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RESUMO 
 

 

Esta dissertação trata da avaliação da cooperativa de trabalho – Cooperárvore - do 
Programa de Responsabilidade Social Empresarial - Árvore da Vida - da FIAT 
Automóveis, no município de Betim – MG.  Trata-se de um estudo de caso descritivo 
com o intuito de medir o alcance dos objetivos propostos de promoção do 
desenvolvimento da comunidade Jardim Teresópolis, por meio da geração de 
trabalho e renda, da redução da vulnerabilidade social e do desenvolvimento 
econômico e humano. Tem como objetivo específico apresentar um modelo de 
avaliação e monitoramento de um projeto de responsabilidade social que permita o 
aperfeiçoamento de sua gestão e inspirar outras iniciativas sociais corporativas.  
No referencial teórico foi abordada a importância da responsabilidade social 
empresarial no desenvolvimento sustentável, as definições sobre vulnerabilidade 
social e geração de renda e os mecanismos de desenvolvimento social e, por fim, 
conceitos e modelos de avaliação de projetos sociais. A pesquisa foi realizada com 
base em documentos relacionados a Arvore da Vida e em entrevistas envolvendo os 
gestores e beneficiários do programa, numa perspectiva qualitativa. Na análise dos 
dados pode-se perceber resultados positivos com avanços expressivos no 
desenvolvimento dos beneficiários e da comunidade. No entanto, em alguns pontos 
pode-se perceber que a cooperativa ainda não está em condições de se 
autossustentar, principalmente em função das suas limitações de mercado, 
dependendo de aportes financeiros e da participação da atual mantenedora na sua 
gestão. Isto requer da equipe gestora a adoção de algumas definições estratégicas 
que busquem implementar soluções a curto e médio prazo no sentido de ampliar o 
mercado da cooperativa para garantir a sua autonomia e sustentabilidade. 
 
 
 

Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial, Desenvolvimento sustentável, 
Avaliação de programas sociais. 
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ABSTRACT 
 

 

 

This essay is about the evaluation of the cooperative work – Cooperárvore- of 
Corporate social responsibility program- Tree of Life- of FIAT Car industry, in Betim 
city-MG. This is a descriptive case study with the intention to gauge the scope of the 
proposed objectives of promotion of community development Jardim Teresópolis, 
through the employment generation and income reduction of vulnerability and the 
social economic and human development. 

It aims to present a specific model of evaluation and monitoring a social 
responsibility project that allows the improvement of their management and also 
inspire other corporate social initiatives. At the theoretical framework were 
approached the importance of corporate social responsibility in social development, 
the settings on social vulnerability and income generation mechanisms, social 
development and, finally, concepts and models for evaluating social projects. The 
research was conducted based on documents associated to the Tree of Life and in 
interviews involving managers and beneficiaries of the program, a qualitative 
perspective. During the research one can see positive results with significant 
advances in the development of the beneficiaries and the community. However at 
some point it can be seen that the cooperative is not able to be self sustainable, 
mainly because of limitations of the market, depending on financial contributions and 
participation from current maintainer in its management. This requires the 
management team to adopt some definitions that seek to implement strategic 
solutions at short and medium term to expand the cooperative market and to ensure 
their autonomy and sustainability. 
 
 
 
 
 

Keywords: Corporate Social responsibility, sustainable development, estimate of 
social programs 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O mundo vem sofrendo sérios problemas sociais, agravados, neste século XXI, pela 

busca desenfreada de competitividade e resultados financeiros das empresas. 

Diante desse cenário, discussões sobre Responsabilidade Social Empresarial (RSE) 

vêm crescendo intensamente no mundo dos negócios. Esse assunto deixou de ser 

apenas uma opção para se tornar praticamente uma obrigação das empresas, já 

que o mercado e os Stakeholders exigem maior compromisso social. Como 

consequência, veem-se empresas realizando algum tipo de ação social, no entanto 

sem possuir uma metodologia de gestão apropriada para o desenvolvimento 

sustentável de seus programas sociais, sem conseguir atingir os objetivos propostos 

e perdendo recursos investidos. No Brasil, o cenário de avaliação de projetos sociais 

é bastante incipiente, uma vez que, conforme pesquisa do IPEA 2001, apenas 2% 

das empresas que investem em RSE avaliam suas ações. Esse fato torna-se um 

grande problema para as empresas que aplicam recursos financeiros, humanos e 

materiais em projetos sem ter uma avaliação precisa do retorno social de seus 

investimentos. 

 

Dentro desse contexto, esta pesquisa tem o propósito de aplicar uma metodologia 

de avaliação de projeto social em um dos eixos do programa de RSE da FIAT 

Automóveis, no município de Betim-MG. 

 

Lançado em 2003, o Programa Desenvolvimento Sustentável na comunidade Jardim 

Teresópolis – “Árvore da Vida”– é executado pela organização não governamental 

(ONG) italiana Associação Voluntária para o Serviço Internacional – AVSI. Esse 

programa visa ao desenvolvimento sustentável da comunidade por meio de uma 

rede de parceiros (governo, empresas da rede FIAT, universidades, ONGs etc.) 

atuando em três eixos distintos: 

 

a) EIXO I – ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS – Desenvolvimento de atividades 

esportivas, oficinas de canto, dança, percussão e formação humana. 

b) EIXO II – GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – Criação da Cooperárvore – 

cooperativa social do Programa Árvore da Vida (costura, silk e artesanato) – 
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destinada ao desenvolvimento socioeconômico por meio de qualificação, 

inserção produtiva e geração de renda; 

c) EIXO III – FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE – Formação de gestores e 

lideranças locais, Rede de Desenvolvimento Social do Jardim Teresópolis, 

Centro de Apoio às Instituições Comunitárias (CAIC) do município. 

 

Como proposta de pesquisa, este trabalho irá avaliar as ações de RSE objetivadas 

no EIXO II referente aos resultados da “Cooperárvore”, que é uma cooperativa 

constituída por membros da comunidade, que tem como objetivos principais:  

a) reduzir a vulnerabilidade social dos grupos de risco; 

b) promover a geração de trabalho e renda; 

c) gerar desenvolvimento humano, social e econômico. 

 

A característica mais marcante desse programa é a participação de uma empresa 

privada como o principal elemento da cadeia do desenvolvimento socioeconômico 

da comunidade. Segundo Silva e Olivo (1999), a promoção de políticas e ações de 

alcance municipal assume uma posição de destaque nas esferas públicas e 

privadas, uma vez que o processo decisório de formulação de políticas em nosso 

país ainda permanece centrado na promoção dos setores dinâmicos da economia. 

Isso demonstra que, cada vez mais, as entidades não governamentais e, 

principalmente, as empresas privadas necessitam buscar ações alternativas para as 

soluções dos problemas sociais causados pelo desemprego estrutural de nosso 

país. 

 

Finalmente, pretendeu-se desenvolver um estudo e análises mais aprofundadas 

acerca da Cooperárvore, que tem finalidades sociais, econômicas e de geração de 

renda. 

 

A nossa pesquisa baseia-se em metodologias de avaliação de programas sociais, 

com a expectativa de analisar os percursos percorridos na implantação da 

Cooperárvore e de resultados obtidos até o momento, analisando a atuação e o 

desempenho dos diversos agentes envolvidos no processo e o impacto do projeto 

tendo em vista os objetivos propostos. 
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Espera-se, com a realização desta pesquisa, um ganho acadêmico ao desenvolver e 

aplicar um modelo de avaliação de projeto, contribuindo para novas pesquisas. 

Também, uma maior aproximação da Universidade com o projeto social em questão, 

fortalecendo o seu papel extensionista na comunidade, ou mesmo estimular outros 

projetos e ações sociais que aumentem os resultados para o público beneficiário. 

 

Outro ganho não menos importante é a contribuição que esta pesquisa poderá 

proporcionar à empresa estudada, subsidiando-a com informações sobre os 

resultados de seus investimentos em RSE, permitindo uma melhor aplicação de 

seus recursos. 

 

Por fim, menciona-se o ganho pessoal ao desenvolver uma expertise em avaliação 

de programas de RSE, que poderá ser aplicada em outros projetos de natureza 

social ou profissional. 

 

A importância do Árvore da Vida para a comunidade do Jardim Teresópolis em 

Betim é muito grande. Nos oito anos de implantação desse programa, vários 

resultados foram alcançados. Ao mesmo tempo, surgiram novas demandas sociais 

que trouxeram novos desafios à sua execução e à avaliação das ações de RSE da 

FIAT. Por isto, torna-se importante fazer uma avaliação do alcance e dos resultados 

do projeto em face dos seus objetivos definidores originários. 

 

Assim, ao focar as ações da cooperativa, esta pesquisa tem o propósito de 

responder à seguinte pergunta geradora: em que medida a Cooperárvore alcançou 

os objetivos de redução da vulnerabilidade dos grupos de risco, de promoção de 

Trabalho e Renda e contribuição para o desenvolvimento humano, social e 

econômico proposto no eixo II do programa Árvore da Vida? 

 

O trabalho tem por objetivo geral avaliar o alcance dos objetivos da redução da 

vulnerabilidade dos grupos de risco, de promoção de trabalho e renda e da 

contribuição para o desenvolvimento humano, social e econômico dos beneficiários, 

propostos no eixo II – Cooperárvore – do programa Árvore da Vida. 
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Os objetivos específicos são: 

1) caracterizar o programa Árvore da Vida (marco zero); 

2) avaliar o impacto dos resultados da Cooperárvore sobre geração de trabalho 

e renda;  

3) avaliar o impacto dos resultados da Cooperárvore sobre a redução da 

vulnerabilidade social dos beneficiários; 

4) avaliar o impacto dos resultados da Cooperárvore sobre a contribuição ao 

desenvolvimento humano, social e econômico dos beneficiários; 

5) propor uma metodologia de avaliação e monitoramento da Cooperárvore. 

 

Assim, espera-se, com a conclusão deste estudo, permitir a mensuração dos 

resultados obtidos até o momento, bem como contribuir com uma metodologia de 

avaliação que poderá ser utilizada permanentemente em futuras avaliações. 

 

Para atingir esse fim, será adotada como metodologia uma pesquisa de caráter 

descritivo para avaliar as ações que foram desenvolvidas em cada objetivo. Essa 

pesquisa será realizada, também, por meio de investigação bibliográfica, documental 

e pesquisa de campo. 

 

Na pesquisa de campo, serão utilizadas entrevistas semiestruturadas, feitas com 

beneficiários do programa, com os gestores da AVSI e gestor da FIAT Automóveis, 

responsável pelo programa Árvore da Vida. 

 

Este estudo está dividido em cinco capítulos, iniciando-se por esta introdução, 

dedicada à definição do tema estudado, justificativas, problemática e objetivos 

propostos para a consecução da pesquisa. 

 

O segundo capítulo contempla o referencial teórico, que fundamenta a pesquisa com 

base em conhecimento científico-acadêmico. Esse item tem como eixo estruturante 

a RSE e o desenvolvimento sustentável. Assim, num primeiro momento, buscou-se 

abordar os conceitos de RSE e a importância dos projetos sociais corporativos no 

desenvolvimento sustentável da sociedade. Em seguida, analisaram-se os 

conhecimentos e definições de desenvolvimento econômico, social e sustentável, 

vulnerabilidade social, e geração de trabalho e renda. O cooperativismo será 
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analisado como instrumento de geração de renda e de desenvolvimento. Por fim, 

faz-se uma breve apresentação dos modelos de avaliação de projetos sociais. 

 

O terceiro capítulo descreve a metodologia adotada na pesquisa em questão, as 

unidades de análise e de observação e os meios de coleta e de análise dos dados. 

 

No quarto capítulo, são apresentados os resultados dos objetivos específicos da 

pesquisa em quatro subcapítulos: contextualização do programa Árvore da Vida, 

visando identificar o ponto inicial do programa, seu marco zero, até seu estágio 

atual. Em seguida são analisados os resultados sobre a geração de trabalho e 

renda; redução da vulnerabilidade social; desenvolvimento humano, social e 

econômico e, por fim, sugere-se uma proposta de metodologia de avaliação e 

monitoramento para a Cooperárvore. 

 

No quinto capítulo, e último, apresentam-se as considerações finais desta pesquisa, 

com base na pergunta geradora e nos objetivos estabelecidos. Nele serão descritos 

necessidades, desafios, dificuldades e anseios dos participantes do projeto, bem 

como possíveis proposições de melhorias. 
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2. RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
 

 

A questão norteadora deste trabalho é avaliar os resultados de um projeto de RSE. 

Diante desse desafio, torna-se necessário, primeiramente, identificar o marco teórico 

deste assunto, no sentido de embasar cientificamente a pesquisa e o estudo com 

conceitos, metodologias e práticas já consolidadas em outras experiências e 

escritos. 

 

Como núcleo estruturante deste estudo, tem-se a RSE e o Desenvolvimento 

Sustentável (DS) como temas-chave da pesquisa, já que os resultados almejados do 

programa que está sendo avaliado estão diretamente relacionados à 

sustentabilidade da cooperativa e dos beneficiários envolvidos. 

 

Assim, seguem descritos conceitos e práticas de RSE e a sua importância no 

desenvolvimento sustentável da sociedade, seguidos de conhecimentos e definições 

sobre o DS, abordando as questões sobre a vulnerabilidade social, trabalho e renda 

e desenvolvimento humano, que fazem parte do objeto e dos objetivos do projeto -

Árvore da Vida – que está sendo avaliado. 

 

 

2.1 A responsabilidade social e sua importância no desenvolvimento 
sustentável 
 

 

O mundo vem enfrentando uma crise global e está sendo colocado em “xeque-mate” 

neste século XXI. A era do capital vem promovendo ações cada vez mais 

predadoras do homem em busca da riqueza rápida e a qualquer custo, ou melhor, 

com custos cada vez menores para o investidor e ônus maiores para a sociedade. 

Como consequência, têm-se o aumento da desigualdade social e da fome; falta de 

alimentos, água potável e saneamento básico; deterioração do meio ambiente e 

mudanças climáticas, doenças infecciosas e incidências de catástrofes naturais. 
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Nesse triste contexto, as corporações encabeçam a lista dos maiores responsáveis 

por essa degradação vertiginosa do planeta, com o reforço de políticas 

economicistas e liberais que defendem o crescimento econômico, que não 

necessariamente está ligado ao desenvolvimento sustentável. 

 

Para Sen e Kliksberg (2007), o crescimento da economia não deve estar desligado 

da ética e da sustentabilidade do planeta. No entanto a crise mundial, segundo os 

autores, é gerada por grandes equívocos de políticas públicas e de comportamento 

empresarial, que, em sua maioria, não possuem compromissos éticos e sociais. 

 

Nesse contexto, Sen e Kliksberg (2007), demonstram que o capital social é 

importante para o desenvolvimento sustentável, procurando propor soluções para a 

superação das defasagens comumente existentes na sociedade. 

 

Tomando a América Latina como estudo de caso, Kliksberg (2007), primeiramente 

analisa os problemas vinculando o capital social e a cultura. Em seguida, tenta 

entender como o economicismo latino-americano dos anos 1980 e 1990 relegou os 

problemas sociais de forma sistemática por meio de políticas exploratórias e 

marginalizadoras. Por fim, conclui sua reflexão referindo-se às políticas de 

responsabilidade social que podem auxiliar no combate à pobreza e na sua redução. 

 

Os mesmos autores propõem também que o desenvolvimento econômico, social e 

político devem ser construídos a partir de uma visão integrada, já que a sociedade é 

formada por pessoas. São quatro dimensões do capital social: clima de confiança 

nas relações interpessoais; capacidade de associatividade e de “sinergia” da 

sociedade; consciência cívica e, por fim, valores éticos predominantes na sociedade. 

Essa última dimensão é considerada decisiva no desenvolvimento, conforme 

afirmam Sen e Kliksberg (2007): os valores éticos empresariais fazem parte dos 

ativos produtivos da sociedade, uma vez que suas ações têm enorme influência no 

progresso econômico e social do país. Um grande exemplo é a crise norte-

americana de 2008, causada, principalmente, pelo enorme vácuo ético do mundo 

corporativo. Dessa forma, Sen e Kliksberg (2007) concluem, então, que o capital 

social se apoia no desenvolvimento sustentável da sociedade e, quando atua de 

forma ativa, fortalece os próprios valores que lhe dão vida. 
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A constatação é de que a redução da desigualdade reduz a pobreza. Altos níveis de 

desigualdade são obstáculos para a obtenção de um crescimento econômico mais 

dinâmico e mais justo. Do contrário, na América Latina, têm-se a legitimação da 

corrupção e das enormes desigualdades e a deterioração social. 

 

A ética e o capital social influenciam de modo muito ativo o desenvolvimento. A 

desigualdade elevada deteriora seriamente o capital social e, como consequência, 

gera a baixa credibilidade e a consequente fragilização da governabilidade, 

somando-se a esse quadro o processo de dissocialização entre ética e economia. 

 

O liberalismo ortodoxo expulsou a ética da economia proliferando antivalores, como 

o consumismo desenfreado, a manipulação constante das pessoas e até uma aura 

de legitimidade para a corrupção. Assim, a questão dos problemas sociais passou a 

ser marginalizada com o abandono do investimento no fortalecimento e na 

democratização das atividades sociais. A ideia imposta pela ortodoxia econômica é 

de que todo investimento deve ser rentável, e a taxa de retorno sobre o mesmo teria 

de ser significativa, pois sem ela as atividades sociais não se justificariam. 

Benhamou (2007), em seu livro A economia da cultura, enfatiza o quanto é negativo 

esse tipo de visão. Os benefícios gerados pelos investimentos na sociedade devem 

ser avaliados com base em outros critérios, e não somente pelos financeiros. 

 

Essa situação abre um grande debate sobre questões econômicas críticas, como o 

papel do estado e as privatizações, entre outras. Sociedades civis, cada vez mais 

ativas, pressionam em favor de democracias de melhor qualidade e da satisfação 

das necessidades reais da sociedade. Em uma sociedade democrática, o debate da 

sustentabilidade influencia fortemente as políticas econômicas e sociais em curto, 

médio e longo prazo. 

 

Tudo o que acontece no campo social tem muita influência nas políticas 

relacionadas à pobreza. A pobreza é uma responsabilidade da sociedade, pois ela 

depende de como a sociedade organiza a produção e a distribuição da riqueza 

advinda da exploração de recursos naturais. Uma sociedade tem de garantir a 

sobrevivência de todos os seus cidadãos. Será preciso estabelecer políticas que 

favoreçam o crescimento de todos ao mesmo tempo, reabilitem, capacitem, 
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requalifiquem as pessoas, e que apoiem a criação de microempresas, o 

microcrédito, e outras formas de economia solidária etc. 

 

A RSE pode desempenhar um papel-chave na reconstituição dos laços de 

associatividade como também no combate à vulnerabilidade social. A pobreza pode 

ser reduzida com base na ação social. O poder de ação da RSE entre os setores 

mais pobres é muito forte, o que pode fazer dela um enorme fator de inclusão. A 

RSE é um meio poderoso de política econômica e pode influenciar positivamente 

nos seus resultados. 

 

Nesse contexto, os autores anteriormente citados comungam a importância de que a 

ética e economia devem atuar de forma articulada para a construção de caminhos 

alternativos que levam a melhorias importantes na vida das pessoas. A RSE é a 

base fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade democrática de um 

mundo melhor. 

 

As empresas, nas últimas décadas, vêm assumindo um papel importante na 

sociedade. Segundo Teodósio (2002), debates cada vez mais constantes na 

sociedade e a grande exposição na mídia levam as empresas a investimentos em 

RSE, que passaram a fazer parte de suas estratégias corporativas. No entanto, o 

autor reforça que a RSE deve possuir uma abrangência mais ampla, impactando 

efetivamente no desenvolvimento sustentável da sociedade, e não apenas ser uma 

ação isolada de um projeto social. 

 

Nesse mesmo sentido, Melo Neto e Fróes (2002) descrevem que uma empresa 

socialmente responsável deve possuir uma gestão eficaz de RSE que abrange tanto 

o público interno quanto o externo da organização, promovendo ativamente o 

desenvolvimento social sustentável. Para o Instituto Ethos de Solidariedade 

(ETHOS, 2012) as obrigações das empresas devem ir além de respeitar às leis, ao 

pagamento de impostos e à segurança de seus trabalhadores: 

 

A atuação cidadã e responsável da organização deve considerar o seu 
envolvimento e os impactos de suas atividades sobre todos aqueles com os 
quais ela se relaciona: funcionários e suas famílias, clientes, fornecedores, 
o governo e a comunidade do entorno, entre muitos outros Stakeholders 
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(partes interessadas). A adoção de uma postura clara e transparente no que 
diz respeito a seus objetivos e compromissos fortalece a legitimidade social 
de suas atividades. (ETHOS, 2012)

1
 (grifo do autor) 

 

Nesta perspectiva teórica a empresa está inserida em um ambiente social em que se 

relaciona com diversas instituições e diversos públicos. Esses diversos públicos são 

as partes afetadas e interessadas pelas ações corporativas, denominados de 

Stakeholders. Eles são definidos por Daft (1999) como um grupo de pessoas, dentro 

ou fora da organização, que tenha interesse no seu desempenho. Nesta linha não 

há como a empresa atuar de forma isolada, sem levar em consideração em suas 

estratégias as ações de RSE, devendo ser protagonista de uma transformação da 

realidade social em prol da sustentabilidade própria e do planeta. 

 

O grande desafio da sustentabilidade é solucionar os problemas emergentes que 

vêm deixando o mundo todo em estado de alerta. Grayson e Hodges (2003) 

identificam quatro temas que colocam em questão as atuais práticas de 

desenvolvimento de nosso planeta, que são: Ecologia e Meio Ambiente; Saúde e 

Bem-estar; Diversidade e Direitos Humanos e Comunidades. Segundo os autores, 

esses temas exigem de toda a sociedade novas estratégias e boas práticas de 

gestão para se conseguir avançar num desenvolvimento sustentável. 

 

A partir da revolução tecnológica da informação, o mundo vem mudando 

radicalmente nas últimas décadas, com um crescimento exponencial rumo ao 

esgotamento das riquezas naturais do planeta, o que será um desastre para a 

humanidade. Sachs (2008), em sua obra “A Riqueza de Todos”, aborda os desafios 

do desenvolvimento sustentável, que comungam com os temas identificados por 

Grayson e Hodges (2001), ou seja, de proteger o meio ambiente, estabilizar o 

crescimento demográfico mundial, reduzir as diferenças entre ricos e pobres e 

acabar com a miséria. 

                                                           
1
 Disponível em http://www3.ethos.org.br/conteudo/gestao-socialmente-responsavel/valores-transpa 

rencia-e-governanca. Acesso em 25 mai. 2012. 
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Diante desse triste cenário, surge uma grande questão: de quem é a 

responsabilidade em solucionar os problemas emergentes? Talvez a resposta possa 

estar no discurso de Kennedy nos Estados Unidos da América – EUA, em 1963, 

quando enfrentava a grande crise da guerra fria com a então União Soviética, em 

que disse que “nossos problemas são criados pelo homem – portanto, podem ser 

resolvidos pelo homem ”(SACHS, 2008, p.21). A humanidade deve agir de forma 

rápida e organizada, diante de problemas globais; não é possível promover ações de 

forma isolada. Deve haver uma mudança de estratégia de desenvolvimento na qual 

“a nova estratégia de desenvolvimento parte da ação conjunta, complementar e 

sinérgica de três agentes: Estado, Mercado e Comunidade” (GIROLETTI, 2010: 

24/25). Segundo o autor, a liderança e a coordenação desse processo cabem ao 

Estado por ser o representante da sociedade e detentor do poder soberano. 

 

O Estado tem um papel fundamental no desenvolvimento, pois é ele o responsável 

pela segurança da sociedade, integração econômica entre os diversos setores, 

políticas macroeconômicas, combate à inflação, novos investimentos, equilíbrio das 

contas internas e externas e pela balança comercial (GIROLETTI, 2010). Sem uma 

estrutura democrática, estável e sólida, a sociedade não consegue se desenvolver 

de forma sustentável. Simultaneamente, o Mercado possui um papel positivo no 

desenvolvimento da produção da riqueza, e na inovação científica e tecnológica, que 

é fundamental à manutenção e ao crescimento da sociedade. A Comunidade, 

identificada pelo referido autor como o terceiro agente de mudança, tem sua força 

por meio de suas múltiplas instituições: famílias, igrejas, associações de classe e 

Organizações não Governamentais. 

 

Para Sachs (2008), a nova cooperação global, necessária à solução dos problemas 

emergentes, inclui um papel ampliado para os empresários e as organizações da 

sociedade civil, identificado por Giroletti (2010) como “Comunidade”. “O 

desenvolvimento econômico é uma interação complexa entre as forças de mercado 

e os planos e investimentos do setor público” (SACHS, 2008, p.272). Nenhum 

problema importante pode ser resolvido apenas pelo governo, ou pelo setor 

empresarial, ou pela comunidade; os problemas sociais complexos têm múltiplos 
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agentes que são parte do problema, mas que, geralmente, também devem ser parte 

da solução. 

 
 

Solucionar problemas requer força de vontade, recursos humanos capacitados, uso 

de tecnologia adequada, recursos financeiros e, principalmente, estratégias bem 

definidas. O Mercado, formado principalmente por grandes corporações 

multinacionais, detém a tecnologia mais avançada e expertises de gestão já 

testadas que podem ser canalizadas para a solução de problemas sociais. Os 

programas corporativos de responsabilidade social são outros mecanismos para a 

consecução do desenvolvimento. 

 

A função prioritária de uma empresa é de agregar valor à riqueza de seus donos, 

mas isso não elimina a possibilidade de que ela tenha um papel ativo na solução de 

problemas sociais (SACHS, 2008). Cada empresa precisa ser parte da solução e 

estender suas atividades de mercado, em que uma pequena ação pode ter valor 

significativo para as pessoas mais pobres, como uma capacitação profissional que 

permita uma pessoa excluída do mercado de trabalho conseguir o seu primeiro 

emprego e mudar a história de sua vida. 

 

Fica evidente, depois da análise das abordagens feitas pelos diversos autores que o 

papel do mercado, por meio de programas de responsabilidade social, é primordial 

para o desenvolvimento sustentável de nosso planeta, seja ele em que área for. Pela 

sua importância e seu dinamismo as empresas são grandes indutoras para o 

desenvolvimento. Porém, fica também claro que esses programas de RSE não 

podem ser planejados e executados somente pela empresa. A cooperação mútua 

dos três agentes, Estado, Comunidade e Mercado, é imprescindível para 

alcançarem-se os objetivos esperados. 

 

 
2.2 Desenvolvimento social sustentável 
 

 

O programa de RSE em questão tem o objetivo de promover o desenvolvimento 

humano, social e econômico de pessoas da comunidade que se encontram em 
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situação de risco, buscando a redução da vulnerabilidade social e a promoção da 

geração de trabalho e renda de forma sustentável. Nesta perspectiva a ação de 

responsabilidade social pode ser também parte do conceito do desenvolvimento 

sustentável. 

 

Com o crescimento econômico dos países desenvolvidos, principalmente a partir da 

Segunda Guerra Mundial, a busca da maximização das riquezas coorporativas por 

meio do consumismo em massa levou a uma exploração predatória dos recursos 

naturais com impactos sociais negativos (GARCIA et al., 2007). Com o agravamento 

desses problemas, a sociedade civil organizada, liderada pelos ambientalistas, 

iniciou a discussão em prol de um desenvolvimento mais sustentável. 

 

O chamado “desenvolvimento maligno” deveria ser substituído pelo “eco 
desenvolvimento”, no qual o crescimento econômico seria buscado em 
conjunto com a preservação ambiental. Além das dimensões ecológica e 
econômica, o eco desenvolvimento apresentava também dimensões sociais 
e culturais, sempre caminhando no sentido da autonomia, do 
desenvolvimento endógeno, self-reliant, e do planejamento participativo. 
(GARCIA et al., 2007, p.535) (destaques do autor) 

 

Ainda segundo a mesma autora, o termo “desenvolvimento sustentável” passou a 

ser conhecido oficialmente no Relatório de Brundtland–“Nosso Futuro Comum”, 

elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 

1988. Prevendo a garantia de recursos naturais para as gerações futuras, o 

desenvolvimento sustentável passou a tratar as dimensões sociais, ambientais e 

econômicas (GARCIA et al., 2007). 

 

Para Sánchez e Bertolozzi (2007), o planejamento do desenvolvimento sustentável 

não está ligado especificamente ao meio ambiente e, de forma mais abrangente, 

deve levar em consideração as dimensões: social, econômica, ambiental, cultural e 

espacial. É um processo que visa à melhoria das condições de vida das 

comunidades humanas, respeitando os limites dos ecossistemas. 

 

Considerando o ser humano como ponto chave do desenvolvimento sustentável, a 

ONU (1991) conceitua o desenvolvimento humano como a satisfação de um 

conjunto de requisitos de bem-estar e qualidade de vida que se relaciona com os 

impactos das atividades econômicas sobre o meio ambiente. 
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De acordo com esses diversos conceitos e significados, pode-se perceber a 

indissociabilidade entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental. No 

entanto, o grande desafio da humanidade é manter o crescimento ou a estabilidade 

econômica de forma sustentável, sem gerar vulnerabilidades extremas. Segundo 

Guimarães (1999) essa equação é de difícil solução pela dificuldade de sua 

operacionalização. A conclusão a que o autor chega é da necessidade de um 

mercado regulado, pois o mesmo por si só não consegue ser eficiente em todos os 

aspectos. Nesse sentido, a participação efetiva dos Stakeholders é fundamental 

para a busca do desenvolvimento social sustentável. 

 

O termo “vulnerabilidade social” é bastante amplo, apresentando várias 

interpretações pelos estudiosos do assunto. A principal delas é a exposição do 

indivíduo ou família a situações de riscos e stress, e suas dificuldades e falta de 

recursos para lidar com os diversos problemas apresentados no seu dia a dia. 

 

A vulnerabilidade social, ligada diretamente à supressão econômica, de acordo com 

Sánchez e Bertolozzi (2007), predispõe certos indivíduos ou famílias a uma maior 

probabilidade da exclusão da conquista de seus direitos e do empoderamento da 

sua cidadania. 

 

Kalipeni aponta que Watts e Bohle, em 1993, propuseram uma estrutura 
tripartite para constituir uma teoria sobre a vulnerabilidade, que consiste em 
entitlement, empowerment e política econômica. A vulnerabilidade é 
definida na interseção desses três poderes, sendo que entitlement refere-se 
ao direito das pessoas; empowerment, o empoderamento, que se refere à 
sua participação política e institucional; e a política econômica, se refere à 
organização estrutural-histórica da sociedade e suas decorrências. 
(SÁNCHEZ; BERTOLOZZI, 2006, p.320) 

 

De acordo com Chambers (1989) a vulnerabilidade social possui três elementos 

importantes: o primeiro é a exposição do indivíduo a certos riscos; o segundo refere-

se a sua capacidade de enfrentar tais problemas; e, por último, à potencialidade que 

esses problemas têm de gerar consequências expressivas para os afetados. Por um 

lado, os riscos e o stress que o ambiente externo impõe e, por outro lado, a falta de 

meios e fraqueza do indivíduo para enfrentá-los. Na mesma linha de pensamento, 

Kaztman (2000) conceitua a vulnerabilidade como sendo a incapacidade de uma 

pessoa em aproveitar as oportunidades que surgem nos âmbitos socioeconômicos 
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que podem mudar sua situação de bem-estar. A causa da vulnerabilidade estaria na 

defasagem ou na falta de sincronia entre as oportunidades oferecidas pelo mercado, 

pelo estado e pela sociedade e os recursos ou meios que os indivíduos dispõem 

para aproveitá-las (KAZTMAN, 2000). 

 

Complementarmente, Busso (2001) cita que a questão da vulnerabilidade está 

diretamente ligada à debilidade ou à força de ativos que determinados indivíduos 

dispõem para enfrentar os riscos intrínsecos ao convívio social e que impactam 

diretamente no seu bem-estar. 

 

Desse modo, permitir ou facilitar o acesso do indivíduo vulnerável aos meios e 

recursos necessários para enfrentamento de riscos e stress do ambiente torna-se 

uma estratégia de desenvolvimento. A promoção social pelo labor torna-se uma das 

formas mais importantes, segundo Arendt (1997), de afirmação da sobrevivência 

biológica. A promoção social pelo trabalho valoriza a condição laboral do 

proletariado e, consequentemente, a sua produção material, gerando meios e 

recursos, principalmente renda financeira para enfrentar a própria vulnerabilidade e 

da sua prole. 

 

Em uma sociedade capitalista, a insuficiência de renda é um indicador relevante de 

vulnerabilidade, mas não é o único. Fatores sociais, geográficos e biológicos 

impactam diretamente nos rendimentos de cada indivíduo: “entre os mais 

desfavorecidos faltam instrução, acesso a terra e insumos para produção, saúde, 

moradia, justiça, apoio familiar e comunitário, crédito e acesso a oportunidades.” 

(BRASIL 2011. p6). São necessárias, portanto, políticas e ações sociais mais 

abrangentes do que apenas gerar vagas de empregos ou simples transferência de 

renda. 

 

Para que se possam avaliar os resultados da Cooperárvore, que tem como eixo 

principal a geração de trabalho e renda (GTR) para pessoas excluídas do mercado 

formal de trabalho, torna-se necessário conhecer melhor o contexto geral desse 

assunto. 
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Mesmo com o crescimento econômico brasileiro nos últimos anos, há um 

desemprego estrutural que assola a sociedade de baixa renda e traz consigo várias 

consequências agravantes, dentre elas, desigualdade social, exclusão social, 

violência, queda na autoestima da população, aumento de preconceitos, perda da 

cidadania e degradação humana. 

 

O Brasil enfrenta, atualmente, uma situação contrária à de muitos países 

desenvolvidos, como Espanha e Grécia, que vêm sofrendo com elevados índices de 

desemprego, fruto da crise econômica europeia. A economia brasileira em ascensão 

vem gerando vários postos de trabalho em diversos setores, porém tal crescimento 

corre o risco de ser comprometido pela falta de mão-de-obra qualificada. Segundo 

pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2011), realizada, 

em 2011, em mais de 600 fábricas de todo o país, foi constatado que 60% dos 

empresários pretendiam aumentar o quadro de pessoal, porém 53% de todas as 

empresas pesquisadas que fizeram o processo de recrutamento e seleção não 

conseguiram preencher suas vagas nos últimos seis meses, ficando ociosas. Este 

fato comprova que as classes mais baixas encontram-se despreparadas 

tecnicamente para acessar ao mercado de trabalho, o que as tornam mais 

vulneráveis ao autossustento.  

 

Mesmo com o Plano Real que trouxe maior estabilidade econômica, competitividade 

e redução do desemprego, o problema da exclusão social ainda assombra o país. O 

que se percebe atualmente é que nem sempre o crescimento econômico gera a 

inclusão das pessoas no mercado de trabalho, em nível suficientemente capaz de 

minimizar a crise social. Para Azeredo (1998), a globalização financeira, a perda do 

dinamismo da economia mundial e as mudanças tecnológicas, dentro de uma ordem 

política mundial sem precedentes, induziram processos de ajustes 

macroeconômicos e reestruturação produtiva cujo peso principal incidiu sobre o 

setor público e o mundo do trabalho. Com isso, a difícil missão dos governos, de 

implantar políticas de emprego, sempre esbarra na dinâmica do mercado 

macroeconômico, nas negociações coletivas entre sindicatos e empresários e na 

tecnologia. O mercado global está cada vez mais competitivo, e a busca pela 

excelência torna-se o fator principal da sobrevivência da empresa, que busca 

profissionais altamente qualificados e aptos para atender suas necessidades. Assim, 
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a alta escolaridade é que culmina em bons empregos nas grandes empresas ou na 

administração pública, e as pessoas menos favorecidas nesse processo de 

formação profissional tendem a buscar o caminho do auto emprego, de forma 

individualizada ou se associando em grupos afins de forma cooperativa, rota essa 

contrária à de um país desenvolvido, conforme descreve Pamplona (2008, p.18). 

 

O caminho do autoemprego não tem sido a rota preferencial nas economias 
modernas para se atingir uma expressiva melhora da situação econômica 
pessoal. Além disso, ser operário em empresas industriais de grande porte 
que estão submetidas a um sindicato forte tem sido também outra forma de 
atingir renda significativa mais elevada para os mais pobres. 

 

Segundo Barbosa e Moreto (1998), as políticas públicas ficam limitadas à ação 

direta e explícita sobre o mercado de trabalho, como o seguro desemprego, como a 

intermediação de mão-de-obra, ações na formação profissional, no financiamento a 

pequenos produtores, na redução da jornada de trabalho, nos subsídios estatais à 

contratação de trabalhadores, na aposentadoria antecipada para empregados 

demitidos etc. Todas essas políticas dependem de vários fatores, como as políticas 

macroeconômicas, políticas estruturais (carga tributária, distribuição de renda, 

relação entre o capital e trabalho) e políticas de proteção social. Conforme esses 

autores, a elevação do emprego de um país vai depender da coerência e da 

integração dessas várias políticas e que há dentre os países desenvolvidos duas 

linhas de pensamento nas políticas de emprego: a vvisão eestruturalista (o mercado 

de trabalho depende da macroeconomia e da estrutura da sociedade) e a vvisão 

lliberal (a competitividade das empresas é que regula o mercado de trabalho). 

 

Azeredo (1998), porém, cita que programas fragmentados, distribuídos em períodos 

isolados da vida das pessoas, não conseguem “domesticar” as forças de 

diferenciação da riqueza, da renda e do consumo que, por definição, operam por 

meio do mercado capitalista. Isso leva a acreditar que a solução para os problemas 

do desemprego é cada vez mais complexa e difícil. Os governos brasileiros nos 

últimos anos buscaram atacar esse problema com várias políticas públicas: o 

seguro-desemprego, a intermediação da mão-de-obra, a qualificação profissional e 

os chamados programas de geração de emprego e renda e programa de distribuição 

de renda - “Bolsa Família”. Segundo Azeredo (1998), esses instrumentos 

apresentam maior potencial de desenvolvimento com iniciativas novas e, pelas suas 
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características, possuem traços marcantes e diferenciadores em relação à 

experiência internacional. Porém, segundo esta autora, essas experiências são 

ainda bastante recentes e por isto precisam ser analisadas com mais cautelas. 

 

O seguro-desemprego, é uma importante política pública implantada de forma 

generalizada na década de 1990, 

 

tem como finalidade assegurar ao trabalhador desempregado condições de 
sobrevivência nos momentos de desemprego involuntário. É um instrumento 
de proteção social importante para minimizar os impactos da crise do 
desemprego, já que alcança cerca de 66,2% dos trabalhadores “formais” 
demitidos sem justa causa. (AZEREDO, 1998, p.252). 

 

Atrelado ao seguro-desemprego, a intermediação de mão-de-obra pelo sistema 

nacional de emprego (SINE) condiciona os critérios para concessão ou manutenção 

do benefício que está vinculado à passagem do trabalhador pelas agências de 

emprego, em busca de recolocação do desempregado no mercado de trabalho. Para 

Azeredo (1998, p.252) esta não é a única alternativa e nem sempre a mais 

recomendada: 

 

A inclusão do chamado desemprego de inserção no âmbito do seguro-
desemprego,... deve ser vista com cautela...Buscar formas de aumentar o 
tempo de permanência dos jovens nas escolas, bem como de envolver as 
empresas tanto na contratação de jovens quanto em sua formação 
profissional, parece ser mais indicado... 

 

Pode-se perceber, hoje, uma grande dificuldade das agências de emprego no 

processo de recolocação, principalmente pela falta de qualificação da mão-de-obra 

dos assistidos. Com isto, os empresários têm recorrido pouco ao SINE por não 

terem suas necessidades profissionais atendidas. Têm-se os programas de geração 

de emprego e renda, que, a partir de meados da década de 1980, começaram a 

surgir por iniciativas de organismos internacionais – multilaterais, governamentais ou 

privados. E por fim os programas sociais de transferência de renda para a camada 

mais vulnerável da sociedade que se encontra em estágio de extrema pobreza. 

 

Dada a grande dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho, que não 

absorve todos os desempregados, parte desses excluídos busca alternativas no 

setor informal para garantir sua sobrevivência. O objetivo dessa política pública é 
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oferecer alternativas de geração de emprego e renda, de inserção no processo 

produtivo, por meio do estímulo da prática empreendedora e da busca da 

autossustentação, seja por meio de empreendedor individual ou por associações e 

cooperativas. Como instrumento de fomento nesse processo, o microcrédito vem 

como uma alternativa de financiar a estruturação do processo produtivo do 

empreendedor e também permitir que ele possa realizar os compromissos 

contraídos. Nesse campo, os maiores atores sociais são formados por organizações 

não governamentais. A política pública tem sido de apoio a essas organizações. O 

BNDES implantou o programa de Crédito Produtivo Popular, que visa atender 

diretamente um maior número de pessoas via agências bancárias e correios 

públicos. 

 

Para Fagundes (1999), a complexidade desse contexto brasileiro exige dos atores 

sociais uma preparação como empreendedores em um ambiente social favorável à 

prática da cooperação Inter organizacional e multidisciplinar, que privilegia o 

conhecimento e o compartilhamento de talentos, recursos financeiros e tecnologia 

mais barata, recursos que os excluídos sociais nem sempre os possuem. 

 

Por isto, vários atores sociais adotam algum tipo de programa assistencialista que 

visa o combate ao desemprego e o resgate da cidadania, por meio de atividades que 

geram trabalho e renda para a população desempregada. Mas muitos desses 

programas esbarram nas dificuldades que os tornam empreendimentos 

autossustentáveis. A maioria deles apresenta elevadas dificuldades de gestão, 

permanecendo na dependência econômica e financeira do poder público e 

vulnerável às mudanças das políticas partidárias ou à concorrência do mercado 

capitalista em que estão inseridos. 

 

Uma das maiores dificuldades identificadas nos programas e projetos de 
GTR se materializa em limitações de ordem gerencial, de formulação e de 
operação dos projetos. Também, não há muitas avaliações sistematizadas e 
organizadas acerca dos impactos sociais e econômicos de projetos de GTR. 
Tais limitações resultam em baixo desempenho econômico, pouca 
efetividade e uma elevada taxa de mortalidade das unidades produtivas 
relacionadas a tais projetos. (PAMPLONA, 2008, p.18) 

 

Assim a grande questão nesse tipo de programa é a autossustentabilidade dos 

assistidos. Como fazer com que os empreendedores, com pouca ou nenhuma 
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capacitação, possam sobreviver com o negócio próprio num mercado capitalista 

altamente competitivo, excludente, desleal e que exige cada vez mais conhecimento, 

além de enfrentar ainda taxas de juros relativamente elevadas e exigências de 

garantias que a maioria não possui? 

 

Está comprovado que o crédito por si só não resolve o problema do desempregado, 

ele apenas viabiliza a abertura de um negócio ou ajuda em um determinado 

momento de necessidade financeira. Outro fator limitador desse tipo de programa,  

citado por Azeredo (1998), refere-se à sua limitada capacidade de incluir uma parte 

significativa do universo de microunidades existentes no país. Faltam abrangência e 

articulação entre os programas existentes e definição de prioridades por parte do 

Estado para que possa haver maior articulação entre as políticas públicas, sociais e 

econômicas. 

 

Verifica-se, também a necessidade de um melhor conhecimento das ações de cada 

parceiro e uma articulação organizada entre as partes, com o intuito de estreitar a 

cooperação entre os diversos atores e do projeto, visando agregar forças na 

obtenção dos resultados e, principalmente, na montagem de uma rede local 

permanente de desenvolvimento.  

 

É evidente que a infraestrutura é um dos principais desafios para formalização e 

fortalecimento de qualquer empreendimento social alternativo, principalmente 

quando se trata de organizar uma cooperativa formada por pessoas vulneráveis, aos 

moldes da Cooperárvore. Portanto, para o sucesso e a sustentabilidade desse tipo 

de empreendimento, fazem-se necessários investimentos para apoiar, desenvolver e 

fortalecer sua gestão, tendo em vista a geração de emprego e renda e a busca 

incessante pelo reforço da cidadania dos seus beneficiários. 

 

Há várias formas para se promover a inclusão social, e uma delas é o auto emprego 

segundo Pamplona (2008). Outra forma é a associação de trabalhadores com outros 

pares em busca de melhores resultados no mercado, atuando de forma menos 

competitiva entre si e mais solidária (DAL RI, 1999). Uma terceira forma é o 

cooperativismo. 
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A cooperativa é uma forma coletiva de trabalho pela qual as pessoas se organizam 

em grupos de forma permanente para produzir e comercializar bens ou para ter 

acesso ao mercado de trabalho. A cooperativa ao gerar trabalho para uma 

quantidade maior de pessoas requer organização e gestão dos seus associados, 

mas estes nem sempre estão em condições de fazê-lo. Neste caso exige-se apoio 

de diversos agentes sociais e de uma estrutura de “Rede” para sua sustentabilidade. 

O intercâmbio de experiências entre técnicos e cooperativados e destes com as 

universidades e agentes sociais participantes pode tornar o processo de gestão mais 

efetivo como principio básico e como modelo inovador de economia (GUIMARÃES, 

1999). Tal movimento vem crescendo em diversos países e pode ser considerado 

como uma modalidade alternativa de organização da economia popular, mais justa e 

solidária. Nas palavras de Caetano: 

 

Soma-se ao conceito de cooperativismo a definição da economia popular 
solidária, na qual seus agentes sustentam suas necessidades advindas de 
valores humanos, de responsabilidade social e da valoração de seus iguais. 
Define-se por economia popular solidária o modelo pelo qual organizações 
populares de associações e cooperativas articulam-se de modo a fazer a 
gestão de seu negócio com responsabilidade social e compromisso 
ambiental, constituindo-se numa organização autogestionária. (2009:20) 

 

Para Schneider (2004) as cooperativas possuem um papel social importante por 

contrapor-se aos preceitos da concepção de riqueza própria do sistema capitalista. 

Os princípios cooperativos e solidários preveem a redistribuição da renda entre os 

trabalhadores cooperativados e a ampliação de suas oportunidades. Dessa forma, 

apresentam-se como um contrapeso à concentração à riqueza e à desigualdade 

social provocada pelo sistema capitalista excludente. 

 

De forma solidária e não excludente, o cooperativismo traz consigo princípios que 

transformam a organização em um mecanismo integrante do desenvolvimento 

sustentável, que, segundo Abrantes (2004), tem os seguintes princípios:  

1) adesão livre e voluntária do trabalhador, sem discriminação social; 

2) controle democrático pelos sócios cooperados, que devem participar ativamente 

das tomadas de decisões com direitos igualitários; 

3) participação econômica dos sócios de forma equitativa e gestão democrática do 

capital social. As sobras financeiras devem ser destinadas ao desenvolvimento 
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da cooperativa, gerando fundos de reservas para necessidades futuras de sua 

sustentabilidade; 

4) autonomia e independência dos seus membros na gestão da cooperativa, 

preservando o controle democrático dos sócios; 

5) educação, treinamento e informação que devem ser proporcionados a seus 

membros de modo a contribuir efetivamente para o seu desenvolvimento; 

6) cooperação entre cooperativas em busca do fortalecimento do movimento 

cooperativo, trabalhando por meio de estruturas locais, nacionais, regionais e 

internacionais; 

7) preocupação com a comunidade, na qual a cooperativa deve atuar pelo 

desenvolvimento sustentável. 

 

Por estas características percebe-se que o cooperativismo possui um forte potencial 

de combate à vulnerabilidade social, não só por meio da inclusão produtiva, como 

também pelo resgate da cidadania, participação coletiva, autogestão, 

reconhecimento individual, troca de experiências e pela socialização do 

conhecimento. 

 

 

2.3 Gestão e avaliação de programas de RSE 
 

 

Muito se tem falado nos últimos anos da importância de as organizações privadas 

assumirem o seu papel responsável perante a sociedade, e, como respostas, várias 

delas vêm implantando projetos e programas de responsabilidade social nas suas 

diversas formas. No entanto, esses projetos tendem a esbarrar em dificuldades em 

sua execução devido, principalmente, ao elevado grau de complexidade que a 

sociedade, chamado de “Público-Alvo”, apresenta. Percebe-se, em vários casos, 

que há um choque entre a visão e os objetivos da organização proponente e as 

características culturais da comunidade na qual se pretende implantar o projeto, 

podendo comprometer todo o investimento realizado e o alcance dos objetivos 

propostos. 
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É de fundamental importância que as organizações conheçam os resultados de seus 

investimentos em ações de responsabilidade social, principalmente por esses 

estarem relacionados diretamente à imagem organizacional, que, com o avanço das 

exigências de todos os Stakeholders, as empresas têm a necessidade de mensurar 

e prestar contas em seus balanços sociais. 

 

Um programa de RSE bem-sucedido gera um reconhecimento institucional, 

comunitário e social. Para que isso possa acontecer, torna-se necessário que esse 

programa contemple, ao longo de sua execução, o processo de monitoramento e 

avaliação constante das ações, em relação aos princípios da sustentabilidade social, 

ambiental e econômica (RICO, 2004).  

 

Uma metodologia de avaliação eficaz permite melhorar o desempenho do programa 

durante o seu ciclo de vida, bem como dos planejamentos futuros, permitindo reduzir 

incertezas e riscos inerentes aos processos. Segundo Cohen e Franco (1993) a 

avaliação tem como objetivo maximizar sua eficácia no alcance dos objetivos e na 

otimização dos recursos aplicados. 

 

Os diagnósticos sociais, gerados pelos projetos de RSE, devem, primeiramente, 

conhecer como as famílias-alvo estão estruturadas e hierarquizadas. Em muitos 

casos, em famílias de baixa renda, a mulher é que assume o papel de chefe e 

arrimo da casa, tendo que trabalhar fora. Como consequência, os filhos ficam sem 

referência dos valores do lar e vão para a rua, onde são cooptados por drogas e 

prostituição. Assim, os projetos de RSE não podem ignorar a importância das 

famílias e devem buscar o seu fortalecimento. 

 

Conhecer essa característica, proposta por DaMatta (1997) na comunidade-alvo, 

torna-se um meio importante de entender como as pessoas se relacionam e se 

reconhecem no contexto social. Portanto, não se devem definir objetivos e metas, 

planejar recursos e ações e traçar resultados sem um bom diagnóstico situacional 

da sociedade em que está inserido o “Público-alvo”. Dessa forma, conhecer como as 

pessoas agem na busca de soluções de seus problemas, na busca da sua 

sobrevivência, é fundamental para que o projeto possa canalizar essa energia 

criativa para as ações do projeto de RSE. Tal complexidade social aumenta os 
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riscos de insucesso de qualquer programa ou do projeto de RSE, seja em qualquer 

área, pois sempre estará voltado para as pessoas e influenciado pelas relações 

sociais.  

 

Segundo DaMatta (1997), existem dois modos básicos de construir a identidade 

brasileira: um deles é por meio quantitativos (dados estatísticos – demográficos e 

econômicos, PIB, renda per capta, inflação etc.), e o outro é por meio qualitativo 

(sentimento, percepção do seu redor, da sua cultura e costumes etc.). Os projetos 

sociais, que geralmente se iniciam a partir de um diagnóstico social, não podem ficar 

presos apenas aos dados secundários e quantitativos, mas também identificar o 

perfil do “Público-alvo” com base em dados primários e qualitativos. 

 

O diagnóstico é peça fundamental do planejamento de um projeto de RSE, que vai 

impactar diretamente na gestão desse projeto. Segundo Peliano (2001), as 

empresas devem praticar, em seus projetos, uma gestão eficiente com 

planejamentos, previsão orçamentária, controles, acompanhamento e avaliações. 

 

Segundo Clemente e Fernandes (2002) 2, citado por Santos (2008), a gestão de 

projetos passa pela integração de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais 

que influenciam diretamente nos resultados. Os mesmos autores evidenciam a 

necessidade de quantificar e mensurar os objetivos e os resultados alcançados. 

“Contudo deve-se atenuar que, mesmo bem elaborado, e cercado das atenções de 

um gestor, isso não garante em sua totalidade a efetividade e o sucesso”, Santos e 

Jeunon 2007 apud (SANTOS 2008, p. 30). Assim, tornam-se necessários critérios 

bem definidos que permitam mensuração e avaliação das ações do projeto, 

possibilitando a medição do alcance dos objetivos propostos e da efetividade dos 

resultados. 

 

O processo de avaliação de programas de RSE no Brasil ainda não é uma prática 

totalmente padronizada e adotada pelas empresas. Segundo pesquisa do IPEA – 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2001), 67% das empresas investem em 

RSE, o que representa um volume anual de R$ 3,5 bilhões movimentados na 

                                                           
2
 CLEMENTE; FERNANDES, 2002. 
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economia nacional. Tais investimentos privados chegam próximo dos investimentos 

sociais realizados pelo governo brasileiro. No entanto, apenas 2% das empresas 

que se encontram no país avaliam suas ações de RSE. 

 

Mesmo em países desenvolvidos, discute-se em que estágio de evolução se 

encontram os processos de avaliação de projetos sociais. Acredita-se que ainda não 

chegaram à fase de maturidade, segundo Marino (2003). A avaliação de programas 

de RSE ainda é um grande desafio. 

 

Não existe, segundo o autor, uma definição única de avaliação de programas 

sociais. O autor se baseia nos conceitos de Worthen, Sanders e Fitzpatrick (1997) e 

Patton (1997) que definem a avaliação como: 

 

a coleta sistemática de informações sobre as ações, as características e os 
resultados de um programa, e a identificação, esclarecimento e aplicação 
de critérios, passíveis de serem defendidos publicamente, para determinar o 
valor (mérito e relevância), a qualidade, utilidade, efetividade ou importância 
do programa sendo avaliado em relação aos critérios estabelecidos, 
gerando recomendações para melhorar o programa e as informações para 
prestar contas aos públicos interno e externo ao programa do trabalho 
desenvolvido. (MARINO, 2003, p.16) 

 

Ainda segundo o mesmo autor, a concepção de avaliação contém três componentes 

que são interligados: 

1) coleta sistemática de informações relevantes; 

2) determinação e aplicação de parâmetros para determinar o valor, qualidade, 

utilidade, efetividade e importância do programa avaliado; 

3) garantia do uso dos resultados da avaliação por meio da geração de 

recomendações para o aperfeiçoamento do programa e de informações que 

servem para prestar contas a pessoas e instituições que têm interesse direto 

pelo programa que está sendo desenvolvido. 

 

De acordo com Marino (2003), a avaliação ocorre como um processo integrado e 

contínuo na vida do projeto, que sempre apresenta efeitos, que, incorporada como 

um valor pelas pessoas resulta em aprendizagem. 

 

A avaliação é um valioso instrumento para ajudar a organização a perseguir 
sua missão e um dos grandes benefícios da avaliação é a aprendizagem 
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organizacional – um caminho que determina o desenvolvimento e as 
mudanças de direção, facilitando a busca da eficiência e eficácia. 
(MARINO,2003, p.19) 

 

O papel da avaliação é de  

 

construir momentos reflexivos que permitam aos indivíduos a análise da 
realidade e dos fatos, para daí direcionarem suas ações, aprendendo pela 
experiência. Desse processo decorre a tomada de decisões, criando-se 
então um ambiente de aprendizagem contínua. (MARINO, 2003, p.17) 

 

O autor evidencia que o papel da avaliação é de construir momentos reflexivos que 

permitam a análise da realidade e dos fatos para, desse ponto, direcionarem as 

ações. Assim decorre a tomada de decisões, criando-se, então, um ambiente de 

aprendizagem contínua. Um dos principais ganhos que a avaliação gera é a 

aprendizagem organizacional, que vai determinar o desenvolvimento e as mudanças 

de direção das ações em prol de eficiência e eficácia. 

 

O modelo proposto por Marino (2003) prevê dois tipos de avaliação de projeto social. 

O primeiro é a identificação do “marco zero”: 

 

O marco zero é uma avaliação preliminar, que poderia ter outras 
denominações, como diagnóstico, indicadores preliminares, avaliação ex-
ante, de contexto ou outras. O processo por ele desencadeado nada mais é 
que a análise situacional da realidade pelos diferentes atores envolvidos no 
início de um projeto. As informações obtidas a partir daí vão orientar o 
planejamento das ações futuras e servir de parâmetros para as outras fases 
da avaliação. (MARINO, 2003, p.23) 

 

A leitura da realidade, no momento da implementação do projeto, fornece 

informações que servirão de parâmetros iniciais para o acompanhamento dos 

resultados parciais e finais do projeto (MARINO, 2003). 

 

O segundo tipo é a avaliação de resultados: 

 

Na fase intermediária, ou próxima ao final de um projeto, faz-se a avaliação 
de resultados, que analisa os benefícios proporcionados aos participantes 
(público-alvo, parceiros, equipe responsável etc.) durante ou após a 
implementação. A avaliação de resultados requer indicadores definidos, isto 
é, critérios norteadores do sucesso do projeto. É fundamental que todos os 
que participam, direta ou indiretamente, sejam ouvidos e que a metodologia 
utilize parâmetros quantitativos e qualitativos de resultados. (MARINO, 
2003, p.25) 
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É de se esperar que tal projeto proporcione resultados ou mudanças nas diferentes 

fases concernentes a todos os envolvidos: as famílias, os representantes da 

comunidade, a própria instituição responsável pelo projeto e as instituições 

financiadoras (MARINO, 2003). 

 

Para os dois tipos de avaliação apresentados, o autor propõe os seguintes passos: 

 

QUADRO 1 – Resumo dos passos metodológicos de avaliação de projetos sociais 

Passo 1 Decisão sobre o foco da avaliação 
Tipo de avaliação a ser feita, a quem será útil, 
os objetivos, os responsáveis por sua execução 
e suas atribuições. 

Passo 2 Formação de Equipe Pessoas que assumirão o processo avaliatório. 

Passo 3 
Identificação dos interessados, das 
perguntas e dos indicadores. 

Formuladas as perguntas, definem-se os 
indicadores de resultado do projeto. 

Passo 4 Levantamento de informações Dados, fatos sistematizados e analisados. 
Passo 5 Elaboração do relatório e divulgação Conclusões e possíveis recomendações. 

Passo 6 Utilização e disseminação 
Forma de discutir, utilizar e divulgar os 
resultados. 

Fonte: adaptado de MARINO, 2003. 

 

Marino (2003) defende que a chave do sucesso de uma avaliação de projetos é 

começar pelo marco zero: uma análise profunda, crítica e sistematizada do contexto 

e do público-alvo com uma detalhada descrição dos procedimentos adotados. O fato 

de, na maioria das vezes, as ações de projetos ou programas serem executadas de 

maneira empírica impede que boas iniciativas sejam estudadas e adaptadas a outra 

realidade, incorrendo-se no erro de “reinventar a roda”. Reforça, portanto, uma 

importante função da avaliação, que é a de sistematizar as variáveis internas e 

externas de um projeto, delineando quais condições básicas são necessárias para a 

implantação desse programa em outra realidade. 

 

As atuais estratégias empresariais devem levar em consideração os temas 

emergentes de gestão, que, segundo Grayson e Hodges (2003), devem transformar 

em vantagem os riscos das práticas empresariais. Para isso, torna-se necessário um 

modelo de atuação para gerentes e suas equipes avaliarem, planejarem e 

monitorarem as ações empresariais, e que ajude os gestores a aprender como agir 

no momento certo. Tal modelo é denominado de “Sete Passos”, composto pelas 

seguintes fases: 
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Passo 1: Identificar o Gatilho – O processo começa com um evento que exige uma 

atenção e ação – gatilho – da Gerência, ou seja, um mecanismo que motiva e 

dispara uma ação. 

Passo 2:Prepare Argumentos Sólidos – É conhecer todo o contexto e se preparar 

para agir com o negócio, pessoas e reputação fortalecidas. Deve-se elaborar um 

business case bem estudado para identificar possíveis riscos. 

Passo 3: Avalie a Abrangência das Questões – Identificar a abrangência das 

questões que podem atingir o negócio, avaliando ameaças e oportunidades. 

Passo 4: Comprometa-se a Agir – O compromisso é de tomar decisões que 

minimizem os riscos e maximizem as oportunidades, tanto para a empresa quanto 

para a sociedade. 

Passo 5: Integre as Estratégias – Integrar a ação a processos existentes, criando 

diretrizes e procedimentos. Criar uma cultura de ação que fique no DNA da empresa 

para que todos se beneficiem. 

Passo 6: Envolva os Stakeholders – Criar um diálogo constante com as partes 

interessadas. Identificar os principais grupos de interesse, abrindo canais de 

comunicação, entender as necessidades da comunidade, usar a capacidade de 

fazer parcerias e superar obstáculos. 

Passo 7: Faça a Avaliação e os Relatórios – Monitorar e demonstrar a eficiência 

da estratégia, avaliar se as metas estão sendo cumpridas. Avaliar o impacto da 

empresa, fazer relatório de progresso e demonstrar transparências às partes 

interessadas. 

 

A FIG.1 ilustra a metodologia dos “Sete Passos”, adaptada para um projeto de RSE. 
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FIGURA 1 – Adaptação do Modelo dos “Sete Passos” de Gestão 

Fonte: Grayson e Hodges (2003)(adaptado) 

PASSO 1: 
 

IDENTIFIQUE OS 

GATILHOS 

Esteja à Frente dos 

Fatos 

--------------- 

Mecanismo de Disparo 

da Ação 

 

PASSO 7: 
 

 FAÇA AVALIAÇÃO E 

RELATÓRIOS 

 

 Entenda por que a 

Avaliação e os 

Relatórios São 

Necessários; 

 Crie Confiabilidade; 

 Saiba o que Medir e 

Como Medir; 

 Invista no Futuro. 

 

PASSO 4: 
 

COMPROMETA-SE A AGIR 

 

 Dê Valor Agregado ao 

Acionista; 

 Sinalize; 

 Envolva a Governança; 

 Demonstre Liderança. 

PASSO 6: 
 

ENVOLVA OS STAKEHOLDERS 

 

 Comunique-se; 

 Ofereça Incentivos e Motivação; 

 Discuta Políticas Públicas; 

 Crie Parcerias; 

 Avalie as Necessidades da Comunidade; 

 Dê Treinamentos; 

 Vença os Obstáculos 

PASSO 5:  
 

INTEGRE AS ESTRATÉGIAS 

 

 Obtenha Qualidade e Excelência; 

 Gerencie a Cadeia de Suprimentos; 

 Gerencie Riscos; 

 Crie Métodos e uma Cultura de 

Benefícios Mútuos; 

PASSO 2:  
PREPARE ARGUMENTOS SÓLIDOS 
 Conheça os Riscos; 

 Identifique as 

Oportunidades; 

 Fortaleça as Pessoas; 

 Fortaleça o Negócio; 

 Fortaleça a Reputação; 

PASSO 3: 
AVALIE A ABRANGÊNCIA DAS 

QUESTÕES 
- Mapeie as Questões no 

Radar da Empresa; 

- Abra o Diálogo com os 

Stakeholders; 

- Faça Benchmarking; 

- Avalie os Impactos do 

Negócio e Use Cenários. 

 

 

MODELO DOS SETE PASSOS PARA MINIMIZAR OS RISCOS E MAXIMIZAR OS RESULTADOS DE PROJETOS 
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CASES 
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Segundo o Instituto Ethos de Solidariedade, 
 

Responsabilidade Social Empresarial é a forma de gestão que se define 
pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os 
quais ela se relaciona pelo estabelecimento de metas empresariais que 
impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 
recursos ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a 
diversidade e promovendo a redução da desigualdade social. (ETHOS, 
2011)

3
 

 

Diante desse conceito, pode-se inferir que o ponto chave de um projeto de RSE é a 

relação ética com os Stakeholders a partir de metas definidas para o 

desenvolvimento sustentável da sociedade com visão para o futuro. Pode-se 

perceber, então, a presença desse ponto na metodologia dos “Sete Passos”, 

fortemente evidenciada no sexto passo, mas também presente em todo o processo. 

 

O Passo 1, em um projeto de RSE, é a identificação de uma necessidade, de uma 

motivação, que leva ao início de uma ação social. A partir dessa motivação 

identificada, a empresa deve possuir um mecanismo de “gatilho” para as ações 

sociais. 

 

No Passo 2, entende-se o projeto de RSE como o estudo da identificação dos 

objetivos e a justificativa desses, evidenciando aonde se pretende chegar 

(oportunidades) e quais os recursos devem ser fortalecidos para alcançá-los. 

 

No Passo 3, que se refere à abrangência, desenvolve-se o diagnóstico que deve ser 

feito no início de qualquer projeto para identificar o cenário que será trabalhado 

(identificação dos atores envolvidos e dos impactos esperados). 

 

Já no Passo 4, a metodologia descreve a importância do comprometimento do agir. 

Antes de se colocar em prática qualquer ação, deve-se fazer o planejamento do 

projeto, levando em conta as atividades que devem ser executadas e os recursos 

necessários. Nesse momento, são definidos os envolvido no processo. Para que 

haja o comprometimento dos envolvidos, o projeto de RSE deve ter uma liderança 

forte, capaz de defender a causa proposta e conquistar adeptos para a missão. 

                                                           
3
Disponível em http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx. Acesso em 

20 jun. 2011. 



 

40 

 

O Passo 5 descreve a necessidade de integrar as ações às estratégias corporativas. 

Nesse caso, alinha-se esse passo com a definição de que todo projeto de RSE deve 

ter o respaldo do alto escalão da empresa, assim como as estratégias corporativas. 

Para isso, torna-se necessário que as ações do projeto estejam integradas com os 

processos gerenciais e se tornem parte da cultura organizacional. Toda a 

organização passa a ter ciência das ações sociais da empresa e assume o seu 

compromisso individual e como equipe. 

 

Já no Passo 6, tem-se o envolvimento com os Stakeholders, o que é comumente 

chamado de “Rede de Parceiros” em um projeto de RSE. Essa relação realmente é 

fundamental para o sucesso do projeto, pois a soma dos esforços permite vencer os 

obstáculos mais facilmente e alcançar o resultado esperado. 

 

Finalmente, no Passo 7, a importância da avaliação e do registro das ações 

realizadas e dos resultados obtidos é primordial para todo o processo. Serve para 

ajustar e aperfeiçoar a metodologia; para medir o desempenho das ações do projeto; 

para melhorar a transparência perante a prestação de contas para investidores e 

envolvidos no processo; para divulgação dos resultados e novas captações de 

recursos e, também, para redefinir a visão e os novos caminhos que devem ser 

seguidos no futuro, surgindo assim um novo “gatilho”, conforme Grayson e Hodges 

(2003), que descrevem que esse processo é cíclico e contínuo. 

 

Portanto, o método do “Sete Passos” é aplicável também na gestão de projetos de 

Responsabilidade Social e pode transformar ações de RSE em práticas eficazes 

mesmo no seu início, não tenham tido um planejamento amplo e adequado por parte 

das empresas interessadas.  

 

 
2.4 Contribuição do referencial teórico para a pesquisa de campo – Marco 
Teórico 
 

 

Este estudo se propõe a adotar a metodologia de avaliação de projetos sociais 

elaborada por Marino (2003), pela sua simplicidade na aplicação e completude no 
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processo avaliativo. Esse método trabalha a partir das abordagens de Worthen, 

Sanders e Fitzpatrick (1997) que definem seis categorias avaliativas: 

1. Avaliação voltada para objetivos; 

2. Avaliação orientada para a tomada de decisão; 

3. Avaliação voltada para consumidores; 

4. Avaliação baseada em opiniões de especialistas; 

5. Avaliação baseada em opiniões contrárias; 

6. Avaliação baseada na participação. 

 

Como estratégia de pesquisa, optou-se, neste estudo, por adotar a categoria 1, que 

propõe avaliar o projeto de RSE a partir dos objetivos do programa da FIAT, 

buscando mensurar sua efetividade. 

 

De acordo com Marino (2003,) o processo de avaliação de um programa de RSE 

deve contemplar a necessidade do público-alvo, os recursos disponíveis, contexto 

social e político, diagnosticando essas questões dentro de três fases cronológicas 

distintas, partindo do marco zero do programa para a avaliação de processos, 

avaliação de resultados e avaliação de impactos, conforme ilustrado na FIG.2. 

 

 

FIGURA 2 – Esquema metodológico de avaliação de programas sociais 
Fonte: MARINO, 2003 (adaptado) 

 

O marco zero representa a análise situacional da realidade social no início do 

programa de RSE, que deve ser levantada com a participação de todos os 

envolvidos. Essa fase permite orientar o planejamento das ações futuras e servir de 

guia para as outras fases do projeto. 
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A avaliação do processo é a fase de identificação dos objetivos estabelecidos pelo 

programa. Essa fase indica a forma pela qual o programa deve ser conduzido, 

permitindo a aplicação do método de mensuração dos alcances dos objetivos 

almejados. Nessa fase, são identificados os indicadores quantitativos e qualitativos 

de progresso, bem como a forma de coleta das informações. 

 

A avaliação dos resultados permite a análise da eficácia do programa de RSE e a 

mensuração do alcance dos objetivos traçados na fase de planejamento. 

 

Por fim, a avaliação de impacto está relacionada à sustentabilidade dos resultados 

obtidos ao longo do tempo, ou seja, a avaliação da efetividade das melhorias 

geradas ao público-alvo e à sociedade em médio e longo prazo. 

 

Em cada uma das fases acima, o autor elege sete passos importantes que devem 

ser percorridos no processo de avaliação: 

1- Foco: definição das metas a serem atingidas no processo de avaliação, o tipo 

de avaliação, quem será o responsável por ela e quais suas atribuições; 

2- Formação da Equipe: as pessoas que fazem parte da avaliação deverão estar 

no projeto desde o início; 

3- Análise dos grupos de interesse: dentre os interessados pelo programa, 

devem ser avaliados, nesse caso, os beneficiários, representante pela da 

empresa realizadora do programa e o responsável pela execução do mesmo; 

4- Levantamento de informações: as informações a serem levantadas são de 

características quantitativas, que permitem mensurar o alcance das metas, e 

qualitativas, que permitem identificar o impacto das informações quantitativas 

e avaliar a efetividade das ações sociais; 

5- Análise dos dados: é o processo da sistematização e análise dos dados 

coletados, que permitirá conclusões acerca da problemática proposta pela 

pesquisa; 

6- Elaboração de relatório de divulgação: refere-se às conclusões e às 

recomendações direcionadas para cada grupo envolvido no programa; 

7- Disseminação do conhecimento: trata-se da definição por parte da equipe de 

avaliação sobre a melhor forma de utilização dos resultados para melhorias 

do programa avaliado. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada na avaliação institucional da 

Cooperárvore. A avaliação será direcionada para verificar o alcance dos resultados 

objetivados, que prevê a redução da vulnerabilidade dos grupos de risco, a 

promoção de trabalho e renda e a contribuição para o desenvolvimento humano, 

social e econômico, propostos no eixo II do programa Árvore da Vida. 

 

A metodologia científica utilizada na realização deste estudo permite investigar o 

tema proposto de forma neutra, objetiva e sem juízo de valores por parte do 

pesquisador, conforme afirma Goldenberg (2007, p.17), pois “busca descobrir 

regularidades ou leis, em que o pesquisador não pode fazer julgamentos nem 

permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa.”. 

 

A estrutura deste capítulo está organizada em cinco partes que descrevem os 

procedimentos metodológicos adotados. A primeira parte descreve a classificação e 

a natureza da pesquisa, identificando o tipo e a caracterização da metodologia 

adotada. Em seguida, são identificados a unidade de análise e os pontos de 

observações em que a pesquisa de campo será aplicada. A terceira parte retrata os 

instrumentos utilizados para a obtenção dos dados, seguidos da identificação das 

fontes da pesquisa in loco, onde foram realizadas as coletas de dados. Na penúltima 

parte são descritas as técnicas adotadas na análise e no tratamento dos dados, 

fechando com a exposição das limitações encontradas durante a realização da 

pesquisa empírica. 

 

 
3.1 Classificação da Pesquisa 
 

 

Adotou-se a pesquisa, descritiva para avaliar cada objetivo proposto na 

Cooperárvore, explorando familiarização e percepções dos beneficiários do 

programa. Segundo Collis e Hussey (2005), esse tipo de pesquisa é utilizado 

quando há pouco ou nenhum estudo anterior sobre a questão estudada e seu foco é 

obter insights e familiaridade com a área do assunto pesquisado. Para atender esse 
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tipo de pesquisa, estabeleceu-se como premissa a abordagem de natureza 

qualitativa, que vai possibilitar explorar o problema proposto reunindo uma ampla 

gama de dados e impressões que permitirão analisar a interação de suas variáveis. 

As abordagens qualitativas são importantes para buscar significância dos eventos, 

identificando as percepções de todos os beneficiários e gestores da Cooperárvore 

relativas aos resultados alcançados até o momento. 

 

A pesquisa descritiva adotada possibilita também descrever as características dos 

resultados econômicos da Cooperárvore. Esse tipo de pesquisa permite mensurar 

indicadores que possam sinalizar o alcance dos objetivos do programa em estudo 

por meio da identificação dos Índices de Vulnerabilidade Social, Taxa de 

desemprego e renda, Índice de Desenvolvimento Humano, indicadores financeiros 

etc. Ainda segundo os autores, “a pesquisa descritiva vai além da pesquisa 

exploratória ao examinar um problema, uma vez que avalia e descreve as 

características das questões pertinentes” (COLLIS; HUSSEY, 2005, p.24). 

 

Com o intuito de reforçar o rigor metodológico da pesquisa, fez se uso de dados 

quantitativos combinados com qualitativos, com a intenção de promover uma análise 

mais integrada das informações e até mesmo a confirmação das respostas. 

Segundo Goldenberg (2007), a triangulação de metodologias permite abranger uma 

maior amplitude em descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo. 

 

A integração da pesquisa quantitativa e qualitativa permite que o 
pesquisador faça um cruzamento de suas conclusões de modo a ter maior 
confiança que seus dados não são produtos de um procedimento específico 
ou de alguma situação particular. Ele não se limita ao que pode ser coletado 
em uma entrevista: pode entrevistar repetidamente, [...] pode utilizar fontes 
documentais e dados estatísticos. (GOLDENBERG, 2007, p.62). 

 

Trata-se portanto, de um projeto de avaliação social na busca de aprofundar o 

conhecimento mais detalhado sobre a realidade do programa em questão. O estudo 

de caso, segundo Yin (2001), é utilizado quando se quer realizar pesquisas sociais, 

podendo ser aplicado em pesquisas tanto exploratórias quanto descritivas. Segundo 

Collis e Hussey (2005) o estudo de caso foca o entendimento da dinâmica de um 

único ambiente, como uma empresa, ou um grupo de trabalhadores, um 

acontecimento, um processo ou até um indivíduo. 
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3.1.1 A metodologia do Balanced Scorecard (BSC) 
 

 

Além da metodologia de avaliação de projeto social, apresentadas nos itens 2.3 e 

2.4, este estudo adotou também uma metodologia de avaliação de gestão 

organizacional. Partindo do princípio de que é fundamental adotar uma boa 

metodologia de monitoramento que permita medir e acompanhar a gestão 

administrativa da Cooperárvore, em busca de sua autossustentabilidade, e que 

possa cumprir, dessa forma, a sua contribuição social para o desenvolvimento 

sustentável da comunidade. 

 

Dessa forma, utilizou-se a metodologia do BSC para avaliar a gestão da 

Cooperárvore por se tratar de uma ferramenta baseada em conhecimentos 

científicos existentes, principalmente no campo da administração e da economia, na 

busca da alta sustentabilidade do negócio. 

 

O BSC constitui-se em um aperfeiçoamento do sistema de planejamento e com trole 

gerencial desenvolvido por Kaplan e Norton (2000), que, nas últimas décadas, 

tornou-se uma ferramenta amplamente difundida entre as organizações. Ela reflete o 

equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazo, entre as medidas financeiras e 

não financeiras, indicadores de desempenho internos e externos. O BSC traduz a 

visão e a estratégia em quatro perspectivas de desempenho da organização, a 

saber: Financeira, do Cliente, dos Negócios Internos e da Aprendizagem e 

Crescimento (cf. FIG.3). 

 

A justificativa da escolha dessa ferramenta, como metodologia de avaliação e 

monitoramento, é baseada em pesquisa realizada pela FORBES (HENDRICKS 

2008) que aponta que o BSC é usado em mais de 62% das empresas, classificado 

em 8º lugar em termos de satisfação pelos executivos, e também pelos benefícios 

que proporciona para a gestão, tais como: 

a) melhor compreensão Gerencial entre as decisões e as metas; 

b) redefinição das relações com os clientes; 

c) reengenharia dos processos fundamentais de negócios; 
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d) nova cultura corporativa de esforço em equipe para as estratégias 

organizacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – Perspectivas de desempenho da organização. 
Fonte: KAPLAN; NORTON, 2000. 

 

Na avaliação da gestão da Cooperárvore, foi realizada uma pequena adaptação nas 

quatro perspectivas de Kaplan e Norton (2000) para se adequar à lógica 

institucional, conforme as áreas estratégicas a seguir:  

 

 Gestão dos Recursos Financeiros e Materiais: para ter sustentabilidade 

financeira, como a Cooperárvore deve gerir seus recursos financeiros e 

materiais?  

 Gestão dos Processos Internos: para cumprir a missão de desenvolvimento 

socioeconômico das famílias, em que processos internos a Cooperárvore deve 

se sobressair? 

 Gestão do Aprendizado e do Crescimento: para alcançar sua visão, como 

sustentar a habilidade de mudar e progredir? 

Processos Internos do Negócio 
Para satisfazer os clientes, em quais 
processos devemos nos sobressair? 

 

Financeiro 
Para ter sucesso financeiramente, 

como nós devemos aparecer 
para os nossos investidores? 

 

Aprendizado e Crescimento 
Para alcançar nossa visão,  

como sustentar a habilidade  
de mudar e progredir? 

 

Cliente 
Para alcançar nossa visão, como 

devemos ser vistos pelos clientes? 
 

Visão e  
Estratégia 
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 Gestão do Relacionamento com parceiro, clientes e comunidade: para alcançar 

sua visão, como a Cooperárvore deve ser vista pelos parceiros, clientes e 

sociedade em geral? 

 

A partir da definição dessas premissas, os passos metodológicos foram: 

(a) Identificação dos indicadores (questões aplicadas na pesquisa de campo) por 

área estratégica da gestão – perspectivas;  

(b) definição de parâmetros em uma escala de valores; 

(c) classificação da variável em ponto FRACO, em estado de ALERTA ou FORTE, 

de acordo com a nota obtida na avaliação. (cf. FIG.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Escala de valores de avaliação. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 
Conforme ilustrado na FIG.4, cada ponto investigado na pesquisa foi avaliado pelos 

entrevistados dentro de uma escala de valores composta pelas notas 1 

(Insatisfatório), 1,5 (Ruim), 2 (Regular), 2,5 (Bom) e 3 (Ótimo). Assim, de posse da 

tabulação de todas as respostas obtidas na pesquisa, calculou-se a média 

ponderada do percentual de respostas pela nota obtida, chegando-se a um 

somatório de pontos que pudesse ser enquadrado dentro de uma classificação de 

“Ponto Fraco”, “Estado de Alerta” ou “Ponto Forte”, de acordo com a escala abaixo: 

Gestão dos 
Processos  
Internos 

Gestão do  
Aprendizado e 

do 
Crescimento 

Gestão dos 
Recursos  

Financeiros  
e Materiais 

Gestão do  
Relacionamen

to com 
Mercado 

 ESCALA DE VALORES (Pesos) Nota 

Obtida 

 1 1,5 2 2,5 3 

Tributos Insatisfató

rio 
Ruim Regular Bom Ótimo ∑ 

% das 
respostas 

% % % % 100% 100% 

Pontuação 

Máxima 
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 300 

 Até 1,5 

FRACO 

De 1,6 
a 2,0 

ALERTA 

Acima de 2,0 

FORTE 
  

(a) (b) 

(c) 

DADOS DA 

PESQUISA 
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a) Com nota total até 1,50 pontos, a variável apresenta um ponto fraco para a 

organização; 

b) Nota de 1,51 a 2,0 pontos significa que a situação dessa variável não é fraca, e 

nem forte, no entanto o estado é de alerta; 

c) Para nota acima de 2,0 pontos, a organização apresenta nesta variável um 

ponto forte. 

 

Espera-se que, com a utilização dessa metodologia no diagnóstico da gestão, 

logicamente adaptada às realidades da Cooperárvore, possam traçar-se indicadores 

de desempenho de fácil compreensão, que permitam monitorar e avaliar as 

implementações das estratégias para o cumprimento da missão da mesma. 

Sabendo-se que a Cooperativa tem características próprias e bem diferentes de uma 

empresa com fins lucrativos, sugere-se usar o BSC como um modelo, e não como 

uma camisa de força, como recomendado por Kaplan e Norton (2000). Assim, todas 

as estratégias propostas poderão ser almejadas tendo como base estruturante a 

“Missão” da Cooperárvore. 

 

O diagnóstico teve como foco avaliar a gestão em três níveis hierárquicos: 

Estratégico (Gestores do Programa - FIAT e AVSI), Tático (Gerentes e Técnicos do 

projeto e Diretoria da Cooperárvore) e Operacional (Membros da Cooperárvore). 

 

A proposta da aplicação dessa metodologia é gerar indicadores de desempenho que 

permitam medir a eficácia da gestão da Cooperárvore para o atingimento dos 

objetivos para os quais ela foi criada, que constituem o objeto-foco deste estudo. 

Portanto, medir em que ponto a gestão está contribuindo para a redução da 

vulnerabilidade social, para a geração de trabalho e renda e para o desenvolvimento 

econômico, social e humano dos beneficiários. 

 

 

3.2 Unidade de análise e observação 
 

 

O objeto-foco deste estudo é o programa de RSE da FIAT Automóveis, “Árvore da 

Vida”. Esse programa foi criado no ano de 2003, com o propósito de solucionar os 
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problemas sociais existentes na comunidade Jardim Teresópolis, situada no entorno 

da fábrica em Betim. 

 

Para executar esse programa social, a FIAT contratou uma organização não 

governamental chamada Associação de Voluntários para Serviços Internacionais – 

AVSI. Trata-se de uma ONG italiana atuante em vários países do mundo, 

principalmente naqueles em que se encontram graves problemas sociais. Sua 

missão é de sustentar o desenvolvimento humano com particular atenção à 

educação e à promoção da dignidade da pessoa humana. 

 

O programa visa ao desenvolvimento sustentável da comunidade por meio de uma 

rede de parceiros, formada por governo, empresas da rede FIAT e demais entidades 

interessadas, como universidades, ONGs etc. 

 

O público-alvo é formado pelas famílias da comunidade, que se encontra em estado 

crítico de vulnerabilidade. Os principais objetivos do programa são reduzir a 

vulnerabilidade dos grupos de risco, a geração de renda para as pessoas excluídas 

do mercado de trabalho e promover o desenvolvimento humano, social e econômico. 

Para isso, foi criada uma cooperativa de produção formada por pessoas da 

comunidade para gerar trabalho, renda e desenvolvimento aos beneficiários. 

 

Assim, a unidade de análise e observação da pesquisa foi a cooperativa de trabalho 

denominada “Cooperárvore”, formada por beneficiários moradores da comunidade e 

identificados como grupo de risco. 

 
 
3.3 Técnicas e instrumentos de Coletas de Dados 
 

 

As técnicas de coleta são divididas em grupos de dados quantitativos e qualitativos. 

O levantamento de dados quantitativos foi realizado por meio de pesquisa 

documental, na busca de indicadores que permitam mensurar os resultados 

relacionados ao número de participantes, evasão, progressão de receitas, geração 

de renda para os beneficiários etc. Já as informações qualitativas, que permitiram 
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complementar e aprofundar a compreensão das informações quantitativas foram 

obtidas por meio de entrevistas, observações e estudos de documentos. 

 

Para garantir efetividade e qualidade dos dados a serem obtidos, os instrumentos de 

pesquisa foram elaborados e validados adotando-se os critérios da pesquisa 

científica, atendendo assim às exigências da área das Ciências Sociais. Como 

instrumento de coleta de dados, serão adotadas entrevistas semiestruturadas, 

pesquisa documental e observações aplicados aos elementos envolvidos no projeto, 

tais como gestores da AVSI que atuam diretamente na execução do programa, 

membros da Cooperárvore e gestor da FIAT Automóveis responsável pelo programa 

Árvore da Vida. Os roteiros utilizados em cada um desses instrumentos são 

detalhados no APÊNDICE 1. 

 

 

3.3.1 Entrevista Semiestruturada 
 

 

A entrevista é outra ferramenta de coleta de dados para projetos cujo objeto seja a 

avaliação de resultados. As entrevistas foram realizadas depois da pesquisa 

documental, com o propósito de coletar informações complementares que não são 

registradas nos diversos documentos. O objetivo das entrevistas é identificar as 

percepções dos beneficiários e dos gestores relacionadas aos resultados 

alcançados pela cooperativa até o momento. A TAB.1 apresenta a descrição do 

público entrevistado. 

 

TABELA 1 – Identificação do público entrevistado 

Nível 
Organizacional 

Função Organização 
Quantidade de 
entrevistados 

 

Estratégico Gestores do programa FIAT e AVSI 02 
 

 
 

Tático 

Equipe Técnica do Projeto 
(corpo administrativo) 

Diretoria da Cooperárvore 
(Presidente e Conselho Fiscal) 

AVSI 
e 

Cooperárvore 

04 
 

05 

Operacional 
Cooperados  

 (Costureiras, artesãs e silkers). 
Cooperárvore 23 

Total de entrevistados 29 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

51 

 

3.3.2 Pesquisa documental 
 

 

Assim como as entrevistas, a pesquisa documental também tem o propósito de 

responder aos objetivos específicos deste estudo. A pesquisa documental foi 

aplicada nos relatórios, atas de reuniões, estatuto e normas internas que constituem 

documentos do programa, em busca de identificar as ações realizadas e os 

indicadores de resultados obtidos ao longo do projeto. 

 

 

3.3.3 Fontes de Coletas de Dados 
 

 

Para obter as informações necessárias aos objetivos específicos propostos neste 

estudo, as pesquisas foram direcionadas para as seguintes fontes: 

 

Objetivo Específico 1 – Caracterização do Programa Árvore da Vida: neste objetivo, 

foram levantados dados que permitem descrever as características do público-alvo 

na implantação do programa. Trata-se do marco zero, que permitiu medir a evolução 

dos resultados da Cooperárvore ao longo de sua existência. As fontes da pesquisa 

foram: 

a) Documental: Projeto Árvore da Vida (FIAT 2003); Diagnóstico socioeconômico 

de Betim (FIAT – 2002). 

b) Entrevistas e Observações: Beneficiários e Gestores da FIAT e AVSI. 

 

Objetivo Específico 2 – Vulnerabilidade Social: neste objetivo, foram levantados 

dados que permitem fazer uma análise da evolução histórica da vulnerabilidade 

social dos beneficiários. As fontes da pesquisa foram: 

a) Documental: Projeto Árvore da Vida (FIAT 2003); Diagnóstico socioeconômico 

de Betim (FIAT – 2002). 

b) Entrevistas e Observações: Beneficiários e Gestores da FIAT e AVSI. 

 

Objetivo Específico 3 – Geração de Emprego e Renda: neste caso, também se 

buscou uma análise dos dados sobre ocupação, qualificação profissional, e os 
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números alcançados pela cooperativa, complementada com os indicadores 

financeiros e econômicos dela, alcance de suas estratégias (visão), indicadores de 

gestão, desenvolvimento de produtos e expansão de mercado. As fontes da 

pesquisa são: 

 

c) Documental: Projeto Árvore da Vida (FIAT 2003); Diagnóstico socioeconômico 

de Betim (FIAT – 2002) e Relatórios gerenciais da AVSI (2011) e 

Cooperárvore (2012). 

d) Entrevistas e Observações: Beneficiários e Gestores da FIAT e AVSI. 

 
Objetivo Específico 4 – Desenvolvimento econômico, social e humano: assim como 

nos demais objetivos, neste foram explorados os alcances do programa 

relacionados ao desenvolvimento dos beneficiários referentes à cidadania, 

escolaridade, saúde, família, moradia, violência etc. As fontes da pesquisa foram: 

 

a) Relatórios gerenciais da AVSI (2011) e Cooperárvore (2012). 

b) Entrevistas e Observações: Beneficiários e Gestores da FIAT e AVSI 

. 

Objetivo Específico 5 – Metodologia de avaliação e monitoramento proposta para a 

Cooperárvore: o propósito deste objetivo foi propor uma metodologia de 

monitoramento e avaliação da gestão da Cooperárvore, que permita mensurar os 

alcances dos seus objetivos que contribuem para a efetividade do programa Árvore 

da Vida. As fontes da pesquisa foram: 

c) Relatórios gerenciais da AVSI (2011) e Cooperárvore (2012). 

d) Entrevistas e Observações: Beneficiários e Gestores da FIAT e AVSI 

 
 
3.4 Estratégias de Análises e Tratamento dos dados 
 

 

A estratégia adotada na organização dos dados foi de estruturar tanto as respostas 

das entrevistas quanto as observações na pesquisa documental de forma que a 

análise e a triangulação das informações pudessem ser facilitadas para atender 

todos os objetivos propostos neste estudo. 
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Na análise buscou-se explorar e, sobretudo, cruzar todos os dados qualitativos e 

quantitativos com o propósito de estabelecer conclusões mais significativas que 

permitiram balizar a resposta do problema desta pesquisa. 

 

Os dados qualitativos foram tratados com a aplicação do método de análise de 

conteúdo, que, segundo Freitas e Moscarola (2000), consiste na leitura aprofundada 

e na decodificação das respostas abertas e textuais para obter uma ideia sobre o 

todo. 

 

Os dados quantitativos foram descritos na forma de gráficos e tabelas que 

permitiram aprofundar a avaliação dos parâmetros definidos pelos objetivos 

específicos deste estudo. Dessa forma, foi construída uma linha de base para o 

processo de avaliação com o propósito de comparar os diversos dados coletados ao 

longo do tempo, como também com as respostas qualitativas obtidas. 

 

A FIG. 5 resume de forma esquemática como os dados foram organizados e 

analisados para a obtenção de respostas ao problema gerador da pesquisa. 

 

 
 
FIGURA 5 – Organização e análise dos dados 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Já a FIG. 6 ilustra como os diversos indicadores e pontos de avaliação foram 

distribuídos em cada objetivo da Cooperárvore, dentro da estratégia de análise. 

 

 

FIGURA 6 – Indicadores e pontos de avaliação da pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, o QUADRO 2 ilustra, de forma resumida, a aplicação dos instrumentos de 

coleta de dados, de acordo com cada objetivo específico, identificando os autores do 

referencial teórico que suportam a sua finalidade e as fontes nas quais foram 

buscadas as informações. 

 

COOPERATIVA 

COOPERÁRVORE 

VULNERABILIDADE 

 Trabalho; 

 Profissão; 

 Educação; 

 Moradia; 

 Saúde; 

 Segurança; 

 Mobilidade. 

 Saneamento 

Básico. 

GERAÇÃO DE TRABALHO 

ERENDA 

INDIVÍDUO: 

 Evolução 

Histórica – 

(Quantitativo); 

 Autossustento; 

NEGÓCIO-GESTÃO: 

 Processos 

Internos; 

 Instrumentos 

 Recursos; 

Financeiros; 

 Recursos 

Materiais; 

 Conhecimento; 

 Tecnologia; 

 Mercado; 

 Resultados; 

 Sustentabilidade 

DESENVOLVIMENTO 

HUMANO: 

 Cidadania; 

 Princípios 

Solidários; 

 Autonomia; 

 Empreendedoris

mo. 

SOCIAL: 

 Convívio; 

 Relacionamento 

Interpessoal; 

 Partic. Eventos; 

 Reconhecimento 

ECONÔMICO: 

 Renda; 

 Educação 

Financeira; 

 Segurança 

Financeira; 

 Patrimônio; 

 Empregabilidade 
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QUADRO 2 – Resumo das estratégias de pesquisa 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

AUTORES 
PESQUISADOS 

INSTRUMENTOS FONTE DE DADOS 

Objetivo Específico 1 
– Caracterização do 
Programa Árvore da 

Vida 

Barbosa (1998), 
Giroletti (2010), 

Grayson  (2001), 
Marino (2003) 
Sachs (2008); 

Sen(2007),  

Análise Documental 
e Entrevista com os 

Gestores 

Roteiro de Pesquisa 
Documental:  
N

OS
 1, 2, 3 

Entrevista: 
N

OS
 1, 2, 3 

Objetivo Específico 2 
- Geração de 

Emprego e Renda  

Abrantes (2004), 
Azeredo (1998), 
Barbosa (1998), 
Caetano (2009), 
Dal Ri (1999), 

Pamplona (2008) 

Análise Documental 
e Entrevista com os 

Gestores 

Roteiro de Pesquisa 
Documental:  
N

OS
 1, 2, 3 

Entrevista: 
N

OS
 1, 2, 3 

Objetivo Específico 3 
- Vulnerabilidade 

Social 

Arendt (1997), 
Benhamou (2007), 

Busso (2001), 
Chambers (1989), 
Kaztman (2000), 

Sen (2007), 

Análise Documental 
e Entrevista com os 

Gestores 

Roteiro de Pesquisa 
Documental:  
N

OS
 4, 5, 6, 7 

Entrevista: 
N

OS
 4, 5, 6, 7 

Objetivo Específico 4 
- Desenvolvimento 

Econômico, Social e 
Humano 

Brasil (2011), 
DaMata (1997), 
Ethos (2011), 

Giroletti (2009), 
Grayson (2003), 
Scneider (2011), 

Sachs (2008) 

Análise Documental 
e Entrevista com os 

Beneficiários 

Roteiro de Pesquisa 
Documental:  
N

OS
 8, 9, 10, 11 

Grupo Focal 
N

OS
8, 9,10, 11 

Objetivo Específico 5 
– Metodologia de 

avaliação e 
monitoramento 

Clemente (2002), 
Cohen (1993), 

Daft (1993), 
Garcia (2007), 

Hendricks (2008), 
Kaplan (2000), 
Santos (2008) 

Análise Documental 
e Entrevista com os 

Beneficiários 

Roteiro de Pesquisa 
Documental:  
N

OS
 8, 9, 10, 11 

Grupo Focal 
N

OS
8, 9,10, 11 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4. IMPACTO SOCIOECONÔMICO DA COOPERÁRVORE DO PROGRAMA 
ÁRVORE DA VIDA 
 

 

Cumprindo o primeiro objetivo específico deste estudo, inicia-se a descrição do 

Programa Árvore da Vida e da cooperativa, de forma a elucidar a sua caracterização 

histórica e identificar o marco zero, que, segundo Marino (2003), é uma avaliação 

preliminar do contexto inicial do projeto e serve de parâmetro para as demais fases 

de avaliação. Nessa seção, foram levantados dados quantitativos e qualitativos 

sobre a contextualização inicial do projeto. A maioria dos dados levantados neste 

capítulo foi feita por meio de análises documentais, como relatórios, revistas e o site 

da FIAT, que registram a história do programa. No entanto, por meio da pesquisa 

semiestruturada, aplicada aos envolvidos no processo, buscou-se resgatar, também, 

a memória de cada um sobre essa caracterização histórica, permitindo, assim, 

descrever as diversas visões referentes ao marco zero do programa. 

 

Em seguida, foram descritos os resultados da pesquisa relativos ao segundo 

objetivo específico, que trata dos resultados alcançados pela Cooperárvore sobre as 

metas de geração de trabalho e renda. Nesse item, buscou-se identificar registros 

históricos, com dados quantitativos, sobre a situação de trabalho e renda de cada 

cooperado com o propósito de fazer uma análise de sua evolução ao longo do 

projeto. Também foram identificados, por meio de entrevistas, dados qualitativos que 

demonstram a percepção, tanto dos gestores quanto dos técnicos e beneficiários, 

sobre a melhoria da renda, da evolução profissional e, consequentemente, das 

condições de trabalho. 

 

A terceira seção deste capítulo apresenta os resultados que a Cooperárvore 

alcançou sobre a redução da vulnerabilidade social dos beneficiários, proposto no 

objetivo específico 3 deste estudo. Alguns pontos sobre esse tema puderam ser 

avaliados por meio de análise documental, principalmente por meio dos diagnósticos 

institucionais realizados pela gestão do projeto. No entanto, a maior contribuição 

desta pesquisa, para avaliação do impacto na vulnerabilidade social, foi obtida por 

meio das entrevistas, principalmente pelos beneficiários, que são o cerne da questão 
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e que conseguem sentir e relatar o quanto o projeto mudou sua vida e trouxe 

melhorias significativas que pudessem reduzir a sua vulnerabilidade social. 

 

Em sequência, a quarta seção descreve os impactos dos resultados da 

Cooperárvore sobre o desenvolvimento econômico, social e humano de seus 

cooperados. Nessa seção, os dados primários documentais e das entrevistas foram 

analisados de forma comparativa entre a evolução do desenvolvimento econômico, 

social e humano dos beneficiários do projeto com os indicadores quantitativos, como 

renda, faturamento e etc. Apesar de não se ter desenvolvido ou utilizado uma 

fórmula de medição desses índices diretamente aos beneficiários desta pesquisa, a 

proposta foi de fazer uma triangulação entre os dados qualitativos das entrevistas 

com os dados quantitativos. 

 

Por fim, este capítulo fecha com a avaliação da gestão da Cooperárvore com base 

no modelo do BSC e sua influência nos resultados objetivados do projeto. De acordo 

com os autores pesquisados, a vulnerabilidade social se dá, principalmente, pela 

falta de meios e/ou recursos para que o indivíduo possa enfrentar os riscos e o 

stress do ambiente em que ele está inserido (BUSSO, 2001). Com base nesse 

conceito, a cooperativa torna-se, portanto, o recurso ou meio fundamental para o 

desenvolvimento tanto dos indivíduos vulneráveis quanto para a comunidade como 

um todo, já que sua abrangência coletiva impacta diretamente no desenvolvimento 

local. Assim, a eficácia da gestão da Cooperárvore impacta diretamente nos 

resultados objetivados do programa Árvore da Vida, já que ela é o instrumento que 

permitirá a geração de trabalho e renda e promoverá o desenvolvimento econômico, 

social e humano tanto dos cooperados quanto da comunidade, reduzindo, assim, a 

vulnerabilidade social. Com a aplicação da metodologia do BSC, pôde-se medir, por 

meio de indicadores, como a cooperativa está contribuindo para o sucesso do 

programa e em quais pontos ela está sendo efetiva (pontos fortes) e em quais ela 

possui deficiências (pontos fracos). Essa metodologia permite, também, a criação de 

um modelo próprio de monitoramento da cooperativa para tomadas de decisões e 

ajuste de rotas do programa. 

 
 
 
 



 

58 

 

4.1 Caracterização do programa Árvore da Vida 
 

 

O programa de inclusão social intitulado Árvore da Vida é um projeto de 

responsabilidade social desenvolvida pela FIAT Automóveis no bairro Jardim 

Teresópolis em Betim. Os valores norteadores do programa são a valorização da 

vida, a transformação, a prosperidade, a autonomia do ser humano e a 

sustentabilidade. 

 

A FIG.7 identifica a imagem do programa, na qual os “galhos” da Árvore da Vida 

retratam a união de forças entre a FIAT, as comunidades envolvidas pelas ações de 

responsabilidade social da empresa e os integrantes da Rede FIAT de Cidadania 

(dados da pesquisa). 

 

FIGURA 7 – Logomarca do Programa Árvore da Vida 
Fonte: Projeto Arvore da Vida – FIAT 2003. 

 

Segundo diretrizes do programa a FIAT defende a política de práticas sustentáveis 

para garantir o desenvolvimento da comunidade local, sem perder de vista o 

desenvolvimento econômico e ambiental. Assim, a política é dividida em quatro 

grandes programas: a) Árvore da Vida – Jardim Teresópolis; b) Árvore da Vida – 

Voluntariado; c) Árvore da Vida – Capacitação Profissional; e d) Árvore da Vida – 

Parcerias. 

 

a) Árvore da Vida – Jardim Teresópolis 

 

Dos programas acima, o Árvore da Vida – Jardim Teresópolis, que é o objeto-foco 

deste estudo, é considerado o mais abrangente em relação ao desenvolvimento 
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local. Ele teve início em março de 2004, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento do bairro Jardim Teresópolis, em Betim, localizado em frente à 

fábrica da FIAT Automóveis. Trata-se de uma região que apresenta elevados índices 

de vulnerabilidade social, além de ser um dos bairros mais violentos do estado de 

Minas Gerais. 

 

O programa foi estruturado a partir das parcerias firmadas entre a FIAT Automóveis 

e a Prefeitura Municipal de Betim, a Embaixada da Itália – que apoia o projeto com 

infraestrutura e recursos financeiros –, a ONG Associação Voluntária para o Serviço 

Internacional (AVSI) – que gerencia o projeto in loco, avalia e monitora os 

resultados, o Meio Acadêmico – que oferece suporte técnico e pedagógico –, e, por 

fim, a iniciativa privada – 14 fornecedores, além das seis concessionárias FIAT da 

Grande Belo Horizonte, que garantem recursos financeiros, disponibilizam 

competências profissionais e absorvem mão-de-obra, produtos e serviços gerados 

pelo projeto. Esse grupo de parcerias forma a chamada Rede FIAT de Cidadania, 

conforme ilustrado na FIG.8. 

 

 

FIGURA 8 – Esquema do Programa “Árvore da Vida” 
Fonte: Projeto Arvore da Vida – FIAT 2003. 

 

O objetivo geral desse programa é promover a inclusão social de crianças e 

adolescentes em seus núcleos de relacionamento: família, escola e comunidade. 

Esse aspecto amplo do programa fornece uma visão do jovem em sua dimensão 

integral, levando em consideração o ambiente em que vive, seus relacionamentos e 
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o contexto familiar. O programa busca promover o desenvolvimento social, 

econômico e cultural tendo como foco a promoção dos jovens da comunidade. O 

projeto Árvore da Vida–Jardim Teresópolis é estruturado em três eixos de atuação, 

no sentido de focar as ações de acordo com os objetivos propostos, sendo estes: 

 

1) Eixo I – Atividades Socioeducativas: são atividades voltadas para os jovens 

da comunidade, nas quais são atendidos, anualmente, cerca de 1,8 mil 

crianças e adolescentes, por meio de atividades esportivas, oficinas de canto, 

dança, percussão e formação humana. Além disso, existe o Centro de Apoio 

à Família (CAF) para os participantes do programa. Na comunidade, 

psicólogos e assistentes sociais prestam atendimento familiar, individual ou 

em grupos. Também são promovidos palestras, seminários e oficinas voltadas 

para a estrutura familiar. As famílias recebem visitas domiciliares e 

encaminhamento para instituições parceiras do programa. 

2) Eixo II – Atividade de Geração de Trabalho e Renda: o programa oferece 

diversas iniciativas de educação profissional, como o Menor Aprendiz, que 

oferece cursos de capacitação profissional e encaminhamento ao mercado de 

trabalho. Cursos de informática e oficinas de currículo também são oferecidos 

como forma de melhor preparar os interessados para a concorrência 

profissional. Como a região tem um comércio bastante ativo, os 

empreendedores locais recebem uma atenção especial do programa. 

Palestras, consultoria e orientação para a regularização total do negócio estão 

na pauta das atividades desenvolvidas com mais de 80 empreendedores 

locais. As ações de fortalecimento do comércio também fizeram surgir a Rede 

de Empreendedores do Jardim Teresópolis – REJAT, que propõe ações 

conjuntas para fortalecer a atividade comercial na região. Outra iniciativa 

nessa área é a Cooperárvore, a cooperativa social do Programa Árvore da 

Vida, que é o foco deste estudo. Ela beneficia diretamente 26 famílias da 

comunidade por meio da capacitação em técnicas em costura, silk e 

artesanato. As artesãs utilizam materiais que sobram da produção de carros 

para criar peças inovadoras. Retalhos de cinto de segurança e tecido 

automotivo são transformados em bolsas, mochilas e outros acessórios que 

geram renda à comunidade e respeito ao meio ambiente. 
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3) Eixo III – Atividades de Fortalecimento da Comunidade: trabalha o 

fortalecimento da comunidade por meio da formação de gestores e lideranças 

locais, dando origem à Rede de Desenvolvimento Social do Jardim 

Teresópolis. Hoje, 34 instituições da comunidade participam da rede, 

reunindo-se periodicamente para buscar, em conjunto, soluções para os 

principais problemas da região. Esse trabalho foi sistematizado e em 2010, foi 

replicado para todo o município de Betim por meio da criação do Centro de 

Apoio às Instituições Comunitárias (CAIC) do município, compartilhando com 

a cidade um modelo que deu certo e que pode tornar-se mais um instrumento 

na promoção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Até o 

momento, 72 instituições ligadas ao trabalho com crianças e adolescentes 

aderiram ao CAIC Betim, segundo a FIAT Automóveis. 

 

b) Árvore da Vida – Voluntariado 

 

Segundo os documentos pesquisados, esse programa foi criado para envolver os 

colaboradores da FIAT em seu principal programa de relacionamento com a 

comunidade, o Jardim Teresópolis. A partir de uma avaliação das necessidades da 

comunidade, são propostas diferentes atividades com o envolvimento dos 

funcionários da FIAT. 

 

c) Árvore da Vida – Capacitação Profissional 

 

O programa tem o objetivo de capacitar jovens de 18 a 24 anos para atuar no setor 

automotivo e facilitar o acesso ao mercado de trabalho; também atua em rede com 

outras empresas, instituições e comunidades. Desde seu início, já foram 

beneficiados vários jovens de sete estados brasileiros. Os cursos da área 

automotiva são formatados pelo Isvor, a Universidade Corporativa da FIAT, de 

acordo com a demanda das concessionárias. Elas contratam esses jovens como 

aprendizes, oportunizando a eles um emprego com carteira assinada, desde o início 

do processo de capacitação. A duração dos cursos varia de três a doze meses. 

Nesse período, além do salário mínimo, os jovens recebem também alimentação, 

transporte e todos os recursos necessários para tirar a carteira de motorista. A 
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seleção dos jovens em cada cidade é feita em parceria com as ONGs locais, que 

também fazem o acompanhamento durante todo o processo de formação. 

 

d) Árvore da Vida – Parcerias 

 

É o programa que cuida das parcerias da FIAT com outras instituições que 

desenvolvam projetos sociais com foco em crianças e jovens. Apenas em 2011, 

foram realizados 39 projetos, em diversos estados brasileiros. A iniciativa permite a 

difusão do compromisso com o desenvolvimento de comunidades locais iniciados 

pela FIAT. As parcerias de 2011 foram desde programas ligados ao esporte, à 

saúde e às artes até capacitações técnicas em diversas áreas. Os projetos de 2011 

beneficiaram, diretamente, 28.158 pessoas. 

 

 

4.1.1 Marco zero – Levantamento histórico do programa 
 

 

A chegada da FIAT Automóveis na década de 1970, no município de Betim, gerou 

um grande impacto econômico e social na região. A grande expectativa de formação 

profissional e emprego atraíram imigrantes de várias regiões do Brasil, que se foram 

instalando principalmente no entorno da fábrica. Ao final da década de 1970, a FIAT 

já representava o segundo maior polo automobilístico do País. Ao longo desses 

anos, a população de Betim foi-se expandindo de forma desordenada, gerando 

vários aglomerados sem infraestrutura urbana e saneamento básico. Um dos 

maiores aglomerados do município formou-se no entorno da fábrica, denominado 

hoje de complexo Jardim Teresópolis (JT), que é formado por três comunidades: 

Jardim Teresópolis, Vila Recreio e Vila Bemge, conforme ilustrado na FIG.9. 
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IDENTIFICAÇÃO DE BECOS ESTREITOS EM ÁREAS ADENSADAS

COMPLEXO TEREZÓPOLIS - MUNICÍPIO DE BETIM - MG

FONTE: 
IMAGEM SATÉLITE IKONOS/1999
CONTAGEM DE DOMICILIOS AVSI - JUN/2004

PROJETO ÁRVORE DA VIDAPopulação
Domicílios ocupados
Domcílios v agos
Comércio
Pessoas por hectare

19.174
4.664

55
616

200,73

9.936
2.251

127
411

129,78

4.029
898
44

131
58,30

Variáv eis
Jardim 

Terezópolis
Vila

Recreio
Vila 

Bemge

JARDIM TEREZÓPOLIS

VILA RECREIO

VILA BEMGE

N

DELIMITAÇÃO DAS VILAS

SISTEMA VIÁRIO

BR 381

06

Pessoas por hectare

De 20 a 92 pessoas por hectare
De 92 a 185 pessoas por hectare
de 185 a 227 pessoas por hectare
De 227 a 275 pessoas por hectare
De 275 a 483 pessoas por hectare

 

FIGURA 9 – Mapa demográfico do complexo JT 
Fonte:  Diagnóstico Sócioeconômico de Betim - FIAT 2002 

 

O complexo é considerado hoje como uma das áreas mais vulneráveis da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, apresentando baixos índices de desenvolvimento 

humano. Segundo pesquisa realizada pela FIAT (2003), a comunidade apresentava 

uma população de 33.000 pessoas (10% população de Betim), apresentando 8.370 

domicílios familiares, a maioria em condições precárias, sendo 74% chefiados por 

homens e 26%, por mulheres. 

 

Trata-se de uma população jovem, em que boa parte se encontra na faixa etária 

entre 16 e 30 anos, conforme GRÁF.1. 
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GRÁFICO 1 – Faixa etária da população do complexo JT - 2002  
Fonte: Diagnóstico Sócioeconômico - FIAT 2002 

 

O analfabetismo atingia 9% da população acima de 15 anos e 25% dos moradores 

entre 16 a 65 anos encontravam-se desempregados. Mesmos os que possuíam 

algum tipo de trabalho atuavam em atividades precárias e de subemprego. Apenas 

5% eram assalariados, 11% autônomos e 5% biscateiros. A grande maioria não 

tinha registro empregatício que permite a segurança previdenciária. O GRÁF.2 

ilustra a distribuição da ocupação do complexo JT por região e por tipo de atividade. 

 

GRÁFICO 2 – Situação ocupacional da população do complexo JT - 2002 
Fonte: Diagnóstico Sócioeconômico - FIAT 2002 

 

Das famílias, 57% sobreviviam com renda mensal abaixo de dois salários-mínimos 

para sustentar, em média, 4,06 pessoas por domicílio. Em 40% desses domicílios, 

apenas uma pessoa trabalhava e 16% dos chefes de família encontram-se 

desempregados. A renda média per capita era inferior a meio salário mínimo, 

conforme ilustrado na TAB.2. 
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TABELA 2 – Renda per capta da população do complexo JT - 2002 

Vila Renda per capta (R$) 

Jardim Teresópolis 133,13 
Recreio 127,72 
Bemge 148,41 
Média 135,73 

Fonte: Diagnóstico Sócioeconômico - FIAT 2002 

 

A questão de desemprego e falta de renda representa os maiores problemas para 

essa comunidade. A falta de perspectivas de trabalho digno levava os jovens a 

buscarem alternativas no tráfico de drogas na própria comunidade, considerado um 

dos maiores do país. Como consequência, tem-se a evasão escolar e 42% dos 

adultos não ultrapassavam o ensino fundamental; elevados índices de gravidez 

precoce, 21% das mães são adolescentes. A taxa de mortalidade infantil 

apresentava-se acima das médias municipal e estadual. Para cada 1000 nascidos 

vivos no complexo JT, 33 morrem com menos de 1 ano, sendo as médias municipal 

e estadual 17,3 e 20,8, respectivamente. 

 

O complexo JT apresenta também elevados índices de violência, em que a maioria 

das mortes era de jovens na faixa etária de 15 a 29 anos, ocorrida por armas de 

fogo ou objetos perfuro cortantes. Foi classificada, em 2004, pelo 33° Batalhão de 

Polícia Militar de Minas Gerais, como a região com o maior índice de criminalidade e 

violência de Betim. 

 

Com base nesse diagnóstico feito pela FIAT as ações do programa, inicialmente 

planejadas, visaram reduzir a vulnerabilidade social detectada. Posteriormente, 

outras ações sociais foram desenvolvidas. A FIG.10 ilustra essas ações de forma 

cronológica até o ano de 2008. (FIAT 2002). 
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FIGURA 10 – Macro ações do projeto 
Fonte: Relatório Gerencial AVSI 2011 
 

 
4.1.1.1 Caracterização da Cooperárvore 
 

 

No eixo II do programa, que visa a geração de trabalho e renda, são desenvolvidas 

atividades em prol da melhoria da empregabilidade a partir de cursos de capacitação 

profissional, encaminhamento ao mercado de trabalho, assessoria aos 

empreendedores locais e inclusão produtiva por meio da cooperativa de trabalho. 

 

A criação da cooperativa de trabalho se deu a partir da necessidade de gerar 

trabalho e renda para as mulheres, chefes de família em sua maioria, que 

apresentavam dificuldades de serem inseridas no mercado de trabalho, devido, 

principalmente, à necessidade de cuidar de filhos e à baixa escolaridade. Os 

primeiros passos para a organização da cooperativa começaram com as mães, 

desde o início do programa AV, por meio da promoção de cursos, como corte e 

costura e artesanato. A ideia de organizar um grupo produtivo com a finalidade de 

geração de trabalho e renda foi evoluindo e se estruturando para a formação de uma 

cooperativa de trabalho ao longo do programa, sendo fundada em 15 de dezembro 

de 2005, conforme registrado em Ata de Fundação e Estatuto Social, beneficiando 

diretamente 27 famílias da comunidade. 

Eventos  

Importantes 
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CAPÍTULO II – DO OBJETO SOCIAL 
Art. 2º. – a COOPERÁRVORE, com base na cooperação recíproca a que se 
obrigam seus cooperados, tem por objeto o beneficiamento e 
comercialização de sucatas, retalhos, serigrafia e outros. 
§1º. Para melhor consecução do seu objetivo a cooperativa pode realizar: 
a) Compras em comum; 
b) Produção individual ou em grupos; 
c) Comercialização; 
d) Apoio do desenvolvimento técnico de seus associados, familiares e 
funcionários; 
§2º. A cooperativa promoverá, ainda, a educação cooperativista e 
participará de campanhas cooperativistas e de melhoria de suas técnicas. 
(ESTATUTO SOCIAL 2012). 

 

Com a denominação de Cooperárvore, que a identifica com o programa AV, a 

cooperativa tem como objeto social a realização de atividades de serigrafia, corte e 

costura e artesanato, nas quais são produzidos e comercializados diversos produtos, 

como uniformes, objetos de arte, bolsas, brindes personalizados, entre outros. Em 

seus catálogos de produtos, é evidenciada a preocupação com a inovação e o 

design, utilizando materiais que sobram da produção de carros para criar peças 

inovadoras. Retalhos de cinto de segurança e tecido automotivo são transformados 

em bolsas, mochilas e outros acessórios que geram renda à comunidade e respeito 

ao meio ambiente, reforçando a busca pelo desenvolvimento sustentável. 

 

A cooperativa apresenta uma estrutura departamentalizada (cf. FIG.11) na qual o 

nível estratégico é formado pela coordenação do programa (FIAT e AVSI) e pelo 

gestor do projeto de geração de trabalho e renda (administradora contratada). O 

nível Tático é formado por profissionais contratados, divididos em três áreas: 

Administrativa, Produção/logística e Designer. As cooperadas também participam do 

nível tático por meio de sua diretoria, que acompanha a gestão e as tomadas de 

decisões. O nível operacional é formado pelas demais cooperadas distribuídas nas 

três áreas de negócio, que são: costura/corte; artesanato e silk. Em cada área, 

existe uma cooperada designada como líder de equipe, eleita pelo grupo com 

revezamento periódico. Por fim, existem três cooperados que atuam no nível 

operacional fora das dependências da cooperativa, colaborando com a produção em 

caso de demandas elevadas de mercado. 
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FIGURA 11 – Organograma da Cooperárvore 
Fonte: Relatório Gerencial Cooperárvore 2012 

 
A diretoria da Cooperárvore é formada por oito membros, sendo 01 presidente, 

01 vice-presidente, 3 conselheiros fiscais e 3 suplentes (cf. FIG.12) com mandato de 

três anos. De acordo com o estatuto, a diretoria deve ser eleita por votação 

deliberada em assembleia em que todos os cooperados têm direito de se candidatar 

e votar. A assembleia é formada por todos os cooperados e é soberana nas 

decisões da cooperativa. 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

FIGURA 12 – Organograma do corpo Diretor da Cooperárvore 
                               Fonte: elaborado pelo autor 2012 
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(Cooperado eleito) 

 

CONSELHO FISCAL 
(3 membros efetivos) 

(3 membros suplentes) 

 

COOPERADOS 

(associados que não fazem parte da diretoria) 

 

ORGANOGRAMA DA DIRETORIA DA COOPERÁRVORE 
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Na missão da Cooperárvore, pode-se perceber o compromisso com os objetivos do 

projeto, com foco no desenvolvimento social dos seus beneficiários e da 

comunidade: “Promover o desenvolvimento humano, a capacidade produtiva e 

empreendedora dos cooperados, de forma sustentáveis, oferecendo ao mercado 

produtos competitivos e com qualidade”, (RELATÓRIO GERENCIAL 

COOPERÁRVORE - 2012). 

 

Da mesma forma, a visão da Cooperativa tem a seguinte definição: “Ser uma 

cooperativa referência em promoção humana, confecção e venda de produtos 

personalizados com valor agregado, conquistando novos mercados com 

autossustentabilidade.” (RELATÓRIO GERENCIAL COOPERÁRVORE - 2012). 

 

A Cooperárvore, portanto, é uma organização com fins comerciais que tem a 

finalidade de promover o desenvolvimento social por meio da inclusão produtiva e 

geração de renda para as pessoas da comunidade que se encontram em condições 

de vulnerabilidade. Esses compromissos estão evidenciados em sua missão e sua 

visão. 

 

 

4.1.1.2 Perfil das associadas da Cooperárvore 
 

 

Atualmente, a cooperativa possui 22 pessoas associadas, sendo que 19 dessas 

atuam permanentemente na produção e gestão da mesma. Os outros três 

associados auxiliam o processo produtivo em casos de maior demanda de venda e 

excesso de produção. Por motivo de não-comparecimento dos associados externos 

para a realização das entrevistas, os dados que seguem referem-se às cooperadas 

atuantes. No dia a dia da Cooperárvore, que, em sua totalidade, são mulheres da 

comunidade. 

 

A maioria das mulheres é casada e/ou amasiada e mãe de família, convivendo junto 

com seu companheiro e filhos. 

 

 



 

70 

 

TABELA 3 – Estado civil das cooperadas 

Estado Civil Quant. (%) 

Solteira 1 5,26% 

Amasiada 1 5,26% 

Separada / Divorciada 2 10,53% 

Casada 15 78,95% 

Total  19 100% 

Fonte: Dados da entrevista 2012 
 

 

O perfil etário das mulheres se concentra nas faixas etárias entre 31 e 50 anos, que 

representa a maioria (79%) das cooperadas. Trata-se de mulheres com potencial 

produtivo e com maturidade para entender o contexto do projeto. 

 
 

TABELA 4 – Faixa etária das cooperadas 

Faixa Etária Quant. (%) 

20 a 30 anos 1 5,26% 

31 a 40 anos 9 47,37% 

41 a 50 anos 6 31,58% 

51 a 60 anos 3 15,79% 

Total  19 100% 

Fonte: Dados da entrevista 2012 

 

Mais da metade das associadas (58%) possui até dois anos de participação na 

cooperativa, sendo que a maior parte está no seu primeiro ano de experiência. Isso 

demonstra um grupo com pouca experiência no processo e que demanda um maior 

tempo de desenvolvimento e ações de formação do programa. 

 

TABELA 5 – Tempo de experiência na cooperativa 

Tempo na 
Cooperativa 

Quant. (%) 

1 ano 7 36,84% 

2 anos 4 21,05% 

3 anos 2 10,53% 

4 anos 0 0,00% 

5 anos 2 10,53% 

6 anos 2 10,53% 

7 anos 2 10,53% 

Total  19 100% 

Fonte: Dados da entrevista 2012 
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As cooperadas apresentam, em sua maioria, baixa escolaridade. Quase 70% das 

mulheres não chegaram a completar o ensino fundamental. Apenas duas, de todo o 

grupo, chegaram a completar o segundo grau. 

 

TABELA 6 – Grau de escolaridade das cooperadas 

Escolaridade Quant. (%) 

Ensino Básico 7 36,84% 

Ensino Fundamental Incompleto 6 31,58% 

Ensino Fundamental Completo 2 10,53% 

Ensino Médio Incompleto 2 10,53% 

Ensino Médio Completo 2 10,53% 

Total  19 100% 

Fonte: Dados da entrevista 2012 

 

Os dados acima evidenciam sinais de vulnerabilidade do grupo, principalmente pela 

baixa escolaridade e pela falta de uma profissão, que, aliados à idade e ao fato de 

ter filhos pequenos para cuidar, dificultam a sua inserção no mercado de trabalho e, 

consequentemente, o acesso aos meios de desenvolvimento. 

 

 

4.1.1.3 Percepção histórica dos entrevistados sobre o programa e a 
cooperativa 
 

 

Com o objetivo de resgatar a memória de cada participante, com relação ao projeto 

e à sua participação, foram realizadas pelo autor entrevistas semiestruturadas.  

 

O primeiro ponto da entrevista foi levantar os motivos que levaram a FIAT a investir 

no programa AV. Esse dado foi levantado somente com os gestores por se tratar de 

informações de nível estratégico. O quadro 3 apresenta os principais pontos 

relatados pelos entrevistados como resultado da análise de conteúdo das 

entrevistas.  
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QUADRO 3 – Depoimento sobre motivação do investimento no programa 

Nível Motivação do investimento no programa 

Estratégico 

[...] dar mais um passo na sua forma de relacionamento com a comunidade; 
[...] olhar para a realidade do município, que vinha crescendo muito e de forma 
desordenada; 
[...] região da FIAT era uma das mais violentas da cidade; 
[...] programa de desenvolvimento territorial e não pontual, um programa mais 
profundo, de longo prazo;  
[...] mudança de visão da empresa em relação ao relacionamento dela com o 
território onde opera; 
[...] porque não se vê mais só como uma empresa que gera trabalho, imposto, gera 
renda, mas como um ator ativo que pode contribuir para um desenvolvimento 
equilibrado e sustentável do território”. 

Fonte: Dados da entrevista 2012 

 

 

O depoimento de um dos gestores evidencia o que motivou tal iniciativa e o 

processo que desencadeou todas as ações do programa: 

 

[...] se deu no sentido de criar ou dar mais um passo na sua forma de 
relacionamento com a comunidade... ao longo de alguns anos tiveram uma 
série de outros projetos e a partir do ano 2000, teve um momento de olhar 
para a realidade do município, que vinha crescendo muito e de forma 
desordenada. Então a FIAT encomendou uma pesquisa socioeconômica 
(FIAT 2002) de Betim e concretizou, tangenciou um resultado que já era 
intuitivo: a região da FIAT era uma das mais violentas da cidade. Então 
entendemos que era o momento de se planejar para um programa de 
desenvolvimento territorial e não pontual. Um programa mais profundo, de 
longo prazo, por isso decidiu desenvolver esse programa na região do 
Jardim Teresópolis. (Gestor A – Nível Estratégico). 

 

 

Percebe-se, nos depoimentos dos gestores do programa, a clara evidência da 

preocupação da empresa em estreitar seus relacionamentos com a comunidade, 

assumindo seu papel de empresa cidadã e de responsabilidade social, buscando 

promover o desenvolvimento local. 

 

O segundo ponto buscou encontrar a importância do programa para a alta diretoria 

da FIAT para ver como ela poderia apoiá-lo. Assim se manifestaram os entrevistados 

de nível estratégico do projeto: 

 

 

 

 



 

73 

 

QUADRO 4 – Depoimento sobre importância do programa para Diretoria 

Nível Importância do Programa para Alta Administração 

Estratégico 

[...] o programa é considerado uma ação estratégica da FIAT; 
[...] tem como um dos seus pilares o desenvolvimento social; 
[...] hoje está explícito no planejamento da empresa; 
[...] representa uma grande força e um grande exemplo no desenvolvimento 
interno de pessoas;  
[...] é demonstrado em vários momentos relevantes da empresa; 
[...] nas análises de custos e de investimentos tem o olhar de responsabilidade 
social; 
[...] programa cada vez mais autônomo, menos dependente da empresa; 
[...] o protagonismo social se faz valer permanentemente, para que o 
desenvolvimento social da região não dependa somente da empresa; 
[...] para a diretoria ele é muito importante, mas ele cada vez mais tem a missão 
de transformar de um relacionamento diferenciado da empresa; 
[...] algumas ações de fortalecimento da comunidade, a cooperativa é um deles; 
[...] cada vez mais, faz parte do core business da empresa; 
[...] depois da crise financeira mundial de 2009 foi o único que não sofreu 
nenhuma alteração de investimento; 
[...] projeto de grande importância, porque quem aprova o projeto é o comitê 
diretor; 
[...] melhorar o ambiente onde ele opera, então torna o entorno da fábrica mais 
seguro, mais desenvolvido. 

Fonte: Dados da entrevista 2012. 

 

Pela entrevistas pode-se perceber que o programa AV faz parte das estratégias da 

empresa e não é apenas uma ação isolada e pontual, com grande foco no 

relacionamento com a comunidade e no desenvolvimento local de forma sustentável. 

Percebe-se, também, que o programa está alinhado com os investimentos da alta 

direção e com a visão de longo prazo da organização, o que é bastante positivo para 

o futuro da Cooperárvore. 

 

Pelo que percebo, o programa Árvore da Vida Jardim Teresópolis faz, cada 
vez mais, parte do core business da empresa. Pode parecer estranho que, 
um projeto assim possa fazer parte do core business, mas isso é realidade. 
Gostaria de citar um fato interessante que dá para mostrar qual a 
importância que esse projeto tem para a administração da FIAT: depois da 
crise financeira mundial de 2009, que afetou também o Brasil e a FIAT, 
houve uma redução expressiva dos investimentos sociais, culturais, através 
da lei de incentivo. O Árvore da Vida foi o único projeto que não sofreu 
nenhuma alteração de investimento pela FIAT. Isso significa que o projeto é 
de grande importância, porque, quem aprova o projeto é o comitê diretor, 
não é qualquer funcionário. Então, acho que esse fato demonstra a 
importância deste projeto, e não é por causa da visibilidade ou pelo 
marketing, mas sim pela melhoria do ambiente onde a empresa opera. Isso 
torna o entorno da fábrica mais seguro, mais desenvolvido, melhora 
também as performances econômicas de toda a região. (Gestor B – Nível 
Estratégico). 
 

 
O terceiro ponto buscou descrever a percepção dos envolvidos, em todos os níveis 

do projeto, sobre a importância do programa para a comunidade. 
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QUADRO 5 – Depoimento sobre a importância do programa para a comunidade  

Nível Importância do Programa para a Comunidade 

Estratégico 

[...] relacionamento com a comunidade; 
[...] oportunizar emprego, acesso à cultura, outras práticas de educação, até um 
diálogo mais próximo, visitar a fábrica... 
[...] jovens que participam dos nossos programas, eles têm um aumento da 
permanência na escola, no índice de aprovação; 
[...] aproveitamento adequado, relacionamento com a família melhorado, e 
geração de renda de forma muito significativa. 
[...] aumento da renda familiar ao longo dos anos; 
[...] aumento de pessoas interessadas em cursar universidade; 
[...] olhar mais próximo ao poder público da região, disponibilizando mais 
serviços, melhores serviços; 
[...] melhorias das condições de vida dos moradores; 
[...] melhorar e mudar cada vez mais o relacionamento empresa-comunidade [...] 
relacionamento de parceria; 

Tático 

[...] as empresas viam a comunidade como uma área perigosa, elas não viam o 
indivíduo; 
[...] as portas começaram a se abrir a partir relacionamento que o projeto foi 
tendo com as empresas e passando, inserindo essas pessoas lá; 
[...] deu uma abertura muito grande e isso mudou muito o comportamento das 
pessoas, para melhor; 
[...] desenvolvimento, tanto na parte social, mas principalmente humano; 
[...] auxiliar nesse processo de redução da vulnerabilidade; 
[...] benefícios sobre o índice de violência; 

Operacional 

[...] ajuda muito os jovens, encaminhando para o serviço, cursos, tira muito os 
jovens da rua, está ajudando muita gente; 
[...] as crianças você não vê mais na rua, aquele bando de menino na rua; 
[...] tinha muita violência familiar; 
[...] a violência não está do jeito que era, os jovens hoje têm trabalho, têm os 
cursos, têm esportes, através do projeto, tem conseguido tirar esses jovens da 
rua; 
[...] dão muitas oportunidades de curso aqui dentro, é bom pra caminhar; 
[...] melhorou bastante, em termos de violência; 
[...] depois do Árvore ficou até mais fácil andar aqui no bairro; 
[...] projeto leva qualidade de vida para os jovens da comunidade; 
[...] oportunidade que a gente está tendo de conhecimento, cada dia mais; 
[...] ah acho que tem emprego para os jovens; 
[...] possibilidade de emprego aumentou demais; 
[...] tirou as crianças e jovens da rua, deu vários cursos, dança, primeiro emprego 
também; 

Fonte: Dados da entrevista 2012. 

 

O QUADRO 5 evidencia o alinhamento das diversas visões sobre o impacto do 

programa na comunidade. Todos os entrevistados, nos diversos níveis, foram 

unânimes em relatar a importância do programa para o desenvolvimento social da 

região. Nos relatos dos entrevistados, o maior impacto percebido é a redução da 

violência local, que, segundo a maioria, se deu pela redução da ociosidade dos 

jovens – que passaram a trocar as ruas pela escola –, pelas atividades 

socioeducativas e pelo primeiro emprego promovido pelo programa. 
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Eu acho que melhorou tirando nossos jovens desse mundão doido que tá 
aí. Depois do Árvore ficou até mais fácil andar aqui no bairro. Inclusive 
aconteceu um fato com uma amiga minha que mora no bairro Vila Recreio: 
Eu liguei para ela avisando que eu iria na casa dela e ela me disse que os 
traficantes estavam em conflito e os moradores do Vila Recreio não 
poderiam vir no bairro Teresópolis e vice versa. Aí ela disse: vem, mas vem 
com a camiseta do Árvore da Vida. Eu acho que o projeto virou uma 
referência. (cooperada A - 2012). 
 
 

Com relação à importância da Cooperárvore para a comunidade, puderam-se 

destacar os principais depoimentos. 

 
 

QUADRO 6 – Depoimento sobre importância da Cooperárvore 

Nível Importância da Cooperárvore para Comunidade 

Estratégico 

[...] experiência efetiva de transformação social; 
[...] uma atividade de envolvimento das famílias; 
[...] uma importante ferramenta para a geração de trabalho e renda; 
[...] se transformou efetivamente em um espaço de transformação de vidas; 
[...] envolvimento de fornecedores da FIAT que passaram a adquirir os produtos; 
[...] efetivamente a trazer para aquelas pessoas uma experiência de vida, de 
ocupação; 
[...] um espaço de socialização e de renda; 
[...] possibilidade intensa de crescimento contínuo com formação técnica e 
humana;  
[...] trabalhar as capacidades das mulheres, a costura, o artesanato, mas que 
também explorasse as potencialidades do mercado que, tendo a FIAT por perto, 
poderia agregar; 

Tático 

[...] de geração de trabalho e renda, abriu portas que antes não existiam; 
[...] empoderamento humano, de mostrar para a pessoa que ela tem capacidade 
de fazer por ela e não fazer para ela; 
[...] acesso ao mercado, trabalham perto de casa, tem uma renda para ajudar com 
a família e até para os filhos ...que são inseridos no trabalho; 

Operacional 

[...] melhorou, bastante; 
[...] não tinham experiência nenhuma em trabalho, ajuda a gente a ter curso, 
aprender alguma coisa; 
[...] muita dona de casa tem marido que não deixa trabalhar fora, na cooperativa 
sim; 
[...] é mais perto, então dá para a gente fazer alguma coisinha em casa, sair para 
trabalhar e voltar tranquila para casa e cuidar da família. 

Fonte: Dados da entrevista 2012. 

 

A cooperativa é considerada um dos meios mais importantes no programa para a 

promoção social da comunidade, pois ela fortalece o desenvolvimento direto da 

mulher, que possui papel estruturador na família. Além da inserção produtiva e a 

geração de renda para a família, a cooperativa proporciona à mãe tempo para cuidar 

de seus filhos e reduzir os riscos sociais inerentes à falta de acompanhamento das 

crianças e adolescentes. 
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[...] quando realizamos o primeiro diagnóstico na comunidade, levantamos 
muitos domicílios com responsáveis mulheres, mães que deveriam de um 
lado desenvolver o papel de mãe, cuidar da família, dos filhos, da casa; e 
por outro lado também tinham que contribuir pra sustentabilidade 
econômica da casa, para não gerar aquele ciclo de pobreza que o filho pré-
adolescente já ter que ir trabalhar para ajudar na família. Então mal se casa 
esses papéis da mãe de família com os empregos de fábrica, horários 
difíceis, fora de casa o dia todo. Então o que foi pensado era uma atividade 
econômica que conciliasse as duas necessidades. E foi pensada a 
cooperativa, que trabalhasse as capacidades das mulheres, a costura, o 
artesanato, mas que também explorasse o valor agregado que, tendo a 
FIAT por perto, poderia agregar. Então foi criada a cooperativa que trabalha 
com doações de materiais da cadeia produtiva da FIAT, cinto, tecido 
automotivo, que pudesse trabalhar esses materiais e ter como canal 
principal de comercialização as grandes empresas, a FIAT como principal, 
mas tem muitos outros vários clientes que são alvos da cooperativa. (Gestor 
B – Nível Estratégico). 
 
 

Outro ponto destacado é a capacidade transformadora e de projeção que a 

cooperativa vem proporcionando às pessoas, abrindo para elas um novo mundo de 

possibilidades, aumentando a autoestima e a confiança. 

 

Temos hoje dentro da cooperativa um exemplo que foi único em relação ao 
grupo, que foi uma experiência internacional. Ter a oportunidade de 
cooperadas saírem do Brasil, levar para a Itália a experiência da 
cooperativa foi um marco muito significativo, primeiro porque foram 
cooperadas do Jardim Teresópolis que nunca tinham tido a oportunidade de 
viajar para fora do Brasil. Isso tem um impacto simbólico, muito importante 
também. E elas foram representando uma comunidade inteira, não foram só 
pessoalmente representar a cooperativa. Isso foi muito bom e gerou um 
impacto para a própria FIAT. No evento que as cooperadas foram 
representando o projeto, estava o diretor do conselho administrativo que é o 
grande herdeiro da FIAT, foi um momento de muita relevância do programa, 
emocional e prática, no sentido de ser um marco mesmo. (Gestor A – Nível 
Estratégico). 
 

Pela percepção histórica do programa, especificamente da cooperativa, pode-se 

perceber que ele vem evoluindo e dando resultados positivos para o 

desenvolvimento local. Como forma de evidenciar, ou até mesmo mensurar tais 

resultados, buscou-se neste estudo fazer o comparativo de dados documentais 

registrados em relatórios institucionais e tais depoimentos. As próximas seções 

descrevem essas análises por ordem dos objetivos específicos propostos. 
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4.2 Análise do impacto da Cooperárvore na geração de trabalho e renda 
 

 

Esta seção apresenta os resultados da pesquisa relativos ao segundo objetivo 

específico, que trata dos resultados alcançados pela Cooperárvore com relação às 

metas de geração de trabalho e renda. 

 

Primeiramente, buscou-se, na pesquisa documental, dados que pudessem identificar 

os resultados alcançados sobre esse objetivo do projeto de 2003 a 2012 até o 

momento. Em seguida, foi obtida, por meio das entrevistas com os gestores, equipe 

técnica e cooperados, a percepção desses sobre as melhorias alcançadas, tanto na 

renda como na geração de trabalho, a promoção profissional e as condições de 

trabalho. 

 

 

4.2.1 Resultados documentais sobre a geração de trabalho e renda 
 

 

Na pesquisa documental, foram identificados alguns controles relativos aos 

resultados da geração de trabalho e renda alcançados pelo projeto até o momento. 

Segundo dados da pesquisa documental, a cooperativa atingiu a marca de 38 mil 

produtos comercializados e a conquista de 26 novos clientes. Considerando que a 

geração de trabalho e renda é consequência da produção e comercialização dos 

produtos, essas marcas impactam positivamente nos resultados deste objetivo 

específico. 

 
A Cooperativa foi fundada no final de 2005, porém a estruturação da produção e da 

comercialização só passou a ser efetivada e registrada a partir de dezembro de 

2006. 

 
A TAB.7 demonstra a evolução do faturamento da Cooperárvore ao longo de seu 

funcionamento no mercado. 
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TABELA 7 – Faturamento mensal da Cooperárvore (valores em Reais - R$) 

Mês 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

janeiro - - 1.792 - 11.389 24.658 8.502 

fevereiro - 1.800 15.631 181 13.812 8.405 55.726 

março - 25.902 22.607 22.817 50.312 61.695 27.582 

abril - 14.415 93.724 6.684 64.321 50.909 24.765 

maio - 31.100 47.902 3.335 80.013 64.467 28.974 

junho - 12.910 15.814 9.639 27.435 36.462 71.712 

julho - 47.343 12.227 26.022 18.485 49.604 - 

agosto - 16.852 61.263 49.502 19.522 44.456 - 

setembro - 47.866 7.137 13.898 39.218 62.634 - 

outubro - 15.293 11.627 26.529 36.074 49.716 - 

novembro - 22.274 122.204 34.996 34.291 84.118 - 

dezembro 196.707 42.797 27.152 84.422 102.364 53.166 - 

Total  196.707 278.552 427. 059 278.029 497.235 592.715 217.260 

Fonte: Relatório Gerencial Cooperárvore - 2012 

 

A partir da TAB.7 pode-se perceber que a Cooperativa vem aumentando 

gradativamente sua participação no mercado. A queda percebida no ano de 2009, 

segundo os gestores, foi reflexo da crise econômica internacional, que levou os 

clientes da cooperativa a reduzirem seus gastos. 

 

O reflexo do faturamento é sentido diretamente na renda das cooperadas, já que 

elas recebem por produção vendida. Dessa forma, a TAB.8 apresenta a evolução da 

renda total das cooperadas por período ao longo dos anos. 

TABELA 8 – Distribuição da renda total das cooperadas por período 

Mês 2007 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

janeiro 202 266 32 311 17 459 47 496 8 178 (64) 

fevereiro - 273 - 259 (5) 621 139 631 2 634 1 

março 70 254 263 265 4 560 111 659 18 337 (49) 

abril 108 317 195 330 4 1.033 213 256 (75) 295 16 

maio 121 472 390 385 (18) 1.332 246 902 (32) 667 -26 

junho 184 348 186 418 20 752 80 612 (18) 417 -32 

julho 39 342 785 393 15 367 (7) 581 42 - - 

agosto 190 578 305 446 - 23 503 13 575 14 - - 

setembro 309 371 19 437 18 508 16 786 55 - - 

outubro 321 512 59 459 (10) 490 7 745 52 - - 

novembro 359 689 91 514 (25) 533 4 1.115 109 - - 

dezembro 286 288 1 361 26 739 104 804 9 - - 

MÉDIA 199 393 115 381 (3) 658 72 680 3 422 - 

Salário Mínimo 
 

443 454 2,5 468 3,08 548 17 540 15 622 - 

Fonte: Adaptado do Relatório Gerencial Cooperárvore - 2012 
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De acordo com a TAB.8, a evolução da renda média das cooperadas vem crescendo 

ano a ano, superando o salário mínimo, a partir do ano de 2010. O comparativo da 

renda média com o salário mínimo também pode ser observado no GRÁF.3. 

 
 

 
GRÁFICO 3 – Evolução da renda comparativa com salário mínimo 
Fonte: Relatório Gerencial AVSI - 2011 

 

Já no GRÁF.4, pode-se perceber que o mercado da Cooperárvore apresenta um 

comportamento bastante sazonal, ou seja, comercializa um volume de vendas muito 

baixo no início do ano, com um leve aquecimento nas vendas no período de março a 

maio, queda nos meses subsequentes e um grande aumento do volume no final do 

ano, basicamente a partir de novembro e dezembro. 
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GRÁFICO 4 – Sazonalidade das vendas 
Fonte: Elaborado pelo autor 2012 

 

Provavelmente, o fenômeno acima pode ser explicado pelo comportamento do 

mercado varejista, que, segundo a Federação do Comércio – FECOMERCIO-RJ 

2012 apresenta maiores vendas no período do natal e do dia das mães, 

respectivamente em dezembro e maio. Essa hipótese pode ser reforçada pela 

característica dos produtos da Cooperárvore, que são artesanais e geralmente 

destinados a presentes. 

 
 
4.2.2 Percepção dos entrevistados sobre a geração de trabalho e renda 
 

 

Com o intuito de confirmar os dados quantitativos documentais pela percepção dos 

envolvidos no projeto, a partir de dados qualitativos, foram investigadas, nas 

entrevistas, questões relativas às melhorias sentidas na geração de trabalho e renda 

proporcionados pela cooperativa. 

 

Nas entrevistas, pôde-se identificar o perfil e a experiência profissional das mulheres 

antes de entrar para a cooperativa. Das cooperadas entrevistadas cinco nunca 

haviam tido oportunidade de trabalhar, sete delas haviam trabalhado como faxineiras 
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ou domésticas, mas, nenhuma delas já teve a carteira profissional de trabalho (CLT) 

assinada. 

 

QUADRO 7 – Experiência Profissional das cooperadas 

Experiência profissional antes da 
cooperativa 

Quant. (%) 

Cuidadora de Idosos  1 5,26% 

Cabeleireira 1 5,26% 

Embaladora / Balconista 2 10,53% 

Costureira em casa 3 15,79% 

Não tinha experiência (dona de casa) 5 26,32% 

Faxineira/ Doméstica 7 36,84% 

Total  19 100% 

Fonte: Dados da entrevista 2012. 

 

A partir da experiência atual, foi indagado às cooperadas o quanto a cooperativa 

melhorou a formação profissional delas; as respostas foram analisadas por meio da 

análise de conteúdo e estratificadas no QUADRO 8. 

 

QUADRO 8 – Depoimento sobre a melhora profissional 

Nível Melhora na vida profissional 

Estratégico 

[...] começou efetivamente a trazer para aquelas pessoas não só um 
momento de trabalho, mas uma experiência de vida, de ocupação; 
[...] foi um caminho muito difícil porque a cooperativa pressupõe 
também um alinhamento entre pessoas, uma troca ali, tem que ter um 
trabalho de coleguismo elevadíssimo, numa região onde algumas 
questões como o trabalho em equipe e a troca e a cooperação não 
eram muito valorizados; 
[...] possibilidade intensa de crescimento contínuo em paralelo com 
toda a formação técnica; 
[...] algumas já estão à frente, se veem como donas do negócio, mas 
outras ainda veem como assistencialismo; 

Tático 

[...] elas têm um trabalho próximo dela, que gera satisfação pessoal 
além de gerar renda; 
[...] elas se preocupam muito em crescer dentro da área, na função 
que elas exercem; 
[...] a gente vê também que elas são muito inseguras com relação a se 
tornarem proprietárias da cooperativa, elas ainda se acham 
incapazes; 
[...] a capacidade de uma é bem diferente da outra, umas se 
sobressaem outra não... não existe um grupo homogêneo; 
[...] existe um empenho, existe um progresso; 

(continua...) 
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(conclusão) 
 

Operacional 

[...] não teve grande melhora, manteve; 
[...] sim, tenho uma profissão, tenho experiência; 
[...] eu não sabia, nem tinha noção de trabalho...agora estou bem; 
[...] eu estou trabalhando com o que eu queria aprender, estou 
aprimorando; 
[...] no futuro se eu sair daqui eu posso falar: eu sou profissional nisso; 
[...] eu tenho profissão, sou costureira; 
[...] eu ficava com medo de fazer e dar errado,... hoje já faço mais 
tranquila; 
[...] tudo de melhor na minha vida profissional daqui pra frente é por 
causa da cooperativa; 
[...] tenho uma profissão, a gente está mais capaz. Estou mais 
preparada; 
[...] acho que não melhorou muito; 
[...] não estou ótima ainda, mas estou aprendendo; 

Fonte: Dados da entrevista 2012 

 

A pesquisa evidencia um crescimento na vida profissional das cooperadas. Das 19 

entrevistadas, apenas duas relataram que já sabiam costurar e que a sua profissão 

não mudou muito ou quase nada. No entanto, essas mesmas entrevistadas alegam 

que aprenderam a se relacionar com as colegas, a participar das decisões do dia-a-

dia da cooperativa, ou seja, estão desenvolvendo habilidades profissionais de 

relacionamentos importantes para suas carreiras. 

 

O reconhecimento do crescimento profissional pode ser observado também pelo 

resultado da pesquisa, quando foram questionadas se teriam condições de 

conseguir um emprego no mercado formal de trabalho a partir do aprendizado na 

cooperativa. Todas responderam positivamente. 

 

Tenho, eu acho que tenho. Ajuda, agora tenho experiência em máquina 
industrial, já cheguei a fazer teste e não passei porque não sabia, em casa 
só usava máquina caseira (Cooperada B - 2012). 

e 

Ah, eu acredito que sim. Infelizmente o que eles mais pedem é experiência 
na carteira, ou um documento provando que cheguei até o terceiro ano, 
lógico que isso não vou ter. Mas como experiência, se tiver uma vaga que a 
pessoa só precise de experiência, nossa, eu acho que eu conseguiria. 
(Cooperada C - 2012). 

 

O processo de qualificação é fundamental para o desenvolvimento profissional das 

cooperadas, e, nesse sentido, buscou-se, na pesquisa, evidenciar como elas vêm 

percebendo esse desenvolvimento. 
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QUADRO 9 – Depoimento sobre capacitação e treinamento 

Nível Capacitação e Treinamento profissional 

Operacional 

[...] cada dia a gente aprende mais um pouco. A presidente, ela tem 
mais de 5 anos aqui, e ela ensina a gente; 
[...] fizeram um curso básico de costura de dez dias, e depois de uns 
dois meses, um de modelista; 
[...] Só o de costura e de informática mesmo, que parou. Mas acho 
que agora vai começar de novo; 
[...] aprendi aqui, mas é tranqüilo, fácil. Aprendi o artesanato, né? 
Também fiz corte e costura, estava fazendo o de informática, fizemos 
de modelagem também; 
[...] sim, tivemos capacitações. A partir desse ponto que começamos a 
querer saber mais...; 

Fonte: Dados da entrevista 2012. 

 

O processo de capacitação foi evidenciado nos depoimentos, e o que mais se 

destacou foi a vontade da maioria de querer aprender cada vez mais. O treinamento, 

segundo os dados da pesquisa, é um elemento motivador importante para o 

crescimento do grupo das pessoas. É um instrumento fundamental e agregador no 

sentido do desenvolvimento humano, social e econômico para as mulheres 

contempladas pelo programa, melhorando sua autoestima e o processo de 

construção de sua autonomia financeira: 

 

[...] aprendi aqui, curso de informática, muito importante, muito interessante. 
Tenho interesse em continuar, até porque esse trabalho exige de nós 
aprendermos a mexer no computador. É, porque hoje já existem máquinas 
de silcagem... E nós temos só uma designer, e quando ela não puder vir 
mais, ia ser bom se a gente soubesse. (Cooperada D – 2012). 

 

Outro fato evidenciado foi a capacidade de transferência de conhecimento entre as 

cooperadas, princípio fundamental da filosofia do cooperativismo. As mulheres mais 

experientes treinam as novatas, e, dessa forma, o conhecimento se amplia, 

fortalecendo os laços solidários e a integração do grupo. 

 

Sim, tivemos treinamentos. A partir desse ponto começamos a querer saber 
tudo, tivemos um de empreendedorismo, cooperativismo. Primeiro a gente 
precisava entender o que era uma cooperativa; depois o de 
empreendedorismo. Aí vimos a parte de vendas, de valores e tudo, ajudou 
muito. É lógico que sempre tem aquele grupinho que mais quer entender, 
mais incentivado, mas tentamos trazer todo mundo. E assim a gente veio, e 
nisso... acabei por participar numa feira em Recife, que é a Fenart. Fui pra 
Itália, eu e mais duas colegas minhas. 
Sim, sim, hoje é feito assim. Tem aquela mais caprichosa, a que costura 
melhor, então ela está ajudando a que tem mais dificuldade. Porque ainda 
existem as que estão nesse processo, que chegou aqui e não sabia nada, 
com muita depressão e ainda está sendo curada. Inclusive tem uma que eu 
acho muito engraçada, ela fala assim: isso aqui eu não dou conta de fazer. 
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Eu vou fazer só três enquanto tem outras que fazem 16, 17. Então essa a 
gente está com mais cuidado com ela, mas ela dá conta de fazer e faz bem 
feito. (Presidente da cooperativa – 2012). 

 

Além do crescimento profissional e da geração de trabalho, foram levantados, nas 

entrevistas, os depoimentos sobre a melhoria da renda (cf. QUADRO 10). 

 

QUADRO 10 – Depoimento sobre a melhoria da renda 

Nível Melhoria da renda das cooperadas 

Operacional 

Às vezes um salário, dois, às vezes meio, ou até menos disso; 
Varia têm, uns 400 reais, quando tem mais serviço tira mais, é na 
faixa de um salário mínimo mesmo; 
É difícil falar, tem mês que é 800, tem mês que 1800, tem mês que só 
60 ou 40, depende; 
Ah, tem época que aqui na cooperativa a gente ganha até mais de mil. 
Agora tá parado, então a gente não tem renda, porque a renda é no 
que a gente faz; 
Esses meses pra atrás eu não estou tirando nem um salário mínimo, 
mas já tirei mais de dois; 
Um salário pra mim é pouco, mas é a média que a gente ganha 
quando tá baixo. Mas já recebi até 2500; 
[...] mas se tiver produção boa, não faltar serviço a gente tira uns 800 
reais; 
Ah, vou falar dos anos anteriores, porque esse ano tá muito fraco, 
estou ganhando 100 reais. E ano passado dava R$ 700, até R$1200; 
[...] esse mês vai ser 200 e pouco. Não tem salário fixo... já foi até mil 
e pouco; 
Esse mês foi 200. Eu nunca cheguei a ter um salário mínimo aqui, só 
uns 400. 
Olha, costuma tirar... já aconteceu até dois salários, um salário e 
meio, ou menos. Varia de acordo com o pedido. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os depoimentos comprovam os dados documentais apresentados na tabela e no 

gráfico de distribuição dos ganhos. Há cooperadas que confirmam receber um valor 

superior ao salário mínimo em determinados meses. Em outros é igual ou menor, 

devido à flutuação do mercado.  Outra comprovação é a sazonalidade da renda, que 

varia de acordo com a comercialização, que é maior em maio e no fim de ano e 

flutua também em função da crise econômica internacional. 

 

A instabilidade da renda, segundo os depoimentos, é o fator de maior insatisfação 

das mulheres. A maioria não se sente segura financeiramente trabalhando na 

cooperativa por não ter uma renda fixa, que permita cumprir compromissos 

financeiros pessoais. Como a maioria tem a necessidade de ajudar nas despesas 

familiares e, em alguns casos, ela é a única provedora, a instabilidade na renda 

torna-se um grande problema para elas. Algumas relataram, que nesse período de 
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menor rendimento, têm vontade de sair da cooperativa para buscar outra ocupação 

para complementar a renda, como por exemplo, fazer faxina em casas de famílias. 

Neste caso o problema é conciliar o tempo: 

 

Fazem quase 3 meses que não ganho quase nada; porque em janeiro, do 
trabalho que a gente fez em dezembro, eu ganhei 1800 reais. Mas não 
trabalhei em janeiro, nem fevereiro, meu pai adoeceu e tive que ficar com 
ele no hospital. Ele acabou falecendo, quando voltei a gente não tinha 
produção nenhuma. E eu não fico parada, a gente tem 3 áreas dentro da 
cooperativa, então quando não estou em uma tenho atividade na outra, eu 
me viro. E assim eu tirei 260 reais esse mês. (Cooperada E – 2012). 

 

Outro ponto importante evidenciado é que, como as cooperadas recebem por 

produção, a diferença de renda entre elas é significativa. Nem todas possuem a 

mesma capacidade produtiva, principalmente as menos experientes. Apesar de ser 

um processo normal de evolução da produtividade, esta defasagem financeira entre 

o grupo gera certa insatisfação: 

 

É por produção, então não dá para saber. Mas teve mês que tirei uns 
R$700, às vezes é mais, às vezes é menos. Está bem parado, não tem 
produção ainda. Mas as meninas que já estão aqui faz mais tempo, dizem 
que é assim mesmo, que mais para o meio do ano tem mais produção. É 
difícil, as contas vão acumulando e ficam sem pagar. Mas a gente vai 
levando. (Cooperada F – 2012). 

 

De acordo com os dados apresentados neste capítulo os resultados gerados pela 

Cooperárvore, no que tange ao cumprimento do objetivo de geração de trabalho e 

renda, pode-se concluir que essa meta vem sendo realizada de forma evolutiva, 

porém com necessidades de aperfeiçoamentos, principalmente para resolver o 

problema da instabilidade financeira das cooperadas. O ganho de R$ 260,00, 

relatado por uma cooperada, representa 42% do salário mínimo de 2012, que 

corresponde ao valor de R$622,00. 

 

 
4.3 Análise do Impacto da Cooperárvore na Redução da Vulnerabilidade Social 
 

 

Neste item apresentam-se os resultados da pesquisa relativos ao terceiro objetivo 

específico, que trata dos resultados alcançados pela Cooperárvore com relação às 

metas de redução da vulnerabilidade social. 
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Assim este item inicia-se pelos dados da pesquisa documental. Em seguida, 

analisam-se os dados obtidos por meio das entrevistas com os gestores, equipe 

técnica e cooperados com sua percepção; sobre as melhorias alcançadas na 

redução da vulnerabilidade social. 

 

Segundo dados demográficos da pesquisa, a população do complexo JT vem 

variando muito pouco. O que se percebe no último ano é uma leve redução do 

número de jovens na faixa de 16 a 24 anos e um aumento na faixa de 41 a 60 anos. 

 

Esse fenômeno pode ter explicação nas hipóteses de que a população está 

envelhecendo e a taxa de natalidade, reduzindo, concentrando-se, assim, o volume 

nas faixas etárias superiores, que é uma tendência nacional. A outra hipótese, ligada 

à redução do número de jovens, pode estar ligada à questão da taxa de mortalidade 

causada pela violência e pelo tráfico de drogas. No entanto, este estudo não teve 

como foco a comprovação de tais hipóteses. (cf. QUADRO 11) 

 

QUADRO 11 – Distribuição da população do Conglomerado por Faixas Etárias 

Faixas etárias 2004 2008 2011 Significância 

0-6 anos 13,5% 10,9% 10,5% Proporções são iguais 

7-15 anos 18,4% 17,1% 17,1% Proporções são iguais 

16-24 anos 21,1% 20,2% 18,2% Houve redução 

25-40 anos 24,7% 25,1% 24,2% Proporções são iguais 

41-60 anos 16,8% 20,4% 21,9% Houve aumento 

Mais de 60 anos 5,5% 6,2% 8% Proporções são iguais 

Total 100% 100% 100% – 

Fonte: Relatório gerencial AVSI - 2011 

 

A respeito da escolaridade da população, percebe-se que houve uma melhora com 

relação à oferta de serviços ao público infantil. O atendimento em creches aumentou 

a partir de 2004. Esse fato beneficia várias mulheres da cooperativa e da 

comunidade, que deixam suas crianças nas creches para poder trabalhar fora de 

casa. 

 

Outro fato positivo foi a redução da evasão escolar no ensino fundamental, mesmo 

com a diminuição do número de jovens nas faixas de 16 a 24 anos (QUADRO 11) o 
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número de jovens matriculados de 5ª a 8ª se manteve no período de 2008 a 2011. 

(QUADRO 12). No entanto, o volume de pessoas que nunca estudou se manteve, o 

que é um ponto vulnerável da comunidade e que ainda não teve um resultado 

expressivo. 

 

De todos os pontos evidenciados, o que mais se destaca é o aumento do ensino 

superior incompleto. Provavelmente, mais jovens estão ingressando nas faculdades 

e universidades em busca de desenvolvimento pessoal. 

 

QUADRO 12 – Distribuição da população do conglomerado por Escolaridade 

Faixas escolaridade 2004 2008 2011 Significância 

Creche/pré-escola/infantil 1,4% 4,1% 3,7% Crescimento entre 2004 e 2011 

Nunca estudou 6,8% 7,1% 6,9% Proporções são iguais 

1ª a 4ª série 34,5% 29% 28,8% Redução de 2004 para 2008 

5ª a 8ª série 31,4% 28,5% 28,8% Proporções são iguais 

Ensino médio 24,8% 29,4% 29,2% Proporções são iguais 

Superior Incompleto 0,3% 0,9% 1,7% Houve crescimento entre 2004 e 2011 

Superior Completo 0,4% 0,7% 0,7% Proporções são iguais 

Programas alfabetização 0,2% 0,3% 0,2% Proporções são iguais 

Total 100% 100% 100% - 

Fonte: Relatório gerencial AVSI - 2011 

 

Apenas como caracterização da população do complexo JT o QUADRO 13 identifica 

que há um equilíbrio entre os gêneros femininos e masculinos.  

 

QUADRO 13 – Distribuição da população do Conglomerado por Gênero 

Gênero 2004 2008 2011 Significância 

Feminino 50,7% 50,9% 51,1% Proporções são iguais 

Masculino 49,3% 49,1% 48,9% Proporções são iguais 

Total 100% 100% 100% - 

Fonte: Relatório gerencial AVSI - 2011 

 

Com relação à participação da comunidade no programa Árvore da Vida, percebe-se 

que há um aumento ao longo dos anos, o que evidencia o crescimento do mesmo na 

comunidade, conforme apresentado no QUADRO 14. 
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QUADRO 14 – Conhecimento no Programa Árvore da Vida 

Conhecimento e participação 2008 2011 Significância 

Tem conhecimento e participa/já participou 16,5% 24,7% Há aumento 

Tem conhecimento, mas nunca participou 62,9% 58,2% Há redução 

Não tem conhecimento 20,6% 17,1% Há redução 

Fonte: Relatório gerencial AVSI - 2011 

 

Com relação à participação da população em qualificações promovidas pelo 

programa, percebe-se que a população vem participando e aumentando suas 

possibilidades de empregabilidade, fator fundamental na redução da vulnerabilidade 

social. 

 
QUADRO 15 – Participação da comunidade nas qualificações 

Dimensão 1: Qualificação e Empregabilidade 

Atividade Domicílios que já participaram Domicílios que participam 

Cursos de Qualificação Profissional 7,5% 3,5% 

Encaminhamento ao mercado profissional 4,1% 1,2% 

Palestras e oportunidades de emprego 3,1% 1,0% 

Dimensão 2: Aprendizado Lúdico 

Atividade Domicílios que já participaram Domicílios que participam 

Oficinas (música, brinquedos, outras) 6,3% 6,9% 

Poliesportivo 1,4% 1,2% 

Projetos com Baixa Saliência 

Projetos Domicílios que já participaram Domicílios que participam 

Grupos de referência 0,6% 0,4% 

Grupo de Gestores 0,2% 1% 

Curso de Educadores 0,4% 0,4% 

Cooperativa - 0,2% 

Menor Aprendiz 0,8% 1,8% 

Rede de Desenvolvimento 0,4% 0,2% 

Grupos de trabalho 0,4% 0,2% 

Oficinas de mobilização - - 

Cursos do CAIC 0,2% - 

Fonte: Relatório gerencial AVSI - 2011 

 

O QUADRO 16 apresenta o resultado da pesquisa realizada pela AVSI, em 2011, 

sobre as melhorias percebidas pela comunidade, após a participação em alguma 

atividade do programa AV. 
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QUADRO 16– Participação da comunidade nas atividades do programa 

PERGUNTA: Pensando no conjunto de sua família, no geral, você diria que a sua 
participação, ou a participação de algum morador desta casa, em atividades do Programa 

Árvore da Vida mudou para melhor, continuou na mesma ou mudou para pior? 

COMPORTAMENTAL 

MUDOU PARA MELHOR 
Percentual válido 

CONTINUOU NA MESMA 
Percentual válido 

2008 2011 2008 2011 

O cuidado consigo mesmo 74,7 81,7 25,3 18,3 

A confiança em si 78,6 79,4 21,4 20,6 

A valorização de si 77,4 78,6 22,6 21,4 

O compromisso com o trabalho 67,5 77,8 32,5 22,2 

O interesse pela família 67,5 76,2 32,5 23,8 

O compromisso com a família 67,9 75,4 32,1 24,6 

O interesse pelo trabalho 67,9 73,8 32,1 26,2 

O compromisso com a 
comunidade 

58,5 74,6 41,5 25,4 

O interesse pela comunidade 56,0 71,4 44,0 28,6 

O relacionamento de filhos 
com pais 

57,3 70,6 42,7 29,4 

O relacionamento de irmãos 
com irmãos 

51,3 67,5 48,7 32,5 

O relacionamento de filhos 
com as professoras 

57,0 66,7 43,0 33,3 

O relacionamento de filhos 
com amigos 

56,3 66,7 43,8 33,3 

O relacionamento entre o pai 
e a mãe (casal) 

53,2 62,7 46,8 37,3 

O relacionamento de irmãos 
com irmãos 

51,3 67,5 48,7 32,5 

O compromisso com os estudos 65,1 77,0 34,9 23,0 

O interesse pelos estudos 66,3 71,4 33,7 28,6 

Fonte: Relatório gerencial AVSI - 2011 

 

Esses resultados evidenciam a contribuição evolutiva do programa para a redução 

da vulnerabilidade social da comunidade, principalmente no que tange aos aspectos 

familiar, educacional e profissional. 

 

 

4.3.2 Percepção dos entrevistados da Cooperárvore sobre a redução da 
vulnerabilidade social 
 

 

Com o intuito de confirmar os dados quantitativos documentais pela percepção dos 

envolvidos no projeto, a partir de dados qualitativos, foram investigadas, nas 

entrevistas, questões relativas às melhorias sentidas na redução da vulnerabilidade 

social proporcionadas pela cooperativa. 
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De acordo com os autores pesquisados neste estudo, a vulnerabilidade social é fruto 

da incapacidade de o indivíduo enfrentar problemas e dificuldades apresentados 

pelo ambiente em que ele vive e da falta de recursos e meios para se manter e 

sobreviver. Nesse sentido, a cooperativa apresenta-se como o instrumento potencial 

para promover a redução da vulnerabilidade social de seus associados, por meio da 

inserção produtiva, geração de renda, qualificação técnica e formação humana, 

interação social e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. 

 

Diante dessas premissas, que a cooperativa se propõe, buscou-se identificar, nas 

entrevistas, a efetividade dos resultados obtidos até o momento e percebidos pelos 

participantes. 

 

Como já visto anteriormente, as cooperadas apresentam, em sua maioria, baixa 

escolaridade. Quase 70% das mulheres não chegaram a completar o ensino 

fundamental. Considerando que a educação é a mola propulsora do 

desenvolvimento, foi levantado, junto às cooperadas, o interesse delas em continuar 

os estudos. (cf. QUADRO 17) 

 

QUADRO 17– Vontade das cooperadas em voltas aos estudos 

Nível Vontade das cooperadas em voltar aos estudos 

Operacional 

Pensei, voltei por um dia e desisti de novo; 
Já quis, mas eu não tenho mais paciência mais não; 
Já, mas acho pesado pra mim ainda. Meu filho ainda têm 14 anos, 
chegou a hora de cuidar do futuro dele; 
Já, mas ainda não veio aquele impulso para começar de verdade; 
Penso, mas com filho pequeno não dá. Mas eu tinha vontade sim; 
Já, eu penso bastante em voltar a estudar; 
Não, já voltei, mas a idade já não dá mais; 
Eu pensei, dia desses estava abrindo uma vaga aí pra fazer segundo 
grau, eu queria até entrar, mas era só até certa idade, não dava pra 
mim. Mas eu pensei. 
Eu já voltei, mas aí parei de novo. Tem mais de dois anos; 
Sempre tenho, mas é difícil achar tempo, dona de casa, filho 
pequeno... 
Pensei não. Eu morava no interior, lá não tinha estudo; 

Fonte: Dados da entrevista 2012. 

 

O que se percebe é que as mulheres têm vontade de voltar aos estudos, porém 

esbarram nas dificuldades e dilemas de ter que trabalhar para ajudar nas finanças 

da casa e cuidar dos filhos. Segundo as entrevistadas, é um fardo muito grande para 

elas, principalmente pela idade em que a maioria se encontra. 
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Eu até tenho vontade sabe, mas no momento não acho viável porque meu 
marido voltou. E acho que alguém sempre tem que ficar olhando mais de 
perto os meninos, aí se os dois forem para a escola e os meninos ficarem 
sozinhos a gente perde um pouco do controle, alguém tem que estar ali do 
lado. (Cooperada G – 2012). 
 
Pensei, e ainda penso. Mas o que acontece: eu tenho filhos, um esposo que 
não é nada fácil, aí vou empurrando. Um dia eu vou voltar, mas até hoje 
nada. (Cooperada H – 2012). 

 

Voltar à escola apresenta-se como um grande desafio para o programa e, esta ação 

precisa ser mais efetiva. Para que as mulheres se tornem autônomas e possam 

fazer a autogestão da cooperativa, a educação é um ponto fundamental. 

 

Outro fator importante para a redução da vulnerabilidade social está ligado à 

questão da violência. Na pesquisa, foi levantada a percepção das cooperadas 

entrevistadas sobre a melhoria desse aspecto na comunidade, principalmente após 

a implantação do projeto AV e da cooperativa. (cf. QUADRO 18) 

 

QUADRO 18 – Depoimento sobre a redução da violência 

Nível Redução da violência na comunidade 

Operacional 

[...] ajuda muito os jovens, encaminhando-os para o serviço. Os 
cursos tiram muitos jovens da rua, e está ajudando muita gente; 
[...] eu acho que as crianças que estão aqui estão se salvando disso 
(tráfico), estão evitando se envolver e morrer; 
Com os filhos a gente sempre tem muito medo, como mãe. Mas aqui 
é um lugar que todo mundo conhece a gente e me sinto mais segura 
aqui do que em Belo Horizonte; 
Acho que está melhorando, tento encaminhar eles para o caminho 
certo, para a Igreja, para o trabalho, não ficar na rua...; 
Melhorou sim. Eu acho que muitos meninos que não estão no crime 
são por causa do projeto, tirou eles da rua; 

Fonte: Dados da entrevista 2012. 

 

Em outros depoimentos, também há o reconhecimento de que a violência 

diminuiu:  

 

Melhorou muito, a gente não vê mais falando que morador de um bairro não 
pode ir a outro. A gente sabe que ainda existem aqueles mais sem cabeça, 
desmiolados, que ficam tentando levar os jovens para o meio deles. Mas a 
gente pode andar no bairro, pode conversar, então eu acho que essa parte 
melhorou muito. (Cooperada I – 2012) 
 
Acredito que sim, porque o projeto expandiu muito, tirou muita criança da 
rua, entraram pra fazer os cursos, as oficinas. Apesar de hoje não ter, no 
passado tinha muito... era um movimento enorme aqui, tinha dança, 
oficinas, agora acabou. Só tem a percussão e o canto. Mas devia voltar, não 
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sei o que aconteceu, os meninos sentem falta sabe? Agora já é maio e 
quase não vendemos nada, ainda. Tá difícil demais. (Cooperada J – 2012) 

 

Percebe-se uma grande preocupação das mães com seus filhos quando a questão é 

violência. Historicamente, conforme já descrito no marco zero do programa, a 

violência do complexo JT era mais evidenciada com relação aos jovens, que são 

aliciados pelo tráfico de drogas. Nesse caso, o programa vem ajudando a reduzir a 

violência da comunidade por meio de ações sócioeducativas dirigidas aos jovens. 

Isso se reflete diretamente na redução da vulnerabilidade social de toda a família, 

que passa a ter o foco na busca de seu desenvolvimento e não na solução de 

conflitos oriundos da violência. 

 

Com relação às condições de moradia, das 19 cooperadas apenas uma mora de 

aluguel, e três moram em casa cedida pelo pai, sendo as restantes proprietárias da 

residência em que habitam. Todos alegam que possuem os serviços de saneamento 

básico. 

 

Um fato importante detectado na pesquisa é que a maioria das mulheres, com a 

renda da cooperativa, está conseguindo não só ajudar nas despesas da casa, mas 

também promover melhorias substantivas na moradia, aumentando assim, a 

qualidade de vida de toda a família. (cf. QUADRO 19) 
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QUADRO 19 – Depoimento das cooperadas sobre melhorias na moradia 

Nível Contribuição da mulher nas condições de moradia 

Operacional 

[...] Sim, a gente acaba ajudando, compra uma cerâmica ali, paga um 
pedreiro ali, porque a gente mulher sempre está louca para terminar 
essas coisas em casa; 
[...] então, o que ganho aqui é mais para ajudar sim, nas despesas; 
[...] a minha casa continua a mesma coisa, mas eu ajudei a construir a 
casa da minha filha; 
[...] só o marido trabalhando não dá, mas a gente trabalhando ajuda 
muito, tem mais condições; 
[...] a casa foi inclusive comprada com o dinheiro daqui. Antes era 
aluguel, aí compramos uma casa, ela não era reformada, a 
reformamos toda, e compramos agora recentemente um automóvel; 
[...] Olha, a minha aqui não mexi em nada, mas com dinheiro daqui eu 
fui juntando e comprei uma terrinha lá em Matheus Leme, para 
passear, plantar; 
[...] Consegui, consegui fazer a cozinha dos meus sonhos. A gente 
não tinha condição aí paguei com o dinheiro daqui; 
Ainda não mexi na casa não, mas comprei minha máquina de costura 
para levar trabalho para a casa às vezes, compro as coisas que 
preciso; 
Consegui. Melhorou em questão de querer comprar um móvel, então 
eu tenho condição agora, a compra do mês ficou comigo e até então 
ficava com ele. Aí ele mantém um lado e eu o outro; 
Ajudei meu ex-marido, a gente pegou um barracãozinho, a gente 
arrumou tudo lá e eu ajudei, é onde ele está agora. Mas vai ter que 
vender pra repartir comigo; 
Ah, o que ganho aqui acaba que gasto comigo, com roupa, calçado, 
compro paras meninas. E as contas de casa é ele quem paga; 
Ah ajudo, quando pode dá pra ajudar. Em despesa assim, uso meu 
dinheiro para mim e sobra mais para o meu marido comprar essas 
coisas. 

Fonte: Dados da entrevista 2012. 

 

A aquisição da casa própria passa a ser outra conquista: 

 

Morava no lote da minha mãe, não tinha muito problema. Mas quando eu 
comecei a trabalhar mesmo assim, para valer, foi quando minha vida 
mudou. Eu comprei... aliás, tenho um cunhado, ele... eu queria comprar 
uma casa, faz muitos anos eu queria comprar uma casa, mas não tinha 
condição. E quando eu comecei a ganhar dinheiro mesmo na cooperativa, 
ele me fez um empréstimo no banco e eu comprei uma casa à vista e com o 
dinheiro, trabalhando aqui, paguei ele. E com isso comprei os móveis para 
casa, fui me ajeitando. (Cooperada K – 2012). 
 
[...] morava de favor na casa de cima, e hoje a minha é a de baixo, mas é 
minha.  Assim, quando eu entrei aqui (na cooperativa), eu nem tinha a casa, 
aí fui ajudando meu marido e ele foi pagando a casa, inclusive agora só 
falta mais duas parcelas para terminar de pagar. Ajudou, porque o ajudei a 
pagar. (Cooperada L – 2012). 

 

Fica evidente, no depoimento, a evolução das famílias participantes da cooperativa 

na questão da moradia. A segurança em ter um imóvel próprio reduz o risco de 
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despejo em caso de aluguel ou da dependência de parentes. As mulheres sentem-

se mais reconhecidas por parte da família por conseguir participar do crescimento 

patrimonial familiar. O não pagamento do aluguel é outro recurso empregado pelas 

famílias para melhorar sua qualidade de vida. 

 

A questão da saúde também foi abordada na pesquisa, e apenas uma das 19 possui 

plano de saúde privado por ser dependente do marido, que recebe o benefício da 

empresa em que trabalha. As demais famílias recorrem aos serviços públicos, 

Sistema Único de Saúde – SUS. Apesar de não fazerem nenhuma reclamação aos 

serviços públicos da comunidade, as mulheres acham importante que a cooperativa 

possibilitasse o benefício de um plano de saúde particular para as associadas, o que 

melhoraria, segundo elas, as condições de vida de suas famílias. Atualmente, a 

cooperativa não oferecesse esse tipo de benefício devido à falta de recursos, no 

entanto as associadas vêm debatendo essa questão em reuniões e assembleias 

como meta para os próximos anos. 

 

Por fim, a redução da vulnerabilidade pode ser percebida também pelas conquistas 

já relatadas no item anterior deste estudo, referente ao aumento da renda e da 

empregabilidade das mulheres, que se consideram mais autônomas e confiantes na 

busca de seu próprio desenvolvimento. Com todos esses aspectos detectados, 

pode-se perceber que a vulnerabilidade social vem sendo reduzido não só na 

comunidade, mas principalmente nas famílias que participam diretamente na 

cooperativa. 

 

 

4.4 Análise do impacto da Cooperárvore no Desenvolvimento Social, 
Econômico e Humano 
 

 

Neste item, avalia-se a consecução do quarto objetivo específico, que trata dos 

resultados alcançados pela Cooperárvore com relação às metas de promoção do 

desenvolvimento social, econômico e humano, com dados documentais e da 

pesquisa qualitativa realizada por meio das entrevistas.   
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4.4.1 Resultados sobre o Desenvolvimento Humano das cooperadas 
 

 

Nesta seção, busca-se avaliar em que aspectos a cooperativa tem contribuído para 

promover o desenvolvimento humano das mulheres associadas. Nesse sentido, as 

entrevistadas foram direcionadas ao crescimento enquanto pessoa dentro dessa 

organização (cf. QUADRO 20). 

 

Às cooperadas foram feitas perguntas relacionadas aos objetivos do projeto e se 

elas têm buscado crescer junto com ele. 

 

QUADRO 20 – Depoimento das cooperadas sobre conhecimento da missão da cooperativa 

Aspectos  Conhecimento da missão da cooperativa por parte das cooperadas 

Conhecimento da missão 
A maioria acredita que a cooperativa tem o compromisso principal de 
ajudar a comunidade e, em segundo, gerar renda para as cooperadas. 

Participação na diretoria ou 
como líder na cooperativa 

(Autogestão) 

 A maioria das entrevistadas que faz parte de algum cargo diretivo ou 
de liderança afirma que participa de forma voluntária, ou seja, sem 
nenhuma pressão em ter que assumir tal posição. 
Apenas duas alegaram que não têm interesse e que não leva jeito 
para assumir este papel e preferem ficar apenas no operacional da 
produção. 
As demais que já participaram ou participam, alegam que estão se 
desenvolvendo bastante enquanto pessoa, pois estão adquirindo 
habilidades de relacionamento interpessoais que são fundamentais 
para a vida pessoal. 

Conhecimento dos 
processos 

Todas as entrevistadas conseguiram explicar com detalhes como o 
processo produtivo da cooperativa funciona, o que demonstra que há 
uma padronização e participação de todas as cooperadas. Elas 
sabem dizer com clareza o que fazem e porque fazem tal atividade. 
As metas da produção são discutidas e acordadas entre elas e a 
equipe técnica. 
Este processo participativo permite o desenvolvimento pessoal da 
cooperada, principalmente no que tange à apropriação da sua força 
de trabalho. 

Acompanhamento da 
prestação de contas 

De toda a entrevista, este item foi o mais polêmico. Pouco mais da 
metade do grupo acredita que a prestação de contas é confiável, a 
outra parte alega que falta mais clareza nas informações. 
Simultaneamente, a maioria concorda que o grupo foi omisso no 
passado por não se envolver com essa questão, e que, somente a 
partir de 2011, é que elas passaram a se inteirar mais e acompanhar 
de forma mais efetiva os resultados financeiros da cooperativa. 
Fica evidente, nos depoimentos, a evolução das mulheres no 
processo de autogestão, tendo a postura de envolvimento e 
questionamentos naturais do negócio, apropriando-se das 
responsabilidades necessárias para sua independência do programa 
e assumindo-as. 

(continua...) 
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(conclusão) 

Preocupação com a 
autossustentabilidade 

Percebe-se uma preocupação das cooperadas com o futuro da 
cooperativa, principalmente com relação aos recursos materiais, 
financeiros e de infraestrutura. 
Como se trata de um programa financiado pela FIAT, elas já discutem 
e fazem planos para, no futuro, adquirir os próprios equipamentos, 
sem ficar na dependência de terceiros. 

Participação do processo 
decisório 

O processo decisório é bastante democrático, e todas participam 
diretamente das decisões de nível operacional. 
No nível tático, as decisões são consensualizadas entre a equipe 
técnica e a diretoria e lideres de área, com reuniões permanentes. 
Já as decisões de nível estratégico da cooperativa estão 
concentradas apenas nas mãos da coordenação do programa, sem a 
participação direta da diretoria da Cooperárvore. 
No entanto, um dos coordenadores entrevistados afirmou que essa é 
uma meta do projeto e que ainda não foi alcançada, mas estão sendo 
desenvolvidos mecanismos para que a diretoria, representada pelas 
cooperadas, participe das decisões estratégicas da Cooperárvore. 

Oportunidade de expor 
opiniões e sugestões 

Todas alegaram que tem a oportunidade e abertura para expor suas 
ideias e sugestões. 
Em caso de decisão, todas têm direito de voto nas assembleias, 
previsto no estatuto.  

Discriminação sofrida na 
cooperativa 

Todas as entrevistadas alegaram que nunca sofreram qualquer tipo 
de discriminação ou preconceito por parte das colegas de trabalho, e, 
pelo contrário, a convivência é harmoniosa e existe realmente o 
espírito solidário preconizado pela filosofia do cooperativismo. 

Fonte: Dados da entrevista 2012. 

 

A auto-avaliação que as cooperadas fazem sobre o seu crescimento humano é 

bastante positiva. 

 

No geral, todas têm algum ponto que as torne mais confiantes e as motiva nesse 

processo de desenvolvimento humano. (cf. QUADRO 21) 

 

QUADRO 21 – Autoavaliação sobre desenvolvimento humano 

Entrevistada Autoavaliação do crescimento pessoal (humano) 

1 
Olha, pra mim foi bom porque lá em casa somos só três, aí minha menina indo 
trabalhar, meu marido também, eu ficava em casa e me sentia muito sozinha. Aí 
comecei a trabalhar e fiz mais amizade, ajudou muito. 

2 

Bom, em casa sempre estava deprimida e cansada, não tinha tempo para nada. 
Agora eu vivo bem, não ando tão deprimida, vivia tomando remédio pra 
depressão e não convivia muito com as pessoas, não saía, era só do serviço pra 
casa. Agora já saio, sento na minha porta e bato papo com as pessoas, antes 
não fazia isso. A nota de 0 a 10a minha avaliação é 10. Minha autoestima 
melhorou muito, 100%. 

3 
Sim, tem reconhecimento. Aí eu falo, vai lá gente, tá tendo tal coisa. E tem muita 
gente que vem e dá certo, e eles agradecem a gente. 

4 

Eu cresci bastante. Do trabalho mesmo, eu ficava mais dentro de casa, não saía, 
hoje eu saio, sei fazer, se eu pegar uma peça eu sei fazer. Melhorou em casa 
também a relação com a família. 
Acho que eu tive mais clareza em relação ao pessoal, antigamente eu achava 
que não podia fazer nada, que era para ficar só em casa, hoje não, sei que sou 
capaz de sair, trabalhar, ter condição de sobreviver sozinha se eu separasse. 
Autoestima melhorou. A minha vida melhorou bastante, a nota é 10. 
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(continua...) 
 

5 

Olha, eu me avalio com uma melhora muito grande. Eu não falava com ninguém, 
hoje sou muito desinibida, consigo chegar perto de qualquer pessoa e conversar 
sem medo de errar. Claro que a gente erra, mas tenho muito mais confiança em 
mim mesma depois do Árvore, minha nota é 9. 

6 
Acho que pelo pouco tempo já deu pra crescer, a nota é 8. Pela convivência com 
as pessoas e pelo que já aprendi aqui dentro. Minha autoestima mudou. Sinto 
que antes eu tinha medo de fazer esse tipo de coisa, de trabalhar assim. 

7 

Ah, na minha vida é nota 10, com certeza melhorou muito. Eu era uma pessoa 
que não tinha muita paciência, não sabia lidar com muita gente, principalmente 
muita mulher. Eu não sabia ouvir e aqui aprendi a escutar mais, falar menos e 
assim trabalhar com uma equipe, né? Que é muito difícil também. 

8 
A minha avaliação é uma nota 8, porque nunca acho que estou nota 10, ainda 
tenho muito para melhorar. Ah... acho que a gente aprende várias coisas né, 
melhorou a convivência com os filhos. 

9 

A minha Autoestima melhorou, de 0 a 10, a nota é 7. Ah, sempre melhora a 
autoestima da gente. Eu acho que estou aprendendo, cada dia a gente aprende 
mais. Hoje eu posso produzir uma bolsa, aqui ou em casa, eu sei fazer, antes 
não tinha nem noção. Para mim melhorou muito, eu me sinto mais valorizada 
sabe, ganho meu dinheirinho. Em casa ficam aquelas picuinhas, marido 
reclama... Tenho reconhecimento enquanto pessoa, uma pelo uniforme do 
programa, você anda e o povo pergunta se estou no Árvore, se tem como entrar, 
se tem vaga. Sempre alguém para e me pergunta. 

10 
Com certeza melhorou muita coisa, para mim mesmo.  Eu daria uma nota 5, foi 
muito grande o meu crescimento. 

11 

Acredito que melhorou sim. Ah... eu posso colocar nota 9 pra mim. Não vou 
colocar eu lá em cima porque eu estaria mentindo. Mas estou bem, sou uma 
pessoa que eu não era antigamente, não tinha convivência com outras pessoas. 
Ainda falam que sou bichinho do mato, mas melhorei muito já. Quando tem um 
grupinho fico mais longe, porque sou tímida, em festinha de fim de ano também, 
para comer então, que sacrifício. Ah... melhorou... é, melhorou, dou nota 6. Eu 
estive um bom tempo fazendo tratamento, porque eu era bem para baixo na vida, 
bem mesmo. Aí tive vários problemas, até hoje eu tenho, mas tento passar por 
cima, tem dia que estou em crise, mas eu dou nota 6 pra minha autoestima. 

12 
Melhorou porque eu estava à-toa em casa como te falei, e a gente tem mais 
comunicação aqui, aprende as coisas a cada dia. Autoestima melhorou. Minha 
avaliação é nota 8. 

13 

Cresci, está sendo bom. Depois que entrei na cooperativa mudou isso. 
Mudou psicologicamente né, porque eu estava em depressão. A minha auto 
estima melhorou. É, mudou tudo, na família também. Fiquei mais alegre. Ah, eu 
dou nota 10, mesmo que eu não ganhe dinheiro. 

14 

Ah não sei dizer muito bem, eu acho que estou melhorando, cada dia estou 
aprendendo mais coisa. Eu gosto de ficar aqui, de trabalhar, gosto das pessoas, 
não sei se gostam de mim. Para mim não tem pior nem melhor, considero-as 
como amigas. Eu não estava aguentando ficar dentro de casa, o médico já me 
falou que sou agitada, se não tiver trabalhando eu tenho que sair de casa para 
distrair, e meu marido implica com isso. E aqui foi ótimo, eu já estava quase 
explodindo. Aqui melhorou minha autoestima, porque ficando parada a gente fica 
nervosa. Para mim a nota é 10. 

15 

Acho que tive muito aprendizado, venho crescendo porque cada dia vai 
aumentando o meu conhecimento. Sempre aprendo uma coisa nova: a misturar 
as tintas, registrar tudo. E eu sou teimosa, vou até o fim pra aprender. Por 
exemplo, agora com o francês, é difícil, mas vou até o fim para ver o que vai dar, 
tenho que aprender, em um ano não é possível que não possa aprender. Em 
relação à minha autonomia melhorou muito. 

(continua...) 
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(conclusão) 

16 

Acho que mudou bastante. Eu me sinto realizada já em várias coisas. Tem 14 
anos que moro no bairro... eu era curiosa para entrar aqui dentro, quando entrei 
achei tão bonito. E me senti assim, agora já tenho um trabalho perto de casa. 
Acho que dou nota 10, a única coisa que ainda tenho dificuldade é falar em 
público. Por isso que não falo em público, imagina explicar detalhe por detalhe, 
então tenho que estudar mais para conhecer todos os produtos, saber o nome de 
tudo. 

17 

Peguei mais prática na costura, né? Antes eu só costurava pouquinho em casa. 
Aí aprendi a mexer na máquina industrial, overlock...Para mim mudou bastante, é 
um serviço pertinho da minha casa, não tenho que pegar ônibus para o centro da 
cidade, melhorou essa parte. Me sinto mais autônoma, mais autoconfiante. Sim, 
dou uma nota 10.  

18 Melhorou muito, dou nota 10. 

19 Melhorou, em uma nota de 0 a 10, dou nota 8,5. 

Fonte: Dados da entrevista 2012. 

 

A autoavaliação que as cooperadas fazem sobre o desenvolvimento social está 

descrita no QUADRO 22. 

 

QUADRO 22 – Autoavaliação sobre desenvolvimento social 

Entrevistada Autoavaliação sobre desenvolvimento social 

1 
Melhorou, porque quando a gente fica muito em casa, fica caçando problema, né? 
Aí agora, quando meu marido sai para o trabalho eu já deixo a comida pronta, 
quando todos voltam à noite para casa, não dá tempo de brigar. 

2 

Acho que me ajudou a desenvolver também, fiquei mais solta para falar com as 
pessoas, eu sou muito tímida né, então acho que melhorou. A nota que eu daria 
para essa evolução é 7. Melhorou sim, se a gente vai viajar eu posso ajudar, ajudo 
bastante na renda familiar. Bastante, porque eu não saía muito de casa, agora 
tenho mais contato com as pessoas. 

3 

Melhorou muito com a vizinhança. Com elas eu vivo muito bem, conheci gente 
nova, que não conhecia, são pessoas excelentes. Nos passeios sim, adoro! Vou a 
tudo que posso, eu não saía de jeito maneira. Vira e mexe tem alguém lá em casa 
perguntando se está precisando de gente na cooperativa, então o povo sabe que a 
gente trabalha lá. A minha nota para o meu desenvolvimento é 5. 

4 
Fui para a Itália, pela FIAT, para um evento numa feira, na verdade um encontro 
de povos. Nela não se vendia, era mesmo para apresentar o trabalho que era feito. 
Foi muito, muito importante pra mim. Minha nota é 9, porque ainda falta melhorar. 

5 

Olha, com menos de um ano já melhorou bastante, porque o projeto dá muita 
oportunidade para nós. Entra dinheiro, então você tem mais condições de sair, de 
dar uma vida mais adequada para seus filhos quando eles precisam e para você 
mesmo dentro de casa, porque hoje em dia se quiser ter uma Sky tem que ter 
dinheiro, internet tem que ter dinheiro, então tudo vem da renda. Na comunidade 
também ajudou bastante. Minha imagem é a camisa do Árvore da Vida. As 
pessoas da comunidade me perguntam: Silvane, como que está lá na cooperativa, 
está tendo alguma oportunidade para a gente? Quase todo dia chego aqui na 
recepção e pergunto: Carla, está tendo alguma programação para o povo? É muito 
importante vestir a camisa porque eles perguntam. Minha nota é 10. 

6 
Ah com vizinho eu convivo muito pouco, só cumprimento. Mas é no grupo de 
referência que cresci enquanto pessoa. Lá eu conheci bastante gente sim. Nota 8. 

7 Melhorou, tem ajudado muito a gente. Melhorou muito sim, minha nota é10. 

8 
Sim, bastante. Antes eu falava e depois pensava, hoje eu penso pra depois falar. A 
minha avaliação é nota 9. 

(continua...) 
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(conclusão) 

9 
Eu me acho muito fácil de relacionar com as pessoas, me apego fácil, sou muito 
amiga quando a pessoa quer amizade e aqui gosto de todo mundo. Acho que o 
convívio no dia a dia  nos deixa mais próximos. Nota 8. 

10 

Melhorou o meu convívio com a sociedade, com a comunidade e vizinhos. Acho 
que melhorei sim, porque às vezes me perguntam sobre cursos.  Geralmente a 
gente manda a demanda da comunidade para recepção, porque nem sempre não 
sei informar direitinho. Minha nota é 9. 

11 

Entre as colegas sim, porque mora tudo junto, é sempre solidário. Ah, acho que 
está do mesmo jeito, né? Eu sempre fui muito faladeira, conheço o povo aqui, 
porque moro aqui faz muito tempo. Ah isso melhora, né? Muito bom, eu gosto de 
estar com o povo, gostei. Inclusive vai ter uma feira na FIAT dia 02 e eu fui 
escalada. Vamos ficar lá na portaria. 

12 
É muito bom, graças a Deus. Não tenho o que reclamar. Com certeza, às vezes a 
gente está indo embora e o povo para pra perguntar se tem curso, se tem vaga. A 
nota é 9. 

13 
Se for pra trabalhar em grupo, acho que melhorei nisso. Mas eu gosto de ficar na 
minha, eu não gosto disso de grupo. 

14 Melhorou sim. Nota 10 

15 
É, melhorou tudo. Eu acho que por andar com a camisa do Árvore da Vida as 
pessoas me reconhecem mais, perguntam mais, respeitam mais. Nota10. 

16 

Acho porque eu conheci pessoas que não conhecia. Agora mesmo só tem duas 
que estavam quando entrei. Aí conheci as outras, adorei trabalhar com elas, Gosto 
de conviver com as pessoas ao meu redor.  Sempre que as pessoas veem a gente 
com a blusa perguntam: trabalha na cooperativa? Falo que sim, às vezes não sabe 
que eu estou aqui. Ah só conversam sobre isso, só perguntam se tem vaga. Ah, eu 
saio com as amigas lá de fora, não as daqui. As que já conheço faz muito tempo, 
vou a lugar de dançar, umas mesinhas, pessoas de 30 anos pra cima. Meu marido 
não gosta muito não, mas eu vou, falo que vou a outro lugar. As meninas só ficam 
no computador, eu as chamo pra ir lá pro centro às vezes, lá pros parques, às 
vezes elas animam e às vezes não. Falam: ah mãe, vai com suas amigas. Aí eu 
vou. Sim, mas eu não conheci as amigas daqui não. Mas eu tenho dinheiro, não 
preciso pedir pro meu marido, não. Ele tem parente aqui, eu não, aí saio com as 
amigas. 

17 

Mudou muito. Cada dia aprendo uma coisa a mais, e tem vez que a gente fica 
assim afastada, mas aqui a gente conhece muitas pessoas e é muito gostoso o 
carinho das pessoas. Acho que melhorou muito porque eu cresci, mas continuo a 
mesma pessoa simples. Conheci gente que eu achava que era de um jeito e 
depois de conversar a gente vê que é outra pessoa. Minha nota é10. 

18 

A gente melhorou sim, fez mais amizade, fez mais contato com as pessoas. Sinto-
me mais reconhecida na comunidade sim. As pessoas me olham diferente, tem até 
gente que vem para mim e diz: vi vocês na revista, na TV, vocês estão famosas. 
Uma das meninas aqui foi até para a Itália. 

19 
Melhorou, porque quando a gente fica muito em casa fica caçando problema, né? 
Aí agora meu marido sai para o trabalho, já deixo a comida pronta, quando vê todo 
mundo volta à noite, não dá tempo de brigar. 

Fonte: Dados da entrevista 2012. 

 

A auto-avaliação que as cooperadas fazem sobre o desenvolvimento econômico 

está descrita no QUADRO 23. 
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QUADRO 23 – Autoavaliação das cooperadas sobre desenvolvimento econômico 

Entrevistada Auto-avaliação sobre desenvolvimento econômico 

1 Melhorou bastante, a minha nota é 10. 

2 

Melhorou sim, se a gente vai viajar eu posso ajudar, e também ajudar na renda 
familiar. Minha nota é 8. A falta de uma renda fixa no meu caso não tem muito 
problema, não aperta porque o que eu ganho eu gasto, quem paga as contas em 
casa mesmo é meu marido. Então não aperta muito. Faço economia, tenho uma 
poupancinha. 

3 
Oh, por enquanto ainda não melhorou muito. Mas espero que vá chegar lá. 
Melhorou a renda, mas a segurança financeira ainda não. 

4 

Assim, é meio complicado. Depois que fui eleita presidente, uma coisa que a gente 
está tentando conquistar é o plano de saúde. ... hoje, o grupo do conselho fiscal e 
eu, como presidente, olhamos as cooperadas e vimos como uma equipe forte 
dentro da cooperativa. Que realmente querem trabalhar estão dispostas, eu as 
vejo como as mais preparadas pra isso hoje. Por exemplo, esse mês não teve 
produção, muitas ficaram desmotivadas e eu analisei: meu Deus ficaram 
desmotivadas, umas nem vieram trabalhar, ou vem, olha e vai embora, apesar de 
ter muito trabalho na cooperativa. Esse trabalho de gestão que a gente faz na 
verdade é voluntário porque eu acabo deixando meu serviço pra fazer outra parte 
que é da cooperativa. Então se as pessoas não estão com esse mesmo 
pensamento, faltando trabalho elas não vão ficar. Então eu fico muito preocupada, 
porque aquela pessoa que batalha mesmo não vai olhar pra esse lado, vai ver a 
cooperativa como um todo. Tem pessoas trabalhando ali que vão depender da 
gente e para ela sobreviver vai precisar de gente valente assim, pra ver que falta 
serviço e correr atrás desse serviço. Acredito que evoluí economicamente com 
uma nota 8, porque eu não vejo a cooperativa hoje, eu a vejo no futuro. E eu estou 
esperando ele chegar, estou batalhando para ele chegar, e que eu esteja estável 
financeiramente, esteja tranquila. Entrei aqui ganhando 25 reais por mês; há um 
tempo ganhei 49 reais, sabe; então está alto e baixo, mas eu não quero que seja 
assim, quero que a cooperativa cresça e renda muitos lucros ainda pra quem ficou, 
que sonhou, batalhou. Esse é meu sonho paro o futuro: ver a cooperativa 
vendendo muito e a gente inclusive ter uma marca forte; hoje a gente tem uma 
marca, mas com o nome da cooperativa, a marca hoje é a cooperativa, mas quero 
que a gente tenha outra marca famosa, uma marca que apresente lá no exterior, 
eu quero isso. 

5 

Ah, melhorou muito, mas ainda tem mais coisa para melhorar, a gente nunca pode 
falar que não dá pra melhorar. A gente nunca concorda, né? Sempre queremos 
mais. Melhorei bastante, eu dou nota 9. Os clientes geralmente aparecem aqui no 
Árvore para dar encaminhamento, então, eu vou ficar aqui um ano e eles vão olhar 
diferente pra mim, se eu ficar aqui um ano é porque meu serviço é bom. Então o 
olhar pra gente muda sim. 

6 

Melhorou, porque o que sempre quis ter eu consegui comprar, minha casa, 
mobiliei e tudo. Antigamente não teria como fazer isso, aí depois que comecei a 
trabalhar conseguimos. Mas agora pra frente é focar nos meninos, estudo pra eles. 
Minha nota é 9. 

7 
Minha nota é 8. Melhorou alguns pontos, hoje consigo levar minha filha para 
passear. 

8 
Melhorou porque posso comprar minhas coisas sem ficar dependendo do marido. 
E esse negócio do INSS é bom também, começar a pagar, foi muito bom. Minha 
nota é 7. 

9 
Ah, nota 10. Porque hoje se eu precisar procurar um emprego eu estou mais 
capacitada. 

10 Mudou, nota 9, melhorou muito. 

11 Eu acho que sim. Nota7. 

12 
Não melhorou muito, porque um mês tem muita renda e outro não tem nada. Não 
posso ir numa loja e comprar um móvel confiando no dinheiro daqui. 

13 Acho que melhorou um pouco, minha nota é 8. 

(continua...) 
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(conclusão) 

14 

Ah... melhorou... é, melhorou. Já, já pensei. Se tivesse espaço em casa eu 
montaria um silk pra mim mesmo. Eu não sabia que pensava assim, mas descobri. 
Ah sou, antes eu dependia de todo mundo para tudo, para me empurrar para as 
coisas. E ainda ia com o pezinho arrastando. A nota é 7. Mas ainda não penso em 
ter meu próprio negócio, ter minha mesa, meus produtos, agora imagina, avaliar 
tudo isso, a gente não é capaz de comandar, mexer em dinheiro, ainda não dá. 

15 
Não sei... um dia está bom e outro dia está ruim. Então ainda tem insegurança. 
Acho que melhorou um pouco sim porque gastei muito ajudando a arrumar o 
barraco, nota 7. 

16 Melhorou...sim, tenho outra profissão, melhor ser costureira. Nota 8. 

17 

Eu acho, agora não preciso pedir dinheiro ao meu marido para comprar minhas 
coisas e sair. Desde que entrei na cooperativa nunca fiquei sem ganhar nada. Aí 
vou juntando, tanto que estou juntando para comprar uma máquina de costura. 
Faço uma poupança sim, meu sonho é ter uma máquina industrial e uma Overlock. 
Espero que até o fim desse ano, posso comprar à vista. 

18 
Olha, nesse ponto não teve muita diferença, porque eu sempre paguei INSS, e 
quando não trabalhava meu marido pagava. E agora está apertado, tem mês que 
estou preocupada em não conseguir pagar. Nota 9. 

19 
Falta melhorar mais, tem o dinheiro que a gente ganha pra manter, mas dinheiro 
mesmo eu não tenho. Eu estava reformando, usei o dinheiro lá. Mas eu me sinto 
mais segura financeiramente hoje. 

Fonte: Dados da entrevista 2012. 
 

Pode-se inferir, por meio dos diversos depoimentos, que a Cooperárvore vem 

realizando o desenvolvimento humano, social e econômico de seus cooperados. 

Assim podemos concluir que o terceiro objetivo do programa AV vem sendo 

alcançado gradativamente. 

 

 
4.5 Avaliação do Projeto Árvore da Vida com base no BSC 
 

 

Considerando que a Cooperárvore foi criada pelo programa AV como um 

instrumento para promover o desenvolvimento social, gerar trabalho e renda e 

consequentemente reduzir a vulnerabilidade, e tornando-se um mecanismo 

fundamental para o alcance dos objetivos almejados. Portanto, para poder 

responder à questão proposta neste estudo torna-se necessário também avaliar o 

desempenho da cooperativa e verificar em que medida a sua gestão está permitindo 

alcançar a sua missão e sua visão como também a sua autossustentabilidade. 

 

Como já descrito no capítulo três deste estudo, a metodologia utilizada para avaliar a 

gestão da cooperativa foi baseada no conceito do BSC, que também é apresentada 
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como uma proposta de monitoramento e acompanhamento permanente da gestão 

da Cooperárvore.  

 

Resgatando o processo metodológico a avaliação da gestão da Cooperárvore foi 

realizada dentro de quatro perspectivas, onde esta pesquisa buscou responder às 

seguintes perguntas:  

 

 Gestão dos Recursos Financeiros e Materiais: para ter sustentabilidade 

financeira, como a Cooperárvore está gerindo seus recursos financeiros e 

materiais?  

 Gestão dos Processos Internos: para cumprir a missão de desenvolvimento 

socioeconômico das famílias, em que processos internos a Cooperárvore está 

se sobressaindo? 

 Gestão do Aprendizado e do Crescimento: para alcançar sua visão, como a 

Cooperávore está sustentando a habilidade de mudar e progredir? 

 Gestão do Relacionamento com parceiros, clientes e comunidade: para alcançar 

sua visão, como a Cooperárvore está se relacionando com os parceiros, clientes 

e sociedade em geral? 

 

O esquema abaixo (FIG.14) ilustra a estruturação do método. A partir da missão da 

cooperativa, que está alinhada aos objetivos do programa AV, buscou-se verificar se 

a mesma está avançando no sentido da sua sustentabilidade (econômica, social e 

ambiental). Assim, por meio da avaliação de seus recursos aplicados, dos processos 

operacionais, do conhecimento adquirido e das relações com os parceiros e clientes, 

verifica-se como a Cooperárvore está contribuindo para alcançar os resultados 

propostos de gerar trabalho e renda, reduzir a vulnerabilidade social e promover o 

desenvolvimento humano, social e econômico.  
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FIGURA 13 – Esquema da metodologia de avaliação da gestão. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Para cada premissa foram identificados indicadores que pudessem ajudar a avaliar o 

alcance dos objetivos almejados. A escolha desses indicadores foi realizada a partir 

da seguinte pergunta: Quais são os fatores (recursos, processos, conhecimento e 

mercado) essenciais na gestão que podem contribuir para o desenvolvimento 

sustentável da Cooperárvore e, consequentemente contribuir para o alcance de sua 

missão? 

 

Assim procedendo chegou-se à lista de indicadores para cada premissa de gestão, 

conforme relacionados no quadro 24.  

 

Em seguida cada indicador foi relacionado com o objetivo proposto pelo programa. 

O critério de relacionamento dos indicadores se deu a partir da resposta à seguinte 

pergunta: Este indicador atende qual objetivo da Cooperárvore (geração de trabalho 

e renda, redução da vulnerabilidade ou desenvolvimento humano, social e 

econômico)?  

 

Assim, chegou-se a montar uma estrutura de avaliação que permite relacionar as 

premissas de gestão com os objetivos almejados do programa.  
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 QUADRO 24 – Lista de indicadores de gestão por premissa  

RECURSOS FINANCEIROS E 
MATERIAIS 

PROCESSOS INTERNOS 
CONHECIMENTO E 

CRESCIMENTO 

RELACIONAMENTO COM O 
MERCADO (Parceiros, 

clientes e comunidade) 

- Infraestrutura - meios de 
produção 

- Acesso ao trabalho de 
forma igualitária 

- Capacitação técnica 
profissional 

- Carteira de clientes 

- Capital de Giro próprio 
 
- Padronização de tarefas/ 
rotinas 

- Capacitação em 
gestão 

- Faturamento 

- Renda Gerada - Qualidade dos produtos - Gestão Participativa  
- Sazonalidade do 
mercado 

- Acesso aos recursos de 
produção 
 

- Política de remuneração e 
distribuição financeira 

- Escolaridade 
- Desenvolvimento de 
novos produtos 

- Participação em atividades 
do programa AV 

- Acesso às decisões - 
participação das reuniões 

- Aperfeiçoamento 
Profissional 

- Satisfação dos clientes 

 
- Acesso ao mercado de 
trabalho  

- Direito de voto - Empregabilidade - Parcerias 

- Acesso à moradia própria 
- Direitos societários como 
associado 

- Fortalecimento dos 
laços familiares 
 

- Acesso aos recursos 
públicos 

- Uso de tecnologia atualizada 
- Autonomia do conselho fiscal 
e da assembleia 

- Formação 
humanística 

- Reconhecimento da 
comunidade 

- Impacto ambiental dos 
produtos 

- Segurança no trabalho 
- Elevação da auto-
estima 

- Relacionamento com 
clientes e parceiros 

- Uso de tecnologia limpa 
- Qualidade de Vida no 
Trabalho 

- Autoconfiança - Redução da violência 

- Crescimento do Patrimônio 
pessoal  

- Liberdade participativa 
- Satisfação no 
trabalho 

- Relacionamento com o 
público externo 

 
- Crescimento do Patrimônio da 
cooperativa 

- Discriminação 
- Sentimento de 
pertencimento 

- Autonomia nas 
decisões pessoais 

 
- Sustentabilidade financeira da 
cooperativa 

- Cooperação e 
solidariedade 

- Disseminação e 
socialização do 
conhecimento 

- Participação em eventos 

- Investimentos e aportes 
financeiros 

- Regimento e normas internas  
- Relacionamento 
interpessoal 

- Participação na 
comunidade 

- Fundo de reserva - Solução de conflitos 
- Orientação e 
conscientização 
ambiental 

- Produtos sustentáveis 

  

- Tratamento de resíduos 
- Capacidade 
Empreendedora 

- Avaliação de fornecedores 

  
- Controle de resultados 

- Capacidade de 
autogestão 

- Ações externas sobre 
meio ambiente 

  - Produtividade    

  

- Processo que permitam a 
autogestão 

   

Fonte: Elaborado pelo autor 2012. 

 

Em seguida, as respostas obtidas pelas entrevistas e pela pesquisa documental 

foram organizadas e agrupadas dentro de uma escala de valores e classificadas em 

três níveis: ponto FRACO, ALERTA ou FORTE.  Tal avaliação pode servir como 
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indicadores que permita orientar e subsidiar a gestão nas tomadas de decisões. As 

estratégias podem ser traçadas a partir do fortalecimento dos pontos fracos, ajustes 

dos pontos de alerta e potencialização dos pontos fortes.  

 

Os resultados da pesquisa (cf QUADRO 25) sobre a gestão foram organizados de 

forma a permitir identificar em qual perspectiva a gestão da Cooperárvore se 

apresenta mais eficiente ou mais vulnerável, como também visualizar em que 

medida a gestão está contribuindo para o alcance da missão e objetivos almejados 

pelo programa. No primeiro (cf QUADRO 25) constata-se que a gestão da 

cooperativa está contribuindo para o alcance do objetivo de geração de trabalho e 

renda. Classificada como um ponto forte da cooperativa apresentando uma nota de 

2,2 na escala, o que significa um resultado bom.  

 

O que se pode destacar na avaliação deste objetivo é que os recursos materiais e 

financeiros da cooperativa foram classificados como estado de alerta. Apesar de 

possuir uma infraestrutura adequada para a produção e gestão, a mesma ainda não 

possui capital de giro próprio suficiente para manter as demandas de mercado, 

necessitando de doações de matérias-primas e aportes de capital dos investidores.  

 

Os processos internos, tanto da produção quanto da gestão são padronizados e de 

domínio de toda a equipe, tanto por parte das cooperadas (de nível operacional) 

quanto da equipe técnica (nível tático). Tal padronização permite a manutenção da 

qualidade dos produtos, acesso ao trabalho de forma igualitária e política de 

remuneração – distribuição de renda – bem definida.    

 

O conhecimento e crescimento profissional são dois pontos fortes da cooperativa. 

Foram evidenciadas realizações de capacitação técnica e formação em 

cooperativismo, proporcionando uma gestão mais participativa. No entanto não foi 

percebido um investimento em capacitação em gestão (financeira, vendas e etc) 

para as cooperadas, para que elas possam participar cada vez mais da autogestão 

da cooperativa.  

 

Por último, neste objetivo, a relação da cooperativa com o mercado (clientes, 

parceiros e comunidade) foi classificada como sinal de alerta, com exceção do 
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crescimento da carteira de clientes e do número de parceiros que vem crescendo 

nos últimos anos. A sazonalidade do mercado é um ponto fraco por apresentar um 

déficit de vendas nos primeiros meses do ano. Esta fragilidade gera a falta de renda 

para as cooperadas e, consequentemente, a insatisfação das mesmas com o 

projeto. 

 

O desenvolvimento de novos produtos se encontra em alerta pela concentração do 

portfólio em itens artesanais de baixo consumo, o que provavelmente provoca a 

sazonalidade e queda nas vendas no início do ano. E, por fim, o relacionamento com 

o cliente no pós-vendas não foi evidenciado de forma efetiva. 
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QUADRO 25 – Avaliação dos resultados de Geração de Trabalho e Renda na perspectiva da gestão  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

PREMISSAS 
RECURSOS FINANCEIROS E 

MATERIAIS 
PROCESSOS INTERNOS 

CONHECIMENTO E 
CRESCIMENTO 

MERCADO E PARCEIROS E 
COMUNIDADE 

 

RESULTADO POR 
OBJETIVOS 

OBJETIVO Indicador Nota Indicador Nota Indicador Nota Indicador Nota  

GERAÇÃO 
DE 

TRABALHO 
E RENDA 

Infraestrutura - 
meios de 
produção 

2,5 Forte 
Acesso ao 
trabalho de 
forma igualitária 

3,0 Forte 
Capacitação 
técnica 
profissional 

2,5 Forte 
Carteira de 
clientes 

2,5 Forte 
 

PONTO FORTE 

Capital de Giro 
próprio 

1,0 Fraco 
Padronização de 
tarefas/ rotinas 

2,5 Forte 
Capacitação em 
gestão 

1,0 Fraco Faturamento 2,0 Alerta 
 

Renda Gerada 2,5 Forte 

Qualidade dos 
produtos 

2,5 Forte 

Gestão 
Participativa  

3,0 Forte 

Sazonalidade do 
mercado 

1,0 Fraco 
 

política de 
remuneração e 

distribuição 
financeira 

2,5 Forte 

Desenvolvimento 
de novos 
produtos 

2,0 Alerta 

 
satisfação dos 
clientes 

2,0 Alerta 
 

Parcerias 2,5 Forte  

NOTA MÉDIA 2,0 ALERTA NOTA MÉDIA 2,6 FORTE NOTA MÉDIA 2,2 FORTE NOTA MÉDIA 2,0 ALERTA  2,2 
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4.5.2 Avaliação do alcance dos objetivos de Redução da Vulnerabilidade social 
pela gestão 
 

 

Com relação à redução da vulnerabilidade social das cooperadas pode-se perceber 

que a Cooperárvore apresenta um potencial favorável para atingir tal objetivo. A 

maioria dos indicadores foi avaliada como ponto forte, com exceção dos indicadores 

de escolaridade, participação das cooperadas em outras ações do programa AV e o 

relacionamento da cooperada com os clientes (cf QUADRO 26). 

 

No geral os recursos materiais e financeiros permitem o acesso da cooperada aos 

recursos de produção, acesso ao mercado de trabalho por meio da inclusão 

produtiva, e também melhoria nas condições da moradia própria proporcionada pela 

renda obtida na cooperativa.   Nesta perspectiva, a participação das cooperadas em 

outras atividades do programa AV foi classificada como fraco e apenas algumas 

cooperadas alegaram participar de outras atividades, como o grupo de referência na 

comunidade.  

 

Os processos internos também contribuem de forma positiva para os resultados 

desses objetivos. As cooperadas participam das decisões da cooperativa por meio 

de reuniões periódicas, possuem direito a voto nas assembleias, possuem os 

direitos societários assegurados e autonomia para fiscalizar os resultados da gestão 

de forma transparente por meio do conselho fiscal.  

 

A perspectiva de conhecimento e crescimento das cooperadas é positiva, sendo 

evidenciadas capacitações de aperfeiçoamento profissional, aumentando a 

capacidade de empregabilidade e também o fortalecimento dos laços familiares em 

função da melhoria dos relacionamentos interpessoais.   

 

A escolaridade das cooperadas é um fator de vulnerabilidade social que a 

cooperativa ainda não conseguiu obter resultados. Mesmo com esforços investidos 

pela gestão as cooperadas alegam grandes dificuldades em voltar aos estudos. 

Segundo as mesmas o principal empecilho é a necessidade de trabalhar e cuidar 

dos compromissos familiares.        
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As relações com o mercado, parceiros e comunidade também são avaliadas 

positivamente na gestão. As cooperadas alegaram possuir um bom acesso aos 

recursos públicos do bairro; um bom reconhecimento pela comunidade por fazer 

parte da Cooperárvore e uma percepção de redução da violência na comunidade.        

 

O ponto fraco identificado nesta perspectiva é a falta do relacionamento das 

cooperadas com os clientes e parceiros. Segundo as cooperadas elas não têm 

acesso aos clientes, a não ser em participação em feiras comerciais, já que as 

vendas e transações comerciais são realizadas pela equipe técnica.  Apesar de não 

terem sido preparadas para negociar com os clientes, as cooperadas demonstraram 

grande interesse em desenvolver tal habilidade.  

 

No geral, a cooperativa possui um bom potencial para o alcance dos objetivos de 

redução da vulnerabilidade social das cooperadas, com nota geral de 2,4 e 

classificação como ponto forte. 
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QUADRO 26 – Avaliação dos resultados de Redução da Vulnerabilidade Social na perspectiva da gestão 

PREMISSAS 
RECURSOS FINANCEIROS E 

MATERIAIS 
PROCESSOS INTERNOS 

CONHECIMENTO E 
CRESCIMENTO 

MERCADO E PARCEIROS E 
COMUNIDADE 

  

RESULTADO 
POR OBJETIVOS 

OBJETIVOS Indicador Nota Indicador Nota Indicador Nota Indicador Nota  

REDUÇÃO DA 
VULNERABILIDADE 

SOCIAL 

Acesso aos 
recursos de 
produção 

3,0 Forte 

Acesso às 
decisões - 
participação das 
reuniões 

3,0 Forte Escolaridade 1,0 Fraco 
Acesso aos 
recursos públicos 

2,5 Forte 

 

PONTO FORTE 

Participação 
nas demais 
atividades do 
programa AV 

1,0 Fraco Direito de voto 3,0 Forte 
Aperfeiçoamento 
Profissional 

2,5 Forte 
Reconhecimento 
da comunidade 

3,0 Forte 

 

Acesso ao 
mercado de 
trabalho - 
liberdade de 
escolha 

2,5 Forte 

Direitos 
societários 
como 
associado 

3,0 Forte Empregabilidade 2,5 Forte 
Relacionamento 
com clientes e 
parceiros 

1,0 Fraco 

 

Melhoria da 
moradia própria 

2,5 Forte 

autonomia do 
conselho fiscal e 
da assembleia 

2,5 Forte 
Fortalecimento 
dos laços 
familiares 

3,0 Forte 
Redução da 
violência 

2,5 Forte 

 

NOTA MÉDIA 2,2 FORTE NOTA MÉDIA 2,8 FORTE NOTA MÉDIA 2,2 FORTE NOTA MÉDIA 2,3 FORTE   2,4 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.5.3 Avaliação do alcance dos objetivos de Desenvolvimento Humano pela 
gestão 
 

 

O desenvolvimento humano das cooperadas vem sendo alcançado de forma positiva 

conforme demonstra a nota geral de 2,5 e classificação como ponto forte (cf 

QUADRO 27). 

 

Na perspectiva de recursos materiais a aplicação de tecnologia atualizada foi 

classificada como ponto de alerta. Em sua maioria as cooperadas não possuem a 

formação em informática, o que dificulta o acesso às ferramentas de gestão e 

desenvolvimento de produtos. Conforme as entrevistadas da cooperativa, o curso de 

informática está previsto para começar em curto prazo. 

 

A forma em que os processos internos são organizados permite a flexibilidade de 

horários e proporciona um ambiente de trabalho com boa qualidade de vida para as 

cooperadas. Como também a cultura cooperativa e solidária implantada na formação 

humanística permite um ambiente saudável, sem preconceitos e discriminação entre 

as participantes. A segurança no trabalho se encontra em estado de alerta pela 

ausência de um programa de segurança de forma sistemática e difundida entre as 

cooperadas. 

 

O conhecimento e crescimento das cooperadas vêm proporcionando o 

desenvolvimento humano por meio do know-how adquirido, pela formação 

humanística, elevação da autoestima, do aumento da autoconfiança, satisfação no 

trabalho e sentimento de pertencimento no processo. 

 

O relacionamento com o mercado externo contribui para o desenvolvimento humano 

das cooperadas em promover a sua autonomia nas decisões pessoais. As 

cooperadas alegam que a partir da experiência na cooperativa elas passaram a 

tomar as decisões que levam ao seu desenvolvimento humano.  O que se apresenta 

em estado de alerta é a baixa incidência do contato das cooperadas com os clientes 

e parceiros, as mesmas concordam que poderiam aprender muito no contato com 

esses públicos externos do programa AV. 
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QUADRO 27– Avaliação dos resultados de Desenvolvimento Humano na perspectiva da gestão 

PREMISSAS 
RECURSOS FINANCEIROS E 

MATERIAIS 
PROCESSOS INTERNOS 

CONHECIMENTO E 
CRESCIMENTO 

MERCADO E PARCEIROS E 
COMUNIDADE   

RESULTADO 
POR OBJETIVOS 

OBJETIVOS Indicador Nota Indicador Nota Indicador Nota Indicador Nota  

DESENVOLVIMENTO 
HUMANO 

Uso de 
tecnologia 
atualizada 

2,0 Alerta 

segurança no 
trabalho 

2,0 Alerta 
Know-How 
adquirido 

2,5 Forte 
Relacionamento 
com o público 
externo 

2,0 Alerta 
 

PONTO FORTE 

Qualidade de 
Vida Trabalho 

3,0 Forte 
Formação 
humanística 

3,0 Forte 

Autonomia nas 
decisões 
pessoais 

3,0 Forte 

 
liberdade 
participativa 

3,0 Forte 
elevação da 
autoestima 

3,0 Forte 
 

Discriminação 3,0 Forte autoconfiança 3,0 Forte  

Cooperação e 
solidariedade 

2,5 Forte 

satisfação no 
trabalho 

2,0 Alerta 
 

sentimento de 
pertencimento 

3,0 Forte 
 

NOTA MÉDIA 2,0 ALERTA NOTA MÉDIA 2,7 FORTE NOTA MÉDIA 2,8 FORTE NOTA MÉDIA 2,5 FORTE   2,5 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

QUADRO 28 – Avaliação dos resultados de Desenvolvimento Social na perspectiva da gestão 

PREMISSAS 
RECURSOS FINANCEIROS E 

MATERIAIS 
PROCESSOS INTERNOS 

CONHECIMENTO E 
CRESCIMENTO 

MERCADO E PARCEIROS E 
COMUNIDADE   

RESULTADO 
POR OBJETIVOS 

OBJETIVOS Indicador Nota Indicador Nota Indicador Nota Indicador Nota  

DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

Impacto 
ambiental dos 
produtos 

3,0 Forte 
Regimento e 
normas internas  

3,0 Forte 
disseminação e 
socialização do 
conhecimento 

3,0 Forte 
participação em 
eventos 

2,0 Alerta 
 

PONTO FORTE 

tecnologia limpa 2,5 Forte 

solução de 
conflitos 

3,0 Forte 
Relacionamento 
interpessoal 

3,0 Forte 
participação na 
comunidade 

2,0 Alerta 
 

tratamento de 
resíduos 

2,5 Forte 
Conscientização 
ambiental 

1,0 Fraco 
Produtos 
sustentáveis 

2,5 Forte 
 

NOTA MÉDIA 2,5 FORTE NOTA MÉDIA 2,7 FORTE NOTA MÉDIA 2,5 FORTE NOTA MÉDIA 2,3 FORTE   2,5 

.Fonte: elaborado pelo autor.
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4.5.4 Avaliação do alcance dos objetivos de Desenvolvimento Social pela 
gestão 
 

 

No quadro 28 percebe-se que o desenvolvimento social das cooperadas vem 

crescendo em função da contribuição da cooperativa no impacto ambiental de forma 

positiva. A produção utiliza recursos tecnológicos de baixo impacto ambiental e os 

produtos utilizam matérias-primas recicladas.   

 

Os processos internos contribuem para o desenvolvimento social das cooperadas 

por meio de uma cultura disciplinada descrita no regimento e nas normas internas, 

assim como as experiências adquiridas nas reuniões de soluções de conflitos.        

 

Os conhecimentos e crescimento são positivos no desenvolvimento social por 

permitir a disseminação e socialização do conhecimento entre as cooperadas. O 

relacionamento interpessoal que ocorre entre as participantes também é um fator de 

promoção do desenvolvimento social.  Não foi percebida uma conscientização 

ambiental entre as cooperadas e muitas não souberam responder como os resíduos 

da produção são tratados, e seus impactos no meio ambiente.   

 

O desenvolvimento social vem sendo promovido pela participação das cooperadas 

em eventos externos organizados pelo programa, pela participação da cooperada na 

comunidade e pela produção de produtos sustentáveis. 

 

Por fim, a cooperativa vem contribuindo de forma positiva no desenvolvimento social 

das cooperadas com uma avaliação de nota 2,5 e classificada como ponto forte do 

programa. 

 

 

4.5.5 Avaliação do alcance dos objetivos de Desenvolvimento Econômico pela 
gestão 
 

 

No geral o desenvolvimento econômico das cooperadas foi o objetivo que teve o 

menor alcance, com nota geral de 1,8 e classificada como ponto de alerta. Em 
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termos de recursos o patrimônio pessoal das cooperadas aumentou, no entanto o 

patrimônio da cooperativa adquirido com recursos próprios ainda está bastante 

insipiente (cf QUADRO 29). 

 

A Cooperativa ainda não tem condições econômicas suficiente para manter a sua 

autossustentabilidade, desta forma a mesma ainda depende do apoio dos 

investidores. No entanto, os gestores do programa alegam que os aportes vem 

sendo reduzidos gradativamente e os custos operacionais sendo assumidos pela 

própria cooperativa, assim como o fundo de reserva que também vem aumentando. 

 

Os processos internos contribuem para o desenvolvimento econômico por meio dos 

controles dos resultados, pelo aumento da produtividade das cooperadas e pelos 

processos que permitam a autogestão. No entanto esses indicadores apresentam-se 

com fragilidades. 

 

O desenvolvimento da capacidade empreendedora e da autogestão são os 

indicadores de conhecimento e crescimento que podem contribuir para o 

desenvolvimento econômico das cooperadas.  Também neste caso a cooperativa 

ainda apresenta pontos fracos.  

 

O pior resultado obtido na avaliação do desenvolvimento econômico foi o 

relacionamento com o mercado. Não há uma sistemática de avaliação de 

fornecedores e ações externas sobre o meio ambiente.  

 

No geral, a avaliação sobre o alcance do desenvolvimento econômico é considerado 

uma situação de alerta para o cumprimento da missão da cooperativa, com nota 

obtida de 1,8.   
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QUADRO 29 – Avaliação dos resultados de Desenvolvimento Econômico na perspectiva da gestão 

PREMISSAS 
RECURSOS FINANCEIROS E 

MATERIAIS 
PROCESSOS INTERNOS 

CONHECIMENTO E 
CRESCIMENTO 

MERCADO E PARCEIROS E 
COMUNIDADE   

RESULTADO 
POR OBJETIVOS 

OBJETIVOS Indicador Nota Indicador Nota Indicador Nota Indicador Nota  

DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 

Patrimônio 
pessoal  

2,5 Forte 
controle de 
resultados 

2,0 alerta Empreendedorismo 2,5 Forte 
avaliação de 
fornecedores 

1,0 Fraco 
 

PONTO DE 
ALERTA 

Patrimônio da 
cooperativa 

2,0 Alerta produtividade 2,0 alerta 

Capacidade de 
autogestão 

1,0 Fraco 

 

sustentabilidade 
financeira da 
cooperativa 

1,0 Fraco 

Processo que 
permitam a 
autogestão 

2,0 alerta 
ações externas 

sobre meio 
ambiente 

1,0 Fraco 

 

Investimentos e 
aportes 
financeiros 

2,0 Alerta 

 

Fundo de reserva 2,0 Alerta  

NOTA MÉDIA 1,9 ALERTA NOTA MÉDIA 2,0 ALERTA NOTA MÉDIA 1,8 ALERTA NOTA MÉDIA 1,0 FRACO   1,8 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

QUADRO 30 – Avaliação Geral dos resultados (média geral) na perspectiva da gestão 

PREMISSAS 
RECURSOS FINANCEIROS E 

MATERIAIS 
PROCESSOS INTERNOS 

CONHECIMENTO E 
CRESCIMENTO 

MERCADO E PARCEIROS E 
COMUNIDADE   

RESULTADO 
GERAL 

OBJETIVOS Indicador Nota Indicador Nota Indicador Nota Indicador Nota  

RESULTADO POR 
ÁREA (PREMISSA) 

ALERTA 2,0 FORTE 2,6 FORTE 2,3 ALERTA 2,0 
 

FORTE 

  2,2 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Finalmente o QUADRO 30 resume os resultados obtidos pela média geral das notas 

atribuídas aos indicadores, da gestão. Assim pode-se inferir que as maiores 

potencialidades da cooperativa são seus processos internos e o conhecimento e o 

crescimento das cooperadas por meio da capacitação e qualificação profissional. O 

sinal de alerta fica para os recursos financeiros e materiais da cooperativa, que 

ainda não conseguiu atingir a sua sustentabilidade financeira e para o 

relacionamento com o mercado, parceiros e comunidade, que necessita ampliar o 

seu portfólio de produtos, reduzir os impactos da sazonalidade do mercado e do 

relacionamento das cooperadas com o público externo. Na avaliação global a gestão 

é classificada como ponto forte na busca do cumprimento da missão da cooperativa 

com nota de 2,2 e com classificação de ponto forte. 

 

Espera-se que, com a utilização dessa metodologia no diagnóstico da gestão, 

logicamente adaptada às realidades da Cooperárvore, possam traçar-se indicadores 

de desempenho de fácil compreensão, que permitam monitorar e avaliar as 

implementações das estratégias para o cumprimento da missão da mesma. 

Sabendo-se que a Cooperativa tem características próprias e bem diferentes de uma 

empresa com fins lucrativos, sugere-se usar o BSC como um modelo, e não como 

uma camisa de força, como recomendado por Kaplan e Norton (2000). Assim, todas 

as estratégias propostas poderão ser almejadas tendo como base estruturante a 

“Missão” da Cooperárvore. 

 

A proposta da aplicação dessa metodologia é gerar indicadores de desempenho que 

permitam medir a eficácia da gestão da Cooperárvore para o atingimento dos 

objetivos para os quais ela foi criada, que constituem o objeto foco deste estudo. 

Portanto, medir em que ponto a gestão está contribuindo para a redução da 

vulnerabilidade social, para a geração de trabalho e renda e para o desenvolvimento 

econômico, social e humano dos beneficiários. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta dissertação teve como objetivo geral avaliar em que medida a cooperativa do 

programa de RSE da FIAT, Árvore da Vida, alcançou os objetivos de gerar trabalho 

e renda; reduzir a vulnerabilidade social e promover o desenvolvimento humano, 

social e econômico de pessoas da comunidade Jardim Terezopolis de Betim-MG. 

 

Assim os objetivos específicos foram definidos de forma a alcançar o objetivo geral 

acima. Primeiramente buscou-se caracterizar a contextualização histórica do 

programa e suas características; seguido de três objetivos particulares com a meta 

de medir os resultados do programa em relação à geração de trabalho e renda; a 

redução da vulnerabilidade social e a promoção do desenvolvimento humano, social 

e econômico. Por fim, o último objetivo específico buscou desenvolver e propor uma 

metodologia própria de avaliação da cooperativa como ferramenta de monitoramento 

e gestão dos resultados almejados.     

 

Para fundamentar a pesquisa que levou à busca de tais respostas, foram elucidados 

conceitos relativos à RSE e sua importância para o desenvolvimento sustentável; a 

apreciação sobre vulnerabilidade social; caracterização sobre geração de trabalho e 

renda como prática de desenvolvimento humano, social e econômico; e, por fim, 

práticas e modelos de avaliação de projetos sociais que permitiram a elaboração de 

um método específico de monitoramento proposto no final deste estudo. 

 

Com uso de uma metodologia de pesquisa caracterizada como descritiva, os dados 

foram obtidos por meio de dados documentais e por entrevistas com os participantes 

da Cooperárvore, nos três níveis organizacionais: estratégico, tático e operacional. 

Assim os dados obtidos permitiram a realização de uma análise crítica dos 

resultados e resposta aos objetivos propostos. 

 

Desta forma, tais resultados permitiram a exposição de algumas considerações 

finais sobre o estudo realizado, sendo apresentadas a seguir na mesma estrutura 

sequencial dos objetivos específicos. 
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A principal limitação desta pesquisa foi a dificuldade encontrada em comparar 

indicadores gerais, de nível municipal, estadual ou nacional com os resultados 

alcançados pela cooperativa, obtidos nas entrevistas. Como não foi possível 

mensurar o impacto das variáveis externas, os resultados apresentados foram 

baseados praticamente nas variáveis internas, ou seja, nas ações realizadas pela 

gestão do programa.   

 

Outra dificuldade encontrada foi a impossibilidade de poder entrevistar os 

cooperados que atuam externamente na cooperativa. São três associados que 

auxiliam o processo produtivo em casos de maior demanda de venda e excesso de 

produção. Por motivo de não comparecimento dos mesmos para a realização das 

entrevistas, os dados que seguem referem-se às cooperadas atuantes do dia-a-dia 

da Cooperárvore, que, em sua totalidade, são mulheres da comunidade. 

 

Com relação aos resultados obtidos, a primeira consideração é relacionada ao 

marco zero do programa, ou seja, como o programa foi implantado na comunidade e 

especificamente como se deu a criação da cooperativa. Neste ponto pode-se 

concluir que o programa Árvore da Vida teve um início de forma positiva por ter sido 

planejado a partir de um amplo diagnóstico situacional da realidade social da 

comunidade, que segundo Marino (2003) permite orientar o planejamento das ações 

futuras e reduzir os riscos de insucesso do programa. Outro ponto importante 

detectado na pesquisa foi a constatação de fortes evidências do envolvimento da 

alta direção da FIAT no programa AV, tanto pelos investimentos aportados quanto 

pelo apoio institucional, assim como o envolvimento dos gestores de nível 

estratégico na busca dos resultados almejados. Especificamente sobre a 

cooperativa o que se ressalta é a participação dos beneficiários desde o início de 

sua criação. Todas as cooperadas entrevistadas, que participam do processo e 

criação da cooperativa demonstraram um forte sentimento de pertencimento e de 

motivação, favorável ao desenvolvimento sustentável da Cooperárvore.  A conclusão 

que se chega é que o programa não é uma ação social isolada, ordenada de “cima 

para baixo” pela alta direção, mas sim um programa estruturado em uma rede de 

parceiros e com ações de curto, médio e longo prazo. E que tem a preocupação 

principal de promover a autossustentabilidade dos beneficiários, para que os 
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mesmos possam ser protagonistas de sua própria vida e independentes de 

programas assistencialistas.       

 

Com relação ao segundo objetivo específico pode-se concluir que a Cooperárvore 

vem cumprindo as suas metas de gerar trabalho e renda para as cooperadas. De 

forma positiva, todas as cooperadas se sentem inseridas no mercado de trabalho e 

aptas a buscarem o seu próprio caminho profissional. A renda gerada vem 

permitindo a ascensão social das mesmas, a partir do poder de compra e 

independência financeira familiar. No entanto, fica claro que tais resultados ainda 

precisam ser efetivados, pois apesar da renda média geral das cooperadas ser 

acima de um salário mínimo, a instabilidade financeira gerada pela sazonalidade do 

mercado da cooperativa vem gerando uma desmotivação considerável nas 

participantes. Tal fato se não for resolvido poderá provocar uma evasão das 

cooperadas em busca de outra forma de renda mensal mais estável. Por um lado, a 

autonomia da beneficiária de buscar progredir profissionalmente é positiva e já 

demonstra um resultado esperado do programa, mas por outro, a evasão em massa 

das mesmas da cooperativa poderá inviabilizar a perpetuação da mesma por não 

possuir um coro mínimo de participantes e permitir a renovação de beneficiários. 

 

As considerações relativas ao alcance da redução da vulnerabilidade social dos 

participantes da cooperativa - terceiro objetivo específico – são bastante 

promissoras. De acordo com a pesquisa, ela vem cumprindo de forma positiva, este 

objetivo. Foram percebidas melhorias significativas nas pessoas em relação à sua 

capacidade de enfrentar os seus próprios problemas, maior autonomia financeira, 

melhoria nas condições da moradia, crescimento profissional e pessoal em função 

da capacitação técnica e formação humanística. Registraram-se, ainda, melhoria na 

percepção da realidade, maior envolvimento com a comunidade e aumento da 

segurança familiar e redução da violência. Nesse ponto, o que ficou mais 

evidenciado foram as melhorias dos laços familiares em função do fortalecimento do 

papel da mulher no lar, como provedora financeira, que foi desenvolvida na sua 

participação conscientizadora e educadora ao promover uma nova cultura familiar. 

No programa, segunda a pesquisa, dois pontos ainda precisam ser mais efetivos 

com relação à vulnerabilidade social: o primeiro é a melhoria do acesso aos 

tratamentos de saúde, que, apesar de não reclamarem dos postos de saúde pública 
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da comunidade, a maioria das cooperadas demonstrou um forte anseio em ter um 

convênio com um plano de saúde privado, oferecido pela Cooperárvore. O outro 

ponto está relacionado à baixa escolaridade das cooperadas, que pode se tornar um 

gargalo na autogestão da cooperativa no futuro.  

 

Com relação às considerações sobre o quarto objetivo específico, ressalta-se, 

primeiramente, a constatação de avanços no desenvolvimento humano das 

beneficiárias. As mulheres, que alegaram ser bastante introspectivas antes do 

projeto, demonstraram uma forte participação e envolvimento na diretoria e gestão 

da cooperativa, seja como membro da diretoria, líder de área ou participante ativa 

nas reuniões deliberativas. Este é um ponto extremamente favorável para a 

autogestão e autonomia da cooperativa. O conhecimento de todo o processo 

produtivo, o acompanhamento e avaliação crítica da prestação de contas, a 

preocupação com a autossustentabilidade, a participação nos processos decisórios, 

a oportunidade de expor idéias e opiniões e o acolhimento solidário das colegas sem 

qualquer tipo de discriminação foram evidências detectadas na pesquisa sobre o 

desenvolvimento humano das cooperadas.  Ainda com relação ao quarto objetivo 

específico, a conclusão quanto ao desenvolvimento social das cooperadas, a 

avaliação é positiva. Percebe-se uma evolução social das beneficiárias em vários 

aspectos. É perceptível nos diversos depoimentos, a melhoria da capacidade de 

sociabilidade das mesmas, tanto com as colegas de trabalho quanto com pessoas 

da comunidade. E, por fim, o desenvolvimento econômico também pode ser 

considerado como um objetivo com resultados positivos, a partir do momento em 

que as cooperadas passaram a ter um espaço e meios de produção para a geração 

de renda, um aumento de seu patrimônio físico, como investimentos na moradia, 

poder de consumo em função da renda, e melhorias na empregabilidade e no 

desenvolvimento empreendedor, que amplia as opções de sua sustentabilidade 

financeira. 

 

 Por fim, as considerações sobre o último objetivo específico estão relacionadas ao 

modelo de avaliação de gestão proposto por este estudo. Neste ponto, pode-se 

concluir que o modelo apresentado permite fazer uma avaliação conjugando os 

objetivos do programa com a sustentabilidade da cooperativa, por meio de 

indicadores que medem a eficiência da gestão pelos seus recursos, processos, 
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conhecimento e relacionamento com o mercado. Após aplicar este método na 

pesquisa conclui-se que os resultados da gestão são condizentes com os resultados 

dos depoimentos dos beneficiários. Por este método, a conclusão é que a gestão 

apresenta um resultado positivo (GRAF.30) com as seguintes observações: Gestão 

dos Processos Internos e Gestão do Conhecimento e Crescimento das pessoas 

envolvidas se destacam como pontos fortes da cooperativa. Já a Gestão dos 

Recursos Financeiros e Gestão do Mercado e Parceiros se encontram em estado de 

alerta, ou seja, não constitui um ponto fraco, mas deve ser trabalhado para seu 

fortalecimento e sustentabilidade da Cooperárvore.  

 

De acordo com a metodologia do BSC a Cooperárvore apresenta alguns pontos de 

alertas: o primeiro em relação aos recursos materiais e financeiros, uma vez que a 

cooperativa ainda não tem condições de se autossustentar.    O segundo ponto de 

alerta sobre a relação com o mercado e parceiros, devido à instabilidade das vendas 

em alguns meses do ano e à incipiente relação das cooperadas com os parceiros, 

fornecedores e meio ambiente. 

 

Por fim, nosso parecer é positivo quanto aos resultados alcançados pela 

Cooperárvore e aos objetivos atingidos pelo programa de RSE da FIAT. A 

cooperativa vem gerando trabalho e renda, reduzindo a vulnerabilidade social e 

proporcionando o desenvolvimento humano, social e econômico dos beneficiários. O 

grande desafio da mesma é tornar-se autogestionada pelas cooperadas e 

autossustentável, tornando-se independente financeiramente de aportes 

assistenciais recebidas da FIAT Automóveis e associadas. 
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APÊNDICES 
 

 

1- ROTEIRO DA ENTREVISTACOM  OS  TÉCNICOS E COOPERADAS. 
 

1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 - LANÇAMENTO DO PROGRAMA – MARCO 
ZERO: 

 
 Fontes da Pesquisa: 
 

 Projeto inicial do Árvore da Vida (AV) – Diagnóstico (marco 
zero); Objetivos; Diretrizes e Metas; 

 Relatórios periódicos de acompanhamentos; 
 Ata de fundação da cooperativa; 
 Estatuto da cooperativa; 
 Regimento Interno da cooperativa; 
 Depoimentos dos gestores sobre o início; 
 Depoimentos dos beneficiários sobre o início; 
 Jornais e Revistas da época de lançamento. 

 
Questões a serem respondidas neste tópico: 
 
1.1.1 Quais são os objetivos do programa AV? 
1.1.2 Quais são as diretrizes do programa AV? 
1.1.3 Como foi criada a cooperativa? 
1.1.4 Por que foi criada? 
1.1.5 Quem são os fundadores? 
1.1.6 Quais são os principais envolvidos e parceiros? 
1.1.7 Quais são os objetivos da cooperativa? 
1.1.8 Qual a missão da cooperativa? 
1.1.9 Qual a visão da cooperativa? 
1.1.10 Quais as metas da cooperativa? 
1.1.11 Qual a estrutura inicial da cooperativa? (Financeira, infraestrutura, 

membros, gestão). 
1.1.12 Quais os recursos utilizados ao longo do tempo? 
1.1.13 Qual o contexto, espaço político, geográfico e demográfico da 

cooperativa? 
1.1.14 Quais os beneficiários diretos e indiretos? 
1.1.15 Quais as ações sociais (internas e externas) da cooperativa? 
1.1.16 Quais as expectativas dos gestores no início do projeto? 
1.1.17 Quais as expectativas dos beneficiários no início do projeto? 
1.1.18 Quais as principais dificuldades encontradas no início do projeto?(visão 

dos gestores e beneficiários). 
1.1.19 Quais as perspectivas e desafios (gestores e beneficiários)? 
1.1.20 Quais os eventos no contexto que influenciam no processo de 

avaliação? 
1.1.21 Quais os financiamentos existentes ao longo da sua existência? 
1.1.22 Quais os Resultados de avaliações anteriores? 
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1.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 2: VERIFICAR A GERAÇÃO DE TRABALHO 
E RENDA 

 
 Fontes da Pesquisa: 

 

 FIAT, Jornais periódicos, revistas periódicas, Relatórios do projeto, Jornais 
regionais e locais,. 

 Entrevista com os gestores; 

 Entrevista com os beneficiários. 
 
Questões a serem respondidas neste tópico: 
 
1.2.1- Qual a evolução dos indicadores de Emprego e Renda desde 2003. – 

Fazer um comparativo entre os indicadores do Brasil, MG, Betim e Região da 
pesquisa (Teresópolis). 

 
 
1.2.2 – Qual a atual situação de trabalho dos beneficiários da cooperativa? 
1.2.3 – Qual a atual situação da renda dos beneficiários da cooperativa? 
1.2.4 – Quais as melhorias detectadas sobre T.R. dos beneficiários? 

(Capacitações, profissionalização, ocupação, empregabilidade, etc). 
1.2.5 – Quais as maiores dificuldades encontradas neste objetivo? 
1.2.6 – Quais as deficiências detectadas no cumprimento deste objetivo? 
1.2.7 – Quais os resultados econômicos da cooperativa desde a sua 

fundação? 
 
INDICADORES: renda; desemprego; qualificação profissional, número de 

cooperados, faturamento da cooperativa, resultados econômicos da cooperativa, 
 
FONTES: Relatórios da Cooperárvore, Relatórios e periódicos da FIAT, 

Jornais regionais e locais. 
 
 
 
1.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: VERIFICAR A REDUÇÃO DA 

VULNERABILIDADE SOCIAL 
 

 Fontes da Pesquisa: 
 
FIAT, Jornais periódicos, revistas periódicas, Relatórios do projeto, Jornais 

regionais e locais. 
 

  Entrevista com os gestores; 

  Entrevista com os beneficiários. 
 
 

Questões a serem respondidas neste tópico: 
 
1.3.1- Qual a evolução dos indicadores de Vulnerabilidade social desde 2003  
-Dimensões:  
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 - Ambiental Urbana:  
- Econômica;  
- Cultural;  
- Segurança de Sobrevivência. 

1.3.2 – Qual a atual situação da vulnerabilidade social dos beneficiários da 
cooperativa? 

1.3.3 – Quais as melhorias detectadas sobre os IVS dos beneficiários? 
1.3.4 – Quais as maiores dificuldades encontradas neste objetivo? 
1.3.5 – Quais as deficiências detectadas no cumprimento deste objetivo? 
 
 
 
1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4: VERIFICAR A EVOLUÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E HUMANO 
 
Fontes da Pesquisa: 
 
FIAT, Jornais periódicos, revistas periódicas, Relatórios do projeto, Jornais 
regionais e locais. 
 

  Entrevista com os gestores; 

  Entrevista com os beneficiários. 
 

Questões a serem respondidas neste tópico: 
 
1.4.1- Qual a evolução dos indicadores Econômicos, Sociais e Humanos 

(IDH) desde 2003. – Fazer um comparativo entre os indicadores do Brasil, MG, 
Betim e Região da pesquisa (Teresópolis). 

 
INDICADORES: Cidadania, emancipação do Bolsa Família, escolaridade, 

saúde, família, violência, etc. 
 
1.4.2 – Qual a atual situação econômica dos beneficiários da cooperativa? 
1.4.3 – Qual a atual situação social dos beneficiários da cooperativa? 
1.4.4 – Qual a atual situação das condições humanas dos beneficiários da 

cooperativa? 
1.4.5 – Quais as melhorias detectadas sobre o desenvolvimento econômico, 

social e humano dos beneficiários?  
1.4.6 – Quais as maiores dificuldades encontradas neste objetivo? 
1.4.7 – Quais as deficiências detectadas no cumprimento deste objetivo? 
 

 
1.5 OBJETIVO ESPECÍFICO 5: METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E 

MONITORAMENTO DA COOPERÁRVORE 
 
Fontes da Pesquisa: 
 

 FIAT, Jornais periódicos, revistas periódicas, Relatórios do projeto, 
Jornais regionais e locais. 

 Entrevista com os gestores; 
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 Entrevista com os beneficiários. 
 

Questões a serem respondidas neste tópico: 
 
1.5.1 - Quais os indicadores avaliados pelo programa? 
1.5.2 – Qual a atual avaliação da cooperativa pelos gestores?. 
1.5.3 – Qual a atual avaliação da cooperativa pelos beneficiários? 
1.5.4 – Quais os resultados alcançados medidos pelo monitoramento?  
1.5.5 – Quais as maiores dificuldades encontradas neste objetivo? 
1.5.6 – Quais as deficiências detectadas no cumprimento deste objetivo? 

               1.5.7 – Qual o alcance da autogestão? 
               1.5.8 - Qual o alcance das estratégias (visão)? 
               1.5.9 - Quais os indicadores de gestão (BSC)? 
               1.5.10 – Quais os desenvolvimentos de produtos e expansão de mercado? 

 
 

2 - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS GESTORES DO PROGRAMA ÁRVORE 
DA VIDA. 
 
 
SOBRE O PROGRAMA ÁRVORE DA VIDA COMO UM TODO 
 

1) O que levou a FIAT investir no programa Árvore da Vida (propósito)?  

2) Qual a importância do programa Árvore da Vida dada pela alta administração 
da FIAT?  

3) Quais as expectativas da FIAT no início do projeto?  

4) Quais as principais dificuldades encontradas no início do programa Árvore da 
Vida? 

5) Como a FIAT monitora os resultados do programa Árvore da Vida? 

 
SOBRE A COOPERATIVA DO PROGRAMA (Cooperárvore) 
 

1. Qual a avaliação que a FIAT faz sobre a Cooperárvore? 

2. Quais as melhorias detectadas sobre os objetivos propostos pela 
cooperárvore? (vulnerabilidade social, trabalho e renda e desenvolvimento 
econômico, social e humano) 

3. Quais as maiores dificuldades/desafios encontrados na busca dos objetivos 
da Cooperárvore? 

4. Quais as deficiências/necessidades detectadas no cumprimento dos objetivos 
da Cooperárvore? 

5. Qual a visão da FIAT com relação ao futuro da Cooperárvore? 

 


