
Cooperativas garantem vida melhor e futuro 
Adriana Carranca 
 
Na primeira vez que ouviu falar em cooperativismo, Nilda Araújo estava desempregada, com três 
filhos para criar, sozinha e sem perspectivas.  
 
Ela não sabia o que significava a palavra, estampada em um folheto distribuído por alunos da USP 
no Jardim São Remo. Mas pareceu algo que pudesse lhe dar uma chance. Na universidade, mudou 
de vida. É hoje vice-presidente da Cooperbrilha, prestadora de serviços de limpeza, jardinagem e 
construção, com 41 cooperados que recebem, em média, R$ 450,00 por mês.  
 
O dinheiro é pouco, mas Nilda já paga as contas e garante o sustento dos filhos. Mais importante, 
tem o seu negócio. A idéia é simples: sozinho, um padeiro pode ter um emprego formal de salário 
modesto e pouca chance de crescimento, mas com outros abre uma padaria. O mesmo vale para 
costureiras, artistas ou donas de casa, como Nilda, que usa a experiência na administração 
doméstica.  
 
De desempregada, ela passou a empreendedora, conquistou auto-estima, voltou a estudar e faz 
planos. No fim do ano, prestará vestibular para economia.  
 
"Nunca tive uma profissão e hoje tenho", diz. "A diferença é que não existe um patrão. Aqui todos 
somos iguais. E a empresa nunca vai acabar e colocar todo mundo na rua. Se um sair, os outros 
tocam."  
 
Incubadoras - Com a dificuldade de conseguir um emprego formal, iniciativas de trabalho 
associativo estão se espalhando pelo País. A Cooperbrilha é um entre cinco projetos desenvolvidos 
pela USP, que faz parte de uma rede de 15 universidades com programas similares. Há iniciativas 
de ONGs e do poder público. Seu papel é catalisar potenciais. As incubadoras capacitam e ajudam 
na escolha da atividade - em geral a partir do que os trabalhadores já sabem fazer -, na 
organização e legalização.  
 
Também ensinam coisas como cidadania e ética. O processo dura até que se torne auto-
sustentável - entre 3 e 5 anos.  
 
Na Cooperbrilha, o ganho é dividido - do presidente à faxineira, o valor da hora é o mesmo. Todo 
mês, 10% vão para um fundo que já financiou computadores, impressora, scanner e maquinário 
para jardinagem e construção.  
 
Outros 5% são destinados à educação, que levou todos de volta à sala de aula - quando se 
cooperaram, apenas dois tinham o ensino médio.  
 
O destino do dinheiro é traçado em assembléia. Na última, decidiu-se criar uma poupança para 
auxílio-transporte e outra para as festas de fim de ano.  
 
"É para o peru de Natal", diz o ajudante de pedreiro Valter dos Santos Magalhães, que aos 37 
anos retomou o ensino fundamental. Sua mulher, Maria José Carvalho da Silva, e uma filha do 
casal hoje tocam a CooperRemo, de panificação.  
 
Com outras quatro associadas, fazem pão de mandioca, de cenoura, integral, doce, de leite e de 
batata. Com o que cada uma já sabia fazer, em casa, conseguiram reunir oito receitas e usam a 
criatividade para diversificar o recheio. Há quatro meses, testam a venda dos pães em duas 
barraquinhas da Cidade Universitária. O dinheiro ainda é incerto, mas o futuro, não. "Vamos ser 
uma padaria de verdade. Se Deus quiser e com nosso trabalho", diz Maria José. Para isso, 
aguardam financiamento de bancos de microcrédito.  
 



Ateliê - Já Maria da Conceição, Maria de Jesus, Maria Denise e Francisca Sandra tiram parte do 
ganho mensal para pagar máquinas de costura industriais revisadas, compradas a prestação. Já 
têm quatro. A última parcela de um equipamento, que custou R$ 1.100, foi paga no mês passado. 
Com ele, puderam fazer as barras duplas de uniformes encomendados para duas escolas da 
região. Com o que receberam, acabam de comprar uma galoneira, que corta 30 lâminas de tecido 
de uma vez, para poder atender ao pedido de 336 jalecos para técnicos do programa Saúde da 
Família, da Prefeitura.  
 
"Preferimos investir a ganhar mais, porque assim vamos crescendo mês a mês", diz  Conceição. 
Ela tira cerca de R$ 500,00 por mês, que ajudam o marido no orçamento da casa. Foi ela quem 
teve a idéia de chamar as três colegas para montar uma cooperativa, o Ateliê Mãos Dadas.  
 
Com um empurrãozinho da Fundação Telefônica - que incluiu capacitação em autogestão, auxílio 
de uma estilista e até aulas de arte-educação - elas conseguiram se organizar. Em 2004, verão 
pela segunda vez seu trabalho desfilar com a Gaviões da Fiel. "É um de nossos orgulhos", diz 
Conceição. O outro é visitar a Mundaréu, na Vila Madalena, que desde o ano passado exibe peças 
criadas no ateliê. "Em conjunto, tudo fica mais fácil. Dividimos o trabalho e os ganhos", diz. 
"Antes, eu tinha boas clientes, mas não conseguia atender todas, porque estava sozinha."  
 
Retalhos - Enquanto esperava o filho Vitor, de 14 anos, nas aulas de capoeira, artes e informática, 
na Casa do Zezinho, a dona de casa Railda Oliveira Nascimento Calazans, de 51 anos, amarrava 
retalhos e os transformava em coloridos tapetes. Logo atraiu a curiosidade de outras mães. 
Ensinou uma, depois outra e outra.  
 
Hoje, a técnica é a principal fonte de renda de 30 mulheres que montaram uma cooperativa de 
artesanato. O ganho é dividido de acordo com a produção. No Natal, cada uma tirou entre R$ 
400,00 e R$ 700,00. "Comprei roupa para meu filho, paguei um tratamento para o meu marido e 
fiz a primeira ceia da minha vida", conta Railda.  
 
O Estado de São Paulo - 1/9/2003 


