. Todavia, as diferenças de 

gênero vêm diminuindo pela flexibilização das atividades, ingresso de mulheres em ocupações 

mais qualificadas e melhor remuneradas (BRUSCHINI et al., 2008). 
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Se, por um lado, se observa a mulher ocupando mais espaços no mundo do trabalho 

(TEIXEIRA, 2009), conquistando visibilidade e autonomia, libertando-se de padrões e se 

permitindo adotar posicionamentos políticos outrora sufocados (LIPOVETSKY, 2000), por 

outro lado, a sua condição e identidade de mulher construída pela sociedade continua 

determinando quais cargos e espaços deve ocupar no mundo do trabalho (SAFFIOTI, 1976; 

MÉNDEZ, 2021), tornando-se evidente as diferenças que existem na carreira das mulheres 

principalmente quando se analisam as posições mais qualificadas (BLAU; KAHN, 2016). Às 

mulheres não são dadas oportunidades de promoção, ao contrário do que ocorre com os homens.

4.2.2 Análise das respostas às entrevistas

As entrevistas realizadas com cinco mulheres permitiram compreender alguns 

elementos fundamentais na dinâmica organizacional. Ao descreverem suas vidas, três mulheres

entrevistadas relataram gostar de estar com família/amigos, sair e viajar, já as outras duas 

falaram que gostam de se dedicar ao trabalho. Três delas possuem filhos e buscam viver uma 

vida leve e tranquila. Além disso, uma das respondentes indicou como sendo seu sonho ter sua 

própria casa, já para a outra, seus sonhos são viajar para o exterior, alcançar um cargo de 

gerência e fazer mestrado, as outras quatro respondentes já atingiram esse sonho, possuindo 

casa própria e o cargo atual.

As mulheres entrevistadas iniciaram a carreira profissional como estagiárias e depois 

ascenderam para os seguintes cargos: assistente de atendimento, caixa e assistente 

administrativo. Duas delas relataram as dificuldades em conciliar o estudo e trabalho no início

da carreira, e também, enfrentar os desafios que a função exigia. 

Quando questionadas sobre como ingressaram na cooperativa, as cinco entrevistadas

relataram ter feito um processo seletivo pelo site da instituição; três delas afirmaram que foi um 

momento de apreensão, com muitos concorrentes e incerteza quanto ao resultado final, mas 

que, por fim acabou dando certo para elas. 

Ao serem indagadas sobre o cargo que ocupam, os desafios e o cargo que futuramente 

pretendem ocupar todas relataram ter iniciado pela função de estagiárias e hoje possuem as 

diferentes funções de: assistente de atendimento, caixa, assistente administrativo e assessora de 

controles internos, dentre os desafios encontrados para uma delas o mais difícil foi conseguir 

lidar com as pessoas, com as diferentes personalidades, porque cada um tem o seu ego e seus 

interesses. Além disso, foi constatada à vontade por parte de quatro respondentes de crescer 
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dentro da cooperativa, duas não souberam dizer especificamente em qual cargo, mas 

demonstraram o desejo de ascender na carreira futuramente.

Em relação a diferença de tratamento entre homens e mulheres, colaboradores da 

instituição, três das entrevistadas alegaram que nunca perceberam nada de diferente por serem 

mulheres, porém, umas delas expressou que os homens conseguem se dedicar muito mais a 

empresa, fazendo cursos profissionalizantes, viagens para adquirir conhecimento, se 

ausentando de suas casas para se dedicar a uma profissionalização, já as mulheres têm uma 

carga extra, além das atividades na empresa, têm atividades com a casa, ocupação com os filhos 

e com a família. Já na opinião de outra, ela percebe um tratamento diferente em questão de

afinidades, mas ressaltou sempre ter sido tratada com respeito. Para outra, o fato da agência de

Selbach não possuir uma gerente mulher, se dá em razão de que nunca abriu vaga específica 

para a gerência, porém outra ressaltou que é visível a maioridade de homens gerentes em face 

das mulheres gerentes em toda a cooperativa, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, 

não sabendo dizer se é uma política interna machista, mas que é possível observar que nos 

últimos tempos, houve uma leve melhora, em que as mulheres estão ganhando espaço e sendo 

mais valorizadas pelo trabalho delas.

A respeito do papel da mulher na cooperativa, três delas citaram que as mulheres, 

cuidam, organizam, se atentam mais aos detalhes, são criativas e delicadas. Duas delas ainda 

explanaram que a mulher além de cuidarem da família, dos filhos, conseguem perfeitamente se 

dedicar e contribuir ao trabalho. Sobre o papel da mulher na cooperativa, para umas das 

entrevistadas ele é muito importante, pois todas esperam ser ouvidas e receber o devido respeito, 

salientando ainda o desejo de que futuramente não seja mais necessário pensar e falar sobre 

essa discriminação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo com os avanços alcançados pelas mulheres no mercado de trabalho, 

desempenhar cargos de lideranças ainda continua sendo um desafio, principalmente para 

aquelas que desejam exercer essa função em cooperativas, tendo em vista que o ambiente das 

mesmas é predominantemente masculino. A mulheres ainda são vistas como um grupo de 

identidade social excluído e inferior, especialmente em relação à promoção para cargos de alta 

gerência. Além disso, as mulheres ainda realizam a jornada de trabalho dupla, resultando numa 

sobrecarga emocional, em que tem o papel atribuído de mulher, mãe e profissional.
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Com base no estudo realizado, para identificar se as mulheres estão ocupando cargos de 

liderança nas organizações do tipo cooperativa e quais são os cargos, pode-se inferir que as 

mulheres possuem um papel muito importante e insubstituível, ocupando muitos cargos tais 

como caixa, atendente, assistente de negócios, analista, assessora, assessora de negócios, 

assessora administrativa, assistente administrativo, assistente administrativo financeiro, gerente 

de negócios PF (pessoa física), gerente de negócios e tesoureira, estando cada mais presentes 

em diversos cargos e setores, porém em cargos de alta gerência como gerente de unidade e 

gerente administrativo financeiro observa-se que há uma escassez de mulheres, pois nenhuma 

delas atua nessas funções.

As mulheres vêm ocupando novos espaços no mercado de trabalho, conquistando maior 

autonomia e libertando-se de padrões, porém, a identidade de mulher construída pela sociedade 

continua determinando quais cargos devem exercer no mundo do trabalho, principalmente 

quando se trata de cargos mais qualificados ou superiores. Mesmo as mulheres sendo a grande 

maioria dos funcionários nas cooperativas, elas não exercem cargos de liderança. Todavia,

atualmente, elas estão ganhando um pouco mais de espaço, ocupando cargos que antigamente 

eram destinados somente aos homens e isso ainda acarreta conflitos, competitividade entre os 

gêneros, desvalorização e até pensamentos machistas.

Por fim, conclui-se que o cenário das mulheres como protagonistas nas cooperativas 

está em constante evolução, elas deixaram de ser meras donas de casa e estão exercendo 

também diversas profissões como: caixas, tesoureiras, assistentes administrativas, assessoras, 

dentre outras, possuindo qualidades únicas como facilidade em comunicação, bom 

relacionamento interpessoal, sensibilidade, intuição, capacidade para trabalhar em equipe e 

empatia, que resultam na melhoria da organização como um todo. Elas estão há apenas um 

passo de alcançar cargos de liderança e com sua força de mudança, lutas sociais 

contemporâneas e persistência elas conseguirão, vencendo toda a discriminação e o machismo 

que ainda impera no âmbito das cooperativas.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E 

CONTÁBEIS
ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidada a participar da pesquisa sobre o Protagonismo da Mulher no 
Cooperativismo, de responsabilidade da pesquisadora Profa. Dra. Aline Mara Meurer, cuja 
aplicação está sendo realizada pela estudante de graduação de Administração na Universidade 
de Passo Fundo, Camila Maldaner (Matrícula 166822).

Os objetivos desta pesquisa são identificar os cargos ocupados por mulheres e compará-
los aos cargos ocupados por homens; descrever as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para 
ingressar e ocupar os referidos cargos; e, discorrer sobre a contribuição das mulheres no 
desenvolvimento da cooperativa por meio da análise dos projetos e propostas sob sua 
coordenação.

A sua participação na pesquisa será realizada por meio da resposta ao presente 
questionário, o qual contém 20 questões.

Ao responder o questionário, você poderá sentir um pouco de desconforto, medo, 
vergonha, estresse, cansaço, quebra de anonimato e invasão de privacidade e será livre para 
desistir a qualquer tempo. Contudo, se decidir concluir sua participação, você terá os seguintes 
benefícios: a) fazer parte dos índices relativos às mulheres no mercado de trabalho, obtidos com 
a pesquisa; b) participar de uma importante pesquisa para o meio científico e sua implicação na 
melhora da qualidade de vida dos indivíduos, a qual trará maior conhecimento sobre o tema 
abordado, sem benefício direto para o sujeito.

Os dados relacionados à sua identificação não serão divulgados. As informações 
fornecidas serão confidenciais e de conhecimento apenas das pesquisadoras responsáveis. Os 
sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados 
desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma.

Dessa forma, se você concorda em participar da pesquisa como consta nas explicações 
e orientações acima, clique em aceitar e será direcionado às perguntas. 

Passo Fundo, ____ de ____ de ____. 

Nome do (a) participante: _____________________________________

Assinatura: ________________________________________________ 

Nome do (a) pesquisador (a): __________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________
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QUESTIONÁRIO

BLOCO A – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS

01- Faixa Etária:
(  ) 18 a 25 anos 
(  ) 26 a 30 anos 
(  ) 31 a 35 anos 
(  ) 36 a 40 anos 
(  )Acima de 40 anos

02- Escolaridade: 
(  ) Ensino Médio incompleto
(  ) Ensino Médio completo 
(  ) Ensino Superior incompleto 
(  ) Ensino Superior completo 
(  ) Pós-graduação

03- Estado civil?
(  ) Solteiro(a).
(  ) Casado(a). 
(  ) Separado(a)/desquitado(a)/divorciado(a).
(  ) Viúvo(a). 
(  ) Outro. 

04- Como você se considera? 
(  ) Branco(a).
(  ) Negro(a). 
(  ) Pardo(a)/mulato(a). 
(  ) Amarelo(a) (de origem oriental).
(  ) Indígena ou de origem indígena.

05- Quantas pessoas, da sua família, moram com você na mesma casa? (Contando com seus 
pais, irmãos, cônjuge, filhos ou outros parentes que moram na mesma casa com você). 

(  ) Nenhuma.
(  ) Uma
(  ) Duas.
(  )Três
(  ) Quatro
(  ) Cinco
(  ) Mais de seis

06- Possui filhos?
(  )Sim (  ) Não

07- Qual é a sua descendência? 
( )Italiana ( )Brasileira
( )Alemã ( )Não sei 
( )Japonesa ( )Outra. 
( )Portuguesa
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BLOCO B – ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
08- Há quanto tempo trabalha na Sicredi? 

(  ) Menos de um ano
(  ) De 01 a 03 anos 
(  ) De 04 a 06 anos 
(  ) De 07 a 09 anos 
(  ) Acima de 10 anos

09 - Por que você entrou no Sicredi? 

(  ) Devido a remuneração
(  ) Por estar entre as melhores organizações para trabalhar
(  ) Devido aos benefícios e a participação dos lucros
(  ) Possibilidade de crescimento profissional
(  ) Outro motivo. Qual?___________________________________

10- Qual é o nome do cargo que você ocupa?

(  ) Caixa
(  ) Atendente
(  ) Assistente de negócios
(  ) Gerente administrativo financeiro
(  ) Gerente de unidade
(  ) Outro. Qual?____________________

BLOCO C – PAPEL DA MULHER NA COOPERATIVA
11- Marque a melhor alternativa que considera para definir o tipo de organização em que atua:

(   ) Cooperativa (   ) Instituição financeira

12 – Existem cargos de gerência ocupados por mulheres na agência em que você trabalha?
(  ) Sim (  ) Não

13- E na sua percepção, existem oportunidades igualitárias entre homens e mulheres em 
relação aos cargos ocupados ou trabalhos realizados na organização em que trabalha?

(  ) Sim (  ) Não

13.1 Comente sua resposta e, se possível, ilustre com alguma vivência sua no trabalho.

14 – Hoje, com o que observa na organização em que trabalha, quais são suas expectativas de 
carreira?

(  ) Ascender um cargo de gerência
(  ) Subir de cargo comparado ao atual
(  ) Ter remuneração financeira satisfatória
(  ) Desenvolver/participar de projetos sociais ou de expansão da cooperativa
(  ) Não tenho expectativa de carreira. 

15 - Você participa de algum projeto social realizado pela organização em que trabalha?
(  ) Sim (  ) Não

15.1 – Justifique sua resposta com base no que respondeu na questão acima.
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16 – Caso você fosse convidada a coordenar um projeto social ou de expansão, você 
aceitaria? 

(  ) Sim (  ) Não (  ) Nunca pensei na possibilidade

17- Na sua opinião, qual é a maior dificuldade que as mulheres encontram no mercado de 
trabalho por ser mulher?

(  ) Superar a discriminação de gênero, pois alguns cargos são reservados para homens
(   ) Ascender em cargos de gestão que conferem salários maiores, os quais na maioria 

são ocupados por homens
(  ) Ter acesso a determinadas atividades, que a sociedade considera masculinas
(  ) Enfrentar a dupla ou tripla jornada de trabalho, por ter que realizar atividades 

domésticas e profissionais concomitantemente
(  ) Não identificar oportunidades de trabalho pelo fato de ser mulher
(  ) Sofrer discriminação por estar em idade fértil, em razão do risco da maternidade 

durante o período em que estiver contratada

18- Na sua percepção, qual é o papel representado pela mulher na organização em que 
trabalha?

19- No seu entendimento, como gostaria de ser considerada na organização em que trabalha? 
Qual papel gostaria de representar e como gostaria de ser tratada no trabalho por ser mulher? 

20- Na sua percepção, qual é a sua contribuição como mulher no desenvolvimento da 
organização em que trabalha?
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA

1) Para começar nosso bate-papo, gostaria que me contasse um pouco sobre você, sua 
família, sua vida, coisas que gosta, teus sonhos e teus desejos. Poderia me contar a tua 
vida?

2) E sobre tua carreira profissional? Como foi o início? Onde e qual cargo ocupava?

3) Quando ingressou na Cooperativa? Como foi esse ingresso? Alguém indicou, fez 
concurso, procurou sozinha......? Me fala sobre esse início na Cooperativa.

4) Hoje você ocupa o cargo de.... Como chegou até aqui? Quais desafios enfrentou para 
chegar até aqui? Era o que você queria? E sobre o futuro? Até onde quer chegar, em 
termos de cargo, na Cooperativa? (Dependendo da resposta, importante perguntar por que 
não quer chegar ao cargo máximo, o de presidente da cooperativa)

5) No teu dia-a-dia na cooperativa, você percebe diferença no trato dos gestores/executivos 
(gerentes, diretores, presidentes) homens em relação às carreiras das mulheres? Na 
convivência entre homens e mulheres, na agência, por exemplo, você percebe que as 
mulheres são tratadas de forma diferente? Poderia me contar uma história vivida por você 
(ou por alguma colega sua) que pode ilustrar essa tua percepção?

6) Para concluirmos essa conversa, gostaria muito de saber a tua percepção sobre o papel da 
mulher na Cooperativa. Veja que aqui não estou falando de cargo, mas de papel. Por 
exemplo, antigamente à mulher era sempre atribuído o papel de cuidadora (dos filhos, do 
marido, da família), de mãe e de que trabalhava só para ajudar o marido ou para comprar 
as coisas que queria para seu uso pessoal. Aqui na Cooperativa, como você percebe o teu 
papel e o das tuas colegas? A vocês ainda os pares/colegas estão atribuindo esse papel? 
Qual é o papel está sendo atribuído para vocês, mulheres, na Cooperativa?
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APÊNDICE C – DADOS DEMOGRÁFICOS DAS RESPONDENTES 

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

Frequência %
3 8,10
6 16,20
10 27,00
9 24,30
9 24,30
0 0,00
2 5,40
2 5,40
6 16,20
27 73,00
10 27,00
25 67,60
1 2,70
0 0,00
1 2,70
36 97,30
0 0,00
1 2,70
0 0,00
0 0,00
2 5,40
7 18,90
11 29,70

Duas. 15 40,50
2 5,40
0 0,00
0 0,00
23 62,20
14 37,80
12 32,40
22 59,50
0 0,00
0 0,00
3 8,10
0 0,00
0 0,00Outra

Se possuem filhos: Sim
Não

Descendência:

Italiana
Alemã
Japonesa
Portuguesa
Brasileira
Não sei

Quantas pessoas que moram 
na mesma casa:

Nenhuma.
Uma
Três

Quatro
Cinco
Mais de seis

Como as entrevistadas se 
consideram:

Branco(a)
Negro(a)
Pardo(a)/mulato(a).
Amarelo(a)
Indígena.

Estado Civil:

Solteiro(a)
Casado(a)
Separado(a)
Viúvo(a)
Outro

Escolaridade:

Ensino Médio incompleto
Ensino Médio completo
Ensino Superior incompleto
Ensino Superior completo
Pós-graduação

Características

Faixa Etária:

18 a 25 anos
26 a 30 anos
31 a 35 anos
36 a 40 anos
Acima de 40 anos


