
MULHERES NO COMANDO

N   o mês da mulher, temos muito que refletir so-
bre a questão de gênero no mercado de tra-

balho. Em que pese dados que apontam o distan-
ciamento entre a renda média das trabalhadoras e 
dos trabalhadores e uma pequena representação 
das mulheres nos postos de comando nas empre-
sas brasileiras, nos empreendimentos de econo-
mia solidária de Diadema as mulheres estão em 
peso à frente desses coletivos. É o caso das coope-
rativas de catadores e catadoras de materiais re-
cicláveis. Quatro dos cinco empreendimentos do 
segmento são comandados por mulheres: a Coo-
perfênix, a Cooperlimpa, a cooperativa Guerreiros 
do Chico Mendes e a Nova Conquista.

Maria Mônica Silva, 49 anos, está na presidência da 
Cooperfênix desde 2016 quando o espaço, locali-
zado no Taboão, passou a funcionar com recicla-
gem de materiais, depois de um período de aban-
dono. Desde que iniciou na vida profissional, foi 
catadora. “Com a catação criei os cinco filhos bioló-

Quatro cooperativas de catadores e 
catadoras de materiais recicláveis de 
Diadema contam com mulheres na 
presidência ou nos coletivos de gestão.
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A Cooperlimpa conta com nove mulheres em seus quadros. Patrícia (esq.) é a presidenta

nos empreendimentos solidários de Diadema

gicos e um de coração”.  Hoje faz de tudo na coope-
rativa: “fico, na mesa de triagem, faço articulação, 
busco benefício para a cooperativa, participo das 
reuniões com o governo, [...] eu tenho muito amor 
à minha profissão. E muito orgulho de ser catado-
ra, não me veja fazendo outra coisa. É uma profis-
são muito legítima e importante”, destaca. Sobre o 
papel das mulheres na catação, Mônica lembra da 
resiliência feminina: “quando vêm as crises nas co-
operativas, geralmente os homens vão embora, e 
quem segura são as mulheres”, finaliza.

Patrícia Frazão Santos, 43 anos, é a presidenta da 
Cooperlimpa, localizada no Jardim Inamar.  Ela tra-
balha há 21 anos na cooperativa. Hoje, seu maior 
desafio é procurar garantir uma boa remuneração 
aos cooperados. “O preço do material está caindo 
muito e temos que partir para cima. Hoje estamos 
em 19 pessoas, nove mulheres, e tiramos uma mé-
dia mensal entre 1.500 e 1.800 reais. Só de saber 
que existem pessoas que se unem por uma causa 
nobre e saber que no final do mês o suor do traba-
lho de cada um vai ser a renda dela e sustentar a 
família dá um orgulho danado”, comemora.

Ali perto, quem comanda a cooperativa Guerreiros 
do Chico Mendes é Lúciana Ferreira, 45 anos, cata-

dora há 14 anos. Ela conta que a cooperativa aca-
bou de ser regularizada e está há pouco mais de 
um ano no comando da entidade, que tem gran-
des desafios pela frente: “Além de fazer o nosso 
trabalho de catação na rua, a gente orienta a po-
pulação e faz um trabalho ambiental”. Lúciana vê 
muitas barreiras no mercado de trabalho, por isso 
a cooperativa é uma saída. “Para a mulher tudo é 
mais complicado. Sendo mãe solo, preta, favelada, 
tendo filho ou cuidando de alguém é muito difícil 
entrar numa empresa. Todas aqui vivem essa situ-
ação. A Joice cuida da avó, eu sempre cuidei dos 
três filhos, quatro agora com minha netinha, tem a 
Simone que sempre foi mãe solo. Então você bate 
a cabeça aí fora, fica um período, mas não é acolhe-
dor como a cooperativa. E eu faço jus à oportuni-
dade que tive de trabalhar como catadora”, revela.

A Nova Conquista também conta com mulheres à 
frente da cooperativa, mas não há um presidente. 
A gestão é colegiada, formada pelos 10 catadores. 
“Tanto as mulheres quanto os homens trabalham 
e decidem juntos”, explica Maria Benedita Faria, 54 
anos, que integra o coletivo há dez anos. As qua-
tro cooperativas contam com cerca de 50 coope-
rados, sendo 24 mulheres.

Na Chico Mendes, Lúciana, de camiseta rosa, está há um ano à frente da entidade

Cinco mulheres formam a Cooperfênix. Mônica, ao lado da filha, é a presidenta Na Nova Conquista, homens e mulheres decidem os rumos da cooperativa coletivamente
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Um dos mais antigos coletivos de economia 
solidária do município, a Feira de Artesanato 

de Diadema sempre teve, ao longo de toda sua 
história, mulheres à frente da articulação do grupo, 
que chegou a contar com 110 artesãos, a maioria 
mulher. Atualmente, o grupo se encontra em 
processo de reformulação, mas informalmente, 
Jorgina Maria dos Reis, Gina, da barraca de acarajé, 
é uma das lideranças do coletivo. São muitas as 
mulheres que decidem os caminhos da Feira.

Os Afroemprendedores de Diadema, coletivo que 
trabalha com ampla diversidade de produtos e 
serviços têm 22 integrantes, 18 mulheres. O pro-
jeto Colmeia, coletivo de artesanato dos usuários 
da rede de saúde mental do Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras) Norte, também é um 
grupo majoritariamente de mulheres.

Costura e artesanato também contam 
com mulheres à frente dos coletivos

Em outros coletivos de economia 
solidária de Diadema, sejam formais 
ou informais, as mulheres têm papel 
preponderante na organização.

Para Adelia Santos, 52 anos, advogada, morado-
ra de Diadema, afroempreendedora e uma das 
articuladoras do grupo Pétalas, uma associação 
informal de costura, esse fenômeno tem uma ex-
plicação: o mercado de trabalho no Brasil exclui 
as mulheres muito rapidamente. “Depois de uma 
certa idade, temos muito mais dificuldade para 
voltar ao mercado de trabalho do que o homem, o 
que acaba nos empurrando para o setor informal 
ou para ser empreendedora”, explica.

Gilnair Pereira, coordenadora de formação do Ipeps 
e uma das fundadoras da Cooperlimpa lembra que 
as mulheres têm  cada vez mais assumido o papel 
de provedora da família em um mercado marcado 
por desigualdades e extremamente machista. “So-
mos as primeiras vítimas de corte de pessoal nas 
empresas capitalistas. Muitas encontram na econo-
mia solidária alternativa não só para sua indepen-
dência  financeira, mas alternativa para um modelo 
de sociedade que lhe proporcione melhor qualida-
de de vida e melhores relações de trabalho, propon-
do uma sociedade mais justa e igualitária”, aponta.
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Michele Ferreira, há um ano na Feira de Artesanato

SEDET e Sebrae 
abordam a força do 
empreendedorismo 
feminino

GLOSSÁRIO:

@PREFDIADEMA

C omo parte das atividades do mês da Mulher, a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tra-

balho (Sedet) e o Sebrae organizaram, no último dia 
14 de março, no Centro Cultural Vladimir Herzog, no 
bairro Campanário, o curso  Inteligência Emocional e 
o Empreendedorismo Feminino.

A criadora da marca de cosméticos Pantera Negra, 
Maria de Fátima Gonçalves Matinazzo, moradora da 
zona leste de São Paulo, contou como criou a marca 
que é, atualmente, referência para aqueles que tra-
tam a pele negra. Professora de matemática, química 
e física, para deixar as aulas mais atrativas, passou a 
ensinar os alunos a produzirem xampus, sabonetes e 
perfumes na sala de aula.

A experiência deu tão certo que funcionários da es-
cola começaram a consumir seus produtos. Anos de-
pois, quando Fátima se aposentou, aos 65 anos, deci-
diu empreender e tratou de abrir sua própria empresa 
e a chamou de Pantera Negra.

O nome da marca é homenagem ao movimento ne-
gro dos Estados Unidos que, nos anos 1970, lutou con-
tra toda forma de racismo e discriminação no mundo. 
Fátima considera essa luta necessária e permanente.
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Por José Lourenço Pechtoll

EMPREENDIMENTO 
ECONÔMICO SOLIDÁRIO (EES)
É o nome que damos às diferentes formas de orga-
nização econômica que já existem ou podem sur-
gir em Diadema para produzir algo, oferecer um 
tipo de serviço, comercializar/vender um produto 
ou até mesmo para lidar com o crédito. Os EES po-
dem ser pequenos grupos, cooperativas, associa-
ções, empresas falidas e recuperadas pelos seus 
trabalhadores e trabalhadoras. São diferentes das 
demais organizações econômicas capitalistas por 
que têm como alicerce a autogestão (ver ao lado).

Há mais de dois séculos, grupos de trabalhadores 
(as) se unem de forma participativa e comunitária 
para enfrentar a dura realidade do trabalho no 
modo de produção capitalista. É essa forma, par-
ticipativa e comunitária, como fizeram e fazem os 
EES funcionarem, que favoreceu tanto a sobrevi-
vência das pessoas como de suas famílias e, tam-
bém, auxiliou as pessoas a aprenderem muitas 
coisas, como dar sua opinião sobre algo; ajudar 
a melhorar seu bairro, seu trabalho e os espaços 
comunitários; valorizar a cultura e a tradição dos 
lugares e das pessoas. 

Um EES deve ter uma atividade econômica e ou-
tras atividades que promovam uma vida melhor e 
com qualidade para quem participa do empreen-
dimento. Sendo assim, é importante lembrar que, 
em um EES, todes trabalhadores, além de sua for-
ça de trabalho, auxiliam com aquilo que sabem ou 
tem mais facilidade para que todes possam apren-
der, ter renda e cidadania. 

AUTOGESTÃO
Esse conceito foi criado por trabalhadores com 
a ideia de que tomariam conta de seu negócio e 
de todo seu trabalho. Na autogestão não existe 
patrão (a), chefe (a) e nem empregado (a). Todes 
são responsáveis pelas decisões que envolvem as 
etapas do trabalho: o que vai ser produzido, como 
vai ser produzido e onde será comercializado. As-
sim como qual será o destino do dinheiro e como 
deverá ser partilhado de forma justa entre os (as) 
participantes. Isso quer dizer que todes partici-
pam do funcionamento do empreendimento des-
de as questões legais – como a elaboração do re-
gimento interno até questões do dia a dia, como, 
por exemplo, a definição dos horários de trabalho.

Quando todes trabalhadores participam 
e tomam decisões no empreendimento 
solidário acontece a autogestão.

Na sequência, Juliana Godoy do Sebrae abordou a 
importância da inteligência emocional nos negó-
cios. Utilizando como gancho a palestra de Maria 
de Fátima, tratou de questões sobre como lidar com 
clientes, funcionários e fornecedores utilizando uma 
comunicação racional e não violenta com o objeti-
vo de melhorar o desempenho do empreendimento 
que tem a mulher no comando.

Para Mariana Giroto, chefe de divisão de Geração 
de Trabalho e Renda da Sedet, Fátima Martinaz-
zo é uma inspiração pela sua história de supera-
ção e conquistas. “Uma mulher negra, de origem 

humilde que, depois de ter uma carreira como 
professora consolidada, se reinventou, foi à luta 
para alcançar o sonho de colocar no mercado cos-
méticos feitos para o público negro, o que não 
existia antes, e conseguiu alcançar seu objetivo.  
Depoimentos como esse geram um empoderamen-
to feminino da nossa capacidade de conquistar o 
que quisermos!”

Participaram da atividade cerca de 20 mulheres li-
gadas aos coletivos de economia solidária e às co-
ordenadorias das Mulheres e da Igualdade Racial da 
prefeitura de Diadema. 

Dejanira Moises, Maria de Fátima, Cleone Santos e Marcia Silveira


