
LIDERANÇA
COOPERATIVISTA

Uma trilha de aprendizados para provocar 

reflexões sobre os comportamentos de 

liderança que promovem o cooperativismo.



“O cooperativismo é uma 

resposta social a um momento 

de crise econômica e social ante 

o fracasso de um modelo de 

sociedade comercial.

O nosso desafio é aplicar o 

modelo de cooperação na 

realidade atual.”

Graciela Fernández Quintas

Presidente das Cooperativas das Américas

Região da Aliança Cooperativa Internacional (ACI Américas)



Clique no ícone para 

ver o vídeo

Acreditamos que, como cooperativistas, temos desde o nosso 

surgimento uma trilha que nos eleva e nos transforma para o 

desenvolvimento econômico e social – precisamos apenas segui-la.

Os nossos princípios foram idealizados há 176 anos, mas nunca 

deixaram de ser atuais. São eles:

1º ADESÃO 

VOLUNTÁRIA E LIVRE

2º GESTÃO 

DEMOCRÁTICA

3º  PARTICIPAÇÃO 

ECONÔMICA DOS 

MEMBROS

LIDERANÇA COOPERATIVISTA

Por que liderança cooperativista?

Quem vai te acompanhar nessa breve jornada será 

Maíra Santiago, educadora e roteirista da Coletiva. 

Assista ao vídeo de boas-vindas para conhecê-la um 

pouco mais.

https://www.youtube.com/watch?v=DtGg4yMvqjw&feature=youtu.be


www.coletiva.coop.br

Acreditamos que, como cooperativa, temos desde o nosso surgimento uma

trilha que nos eleva e nos transforma para o desenvolvimento econômico e

social – precisamos apenas seguir essa trilha.

Os nossos princípios foram idealizados há 176 anos, mas nunca deixaram

de ser atuais. São eles:

▪ Adesão livre e voluntária

▪ Gestão democrática

▪ Participação econômica dos membros

▪ Autonomia e independência

▪ Educação, formação e informação

▪ Intercooperação

▪ Interesse pela comunidade

www.coletiva.coop.br

4º AUTONOMIA E 

INDEPENDÊNCIA

5º EDUCAÇÃO, 

FORMAÇÃO E 

INFORMAÇÃO

6º INTERCOOPERAÇÃO

7º INTERESSE 

PELA 

COMUNIDADE

Um dos principais desafios da liderança é a coerência. Para que

haja consistência em nossa cultura organizacional, o velho ditado

“em casa de ferreiro, o espeto é de pau”, não pode se fazer

presente. Portanto, cada líder deve se portar como embaixador e

guardião dos princípios cooperativistas, demonstrando, em cada

pequena ação ou em seus processos de tomada de decisão, a

convergência com o modelo. O contexto histórico e a

compreensão das raízes do movimento ajudam a elucidar a

“herança” que temos a honrar por meio de nosso modelo de

gestão. O vídeo a seguir ilustra, resumidamente, o histórico de

nosso movimento e correlaciona os princípios à liderança.

Especialmente nesse cenário pandêmico, e na crise que o

sucederá, o que temos de mais precioso para nos guiar são os

nossos fundamentos.



o link para vídeo está na imagem acima

O vídeo acima foi elaborado em parceria com a revista

Mundocoop, como ilustração à entrevista publicada na

edição de maio/2020, de número 93.

Confira a matéria completa clicando no logo da Mundocoop

abaixo:

https://www.linkedin.com/posts/revista-mundocoop_campanha-assessoriadeimprensa-jornalismo-activity-6657745691139424256-xnWb
http://www.mundocoop.com.br/destaque/a-vez-das-novas-liderancas-2.html


Diante desse cenário, é importante que você identifique qual é o

seu papel – a parte que lhe cabe nesse latifúndio. Pois, a maneira

que concebemos e idealizamos algo, direciona muito de nossa

forma de executar essa função.

Qual é o papel da liderança 

cooperativista nos tempos atuais

Para responder a essa pergunta, acesse o questionário clicando na

imagem abaixo. Ao finalizar o questionário, clique em 'Ver

respostas anteriores' para acessar as respostas de outros líderes

que também refletiram sobre a questão. Sugerimos que as

visualize, para entender o contexto atual dos nossos pares.

?

Clique no ícone para responder a pesquisa

Após visualizar o gráfico dos demais líderes, reflita:

Será que você faz parte de uma maioria que pensa de

maneira similar? Ou será que a sua visão sobre o papel da

liderança cooperativista é a exceção dos respondentes? E o

que isso significa pra você e pra sua cooperativa?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejDiWhI3riYLhJFft9Hhda79oHVg6RdL2WWtBPBXDEBzqiDw/viewform


Nossos questionamentos são meramente provocativos, e não

intencionam direcionar você a uma única resposta “certa”. Uma

abordagem capaz de ampliar a nossa visão de liderança é a

chamada Espiral Dinâmica, de Clare W. Graves. No próximo vídeo

você pode conferir algumas elucidações sobre a ampliação da

consciência, para desenvolvermos um “olhar panorâmico” sobre o

impacto de nossas ações.

Clique no ícone para 

ver o vídeo

Essa ilustração demonstra o conceito da “espiral dinâmica”. À

medida que a visão se amplia, nossa consciência se expande -

sem abrir mão dos estágios anteriormente interiorizados.
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VISÃO MOTIVAÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=ve77jGgLCWs&feature=youtu.be


Os níveis mapeados por Graves nos mostram que como

indivíduos, e líderes, temos um caminho a seguir. A expansão da

consciência, como expresso no vídeo, também tem em seu norte o

propósito. Aqui, propósito pode ser entendido como o ponto que a

bússola de nossa cooperativa aponta o tempo todo, a orientação

que devemos seguir.

Este lugar desejado, que instiga motivações nobres e contributivas

– aos colaboradores, associados e à comunidade, é descrito por

Joey Reiman como uma analogia, em seu livro Propósito. Reiman
nos apresenta a jornada à Camelot (sim a mítica cidade governada

pelo lendário Rei Artur). Segundo o próprio autor:

Embora cite as “empresas”, entendemos que nossas cooperativas

já saem na frente nessa jornada. Como Camelot não é um lugar

familiar a nós, abrasileiramos as terminologias apresentadas por

Reiman, constituindo a matriz abaixo. Nossa Camelot foi

renomeada como “Comunidade de Trabalho”.

“Camelot é mais uma jornada que um lugar. É um lembrete do que as
empresas podem ser, fazer e dizer em benefício da sociedade. Todas as
empresas, de alguma forma, estão numa jornada para Camelot. Uma vez
que ouvem o chamado, as organizações passam a se reinventar para que
suas marcas sejam melhores e suas empresas tenham mais destaque. E,
uma vez que iniciam a jornada, nunca mais serão as mesmas.”

Clique no ícone para 

ver o vídeo

No próximo vídeo aprofundamos 

os conceitos sobre propósito.

Assista-o no link ao lado antes de 

prosseguir em sua trilha.

Para se aprofundar ainda mais nos conceitos, 

fica a dica: o livro Propósito, de Joey Reiman

https://www.youtube.com/watch?v=RnOroF8fqpk&feature=youtu.be


A matriz que inspira e posiciona referenciais 

de organizações possui quatro quadrantes, 

distribuídos em dois eixos: vertical –

excelência emocional; e horizontal -

excelência operacional. 
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Excelência Operacional

AGRUPAMENTO

IRMANDADE

FORTALEZA

COMUNIDADE DE TRABALHO

Chefe

Guru SEU TÍTULO

SUA MOTIVAÇÃO

SEUS EMPREGADOS

SUAS DECISÕES

SEU MODO DE PENSAR

COMO VÊ O MUNDO

SUA VANTAGEM

SEUS SONHOS

SEUS PARTICIPANTES

SEU TÍTULO

SUA MOTIVAÇÃO

SEUS EMPREGADOS

SUAS DECISÕES

SEU MODO DE PENSAR

COMO VÊ O MUNDO

SUA VANTAGEM

SEUS SONHOS

SEUS PARTICIPANTES

Sonhar

Sobreviver

Aéreos

No topo de uma montanha

Inovador

Com olhos arregalados

Etérea

Ideais

Empregados e clientes

Heróis

Fazer a diferença

Autênticos

Numa mesa redonda

Revolucionário

De olhos abertos

Única

Alinhamento

Todos

Ambivalentes

Atrás de portas fechadas

Mecanizado

De olhos fechados

Reativa

Crescimento e aquisição

Fundadores e administradores

General

Proteger

Misteriosos

A partir de um púlpito

Convencional

Com olhos ferozes

Competitiva

Processos

Acionistas

-

- +

+



A partir da matriz apresentada, criamos a pesquisa abaixo, para que

você identifique quais são as tendências da sua liderança.

Não temos nenhuma intenção de rotular ninguém, pelo contrário, a

pesquisa apresentará como resultado um dos quadrantes com os

quais você manifesta, hoje e à luz dessas respostas, a predominância

de suas crenças e comportamentos.

Quão mais autênticas forem suas respostas, mais pistas sobre o

seu desenvolvimento você terá.

QUESTÃO 1

Como você acredita que a sua equipe lhe enxerga?

A) Alguém que tem o controle da situação e boas respostas para a superação de 

adversidades.

B) Uma inspiração e um guia para o alcance de propósitos mais elevados.

C) Uma figura de autoridade e referência, para recorrer em situações complicadas.

D) Uma pessoa com para contar que está ao lado na superação dos desafios e celebração 

das conquistas.

E) Nada disso representa o que acredito.

Em cada questão, selecione uma das alternativas. A escolha deve 

ser baseada na resposta que mais reflete o seu estilo de liderança 

(após o questionário há um modelo para tabulação das respostas):

QUESTÃO 2

Como você compreende a sua relação com o trabalho?

A) O trabalho é meio para a prosperidade material e para o autodesenvolvimento.

B) Trabalho é o aluguel que se paga para viver.

C) Trabalho é uma tela em branco para pintar os nossos sonhos.

D) Trabalho é a forma de expandir conquistas e acumular resultados.

E) Tenho um jeito diferente desses de entender a minha relação.

QUESTÃO 3

Qual é a sua visão sobre a equipe?

A) São pessoas que trabalham duro, pois dependem do salário para sobreviver.

B) São pragmáticos e críticos, bons de produção e competitivos.

C) Gente querida, excelente companhia, mas que nem sempre realiza o que é esperado.

D) Pessoas autênticas e dispostas a compartilhar ideias, com alto senso de realização.

E) Vejo do meu jeito, que não é nenhum desses.

www.coletiva.coop.br



QUESTÃO 5

Na empresa, quem é você “na fila do pão”?

A) Provoco as pessoas a pensar fora da caixinha, e arregaço as mangas pra contribuir na 

execução.

B) Cumpro os processos e as burocracias e pauto minhas ações naquilo que os indicadores 

apontam.

C) Sou dirigido pelas rotinas, controlo as tarefas da equipe e não gosto quando algo sai do 

combinado.

D) Sou disruptivo e estou sempre buscando surpreender e inspirar os sonhos das pessoas.

E) Não pego fila pro pão.

QUESTÃO 6

Como é a sua visão do mundo?

A) Acho que a empresa não é lugar pra pensar nessas coisas.

B) Acredito que o mundo é lindo e cheio de possibilidades.

C) Enxergo a parte que nos cabe para transformar esse mundão.

D) Um olho no gato e o outro no peixe.

E) Vejo as coisas de um jeito bem particular.

QUESTÃO 7

Um bom negócio pra você, é...

A) Vencer os adversários.

B) Obter uma solução justa, coerente aos meus valores.

C) Contribuir para uma causa maior.

D) Mais por menos.

E) Um bom negócio e fim.

QUESTÃO 4

Como costuma ser seu processo decisório?

A) Busco inspirações com meus mentores e intuo as decisões pelos princípios que 

defendo.

B) Reúno os principais envolvidos na questão e conduzo o diálogo para co-

construção.

C) Costumo saber o de que deve ser feito e sei persuadir as pessoas a seguir as 

minhas escolhas.

D) A palavra final é sempre a minha, pois é exatamente o que o meu cargo me exige.

E) Decido de uma forma que não parece com nenhuma dessas aí.

QUESTÃO 8

Quais são seus sonhos dentro da organização?

A) Ver acontecer a utopia que sonhamos.

B) Crescer e dominar a maior fatia do mercado.

C) Gerar verdadeiro impacto econômico e social, conectando os agentes.

D) Tudo funcionando igual a um reloginho suíço.

E) Outros sonhos que não esses.

www.coletiva.coop.br



QUESTÃO 9

Quem realmente importa no meu negócio?

A) Os acionistas, afinal, uma empresa existe para gerar lucros.

B) Toda a comunidade que se relaciona com o negócio, pois devemos promover a 

prosperidade.

C) Os fundadores, pois só existimos graças a eles.

D) A equipe, pois gente feliz emana felicidade.

E) Só cabe a mim o que me importa.

QUESTÃO 10

Se eu ficasse milionário...

A) Doaria a maior parte para a filantropia.

B) Me tornaria um grande investidor pra viver de renda.

C) Continuaria fazendo o que eu faço.

D) Nunca mais apareceria no trabalho.

E) Não faria nada disso que está sugerido.

Agrupamento Irmandade Fortaleza
Comunidade de 

trabalho

1 c b a d

2 b c d a

3 a c b d

4 d a c b

5 b d c a

6 a b d c

7 d c a b

8 b a d c

9 c d a b

10 d a b c

* Caso queira imprimir para anotar as respostas, a pesquisa corresponde às páginas 10 - 12

Cada alternativa está relacionada a um quadrante da matriz

estudada (exceto a alternativa E, que apenas demonstra que você

pensa de outra maneira, não prevista nesse conceito – e tudo bem!),

Confira as suas respostas de acordo com o quadro abaixo. A coluna

que tiver maior número de respostas indicará a sua tendência

predominante.

www.coletiva.coop.br



Se você já conferiu os resultados, pode estar pensando:

“O que isso significa?”

Lembre-se, não há certo ou errado, há sim, comportamentos que

desenvolvemos de acordo com os nossos valores – que costumam

estar atrelados aos valores da nossa comunidade, experiências

anteriores, nossa cooperativa, cultura e comportamentos.

Nesse vídeo, a Maíra vai ajudar você a compreender melhor cada

uma dessas tendências de liderança.

Viver o propósito, agir colaborativamente, equilibrar desenvolvimento

econômico e social, se desenvolver por meio da educação, construir

juntos e fazer a diferença em prol da comunidade faz parte dos

nossos princípios – que nos guiam desde 1844.

Para fecharmos a nossa trilha, que tal ouvir uma história de um líder,

ou melhor, ‘O NOSSO LÍDER’ cooperativista. Alguém que nos orgulha

com sua persistência e propósito. No nosso conto a sua história será

revelada através de lentes modernas e terminologias atuais, sem, claro,

perder o que é essencial à história. Até o final do conto, o líder irá se

revelar junto ao seu “possante” – símbolo dessa persistência.

Se inspire e inspire outras pessoas, e sempre que precisar, conte com

a gente!

Para saber mais sobre a gente, siga mais um pouco!

Clique no ícone para ver o vídeo

Clique no ícone para 

ver o vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ChZSiXMTnFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aGimeq6FjiY&feature=youtu.be


Com o intuito de mostrar nossas crenças, trabalho e modo de enxergar a

educação para negócios, criamos esse material. Uma pílula de

conhecimento sobre liderança, um pouco do que abordamos em nossas

construções.

E é realmente um pedaço, porque a Coletiva acredita em construções

colaborativas, sempre realizando customizações com nossos clientes e

parceiros. Muito obrigado pela atenção! Sigamos juntos, aprendendo

sempre!

Saudações cooperativistas!

Entre em contato conosco, logo abaixo

Obrigado por ter chegado até aqui! Esperamos ter 

contribuído em seus aprendizados sobre 

Liderança Cooperativista.

Mas, afinal, quem 

somos nós?

A Coletiva é uma cooperativa de 

Educação Corporativa-Colaborativa.

Por fora, somos como outros negócios de educação corporativa que você

já conhece. Por dentro, somos constituídos conforme os preceitos

cooperativistas, uma cooperativa de trabalho pautada na congruência do

desenvolvimento econômico e social.

Somos uma equipe que soma histórias, competências e experiências em

prol do nosso propósito:



NOS NEGÓCIOS

Clique nos ícones para interagir conosco

EDUCAÇÃO 

COLABORATIVA

Maíra Martins Santiago

(11) 96667-4442

maira@coletiva.coop.br

Luís Felipe Caversan

(11) 99424-5074

luis@coletiva.coop.br

Fernanda Guimarães Martin

(11) 99667-5699

fernanda@coletiva.coop.br

https://www.linkedin.com/in/maira-santiago/
https://www.linkedin.com/in/luis-caversan-cea/
https://www.linkedin.com/in/fernanda-guimar%C3%A3es-martin/

