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Linha do tempo - Projeto IDICS

Junho de 
2020

Primeiro contato entre Unicafes 
MG, Trias e Colmeia

Dezembro 
de 2020

Revisão de literatura; realização 
de grupos focais

Maio de 
2021

Aplicação de questionários

Setembro de 
2020

Formalização do projeto e 
formação do grupo de trabalho

Março de 
2021

Análise documental; 
proposta do Índice; 

elaboração de 
questionário

Junho de 
2021

Análise de resultados; entrega de 
relatório final



Revisão de literatura

Mulheres e jovens na agricultura familiar e economia solidária (Magalhães, 2009; Simon e Boeira, 2017; 

Anjos, Silva e Pereira, 2018; Mendonça et al, 2013; Kischener, Kiyota e Perondi, 2015; Boessio e Doula, 2016):

- avanços na autopercepção das mulheres sobre suas posições sociais;

- dificuldades na inclusão das mulheres em cargos de liderança;

- não reconhecimento dos diferentes trabalhos femininos;

- situações de opressão diante da figura masculina;

- conflitos intergeracionais;

- demandas (pelos jovens) por apropriação de tecnologias na produção e por formação técnica e universitária;

- ganhos políticos e educativos da organização em cooperativas, mas dificuldades quanto à inclusão efetiva e 

atendimento de demandas de jovens e mulheres.



Grupos focais

Entre 15 de outubro e 4 de novembro de 2020, foram realizados 3 grupos focais: 

i) com mulheres cooperadas e dirigentes de cooperativas; 

ii) com jovens cooperados e dirigentes de cooperativas; 

iii) com dirigentes da Unicafes/MG. 

Os grupos tiveram como objetivo identificar as principais dimensões da inclusão de mulheres e jovens nas 

cooperativas filiadas à Unicafes MG, na perspectiva dos participantes.



Grupos focais
Principais pontos levantados (juventudes):

- dificuldade de se atrair jovens para o trabalho na agricultura e para as cooperativas;

- dificuldades das cooperativas em atender as demandas dos jovens (renda, educação, trabalho, autonomia, 

credibilidade, acesso a crédito, inovação);

- necessidade de reconhecimento e valorização do trabalho exercido pelo jovem dentro da cooperativa;

- importância do “exemplo”, da “prova empírica”, para “manter o jovem no campo”;

- receio do jovem de se manifestar na frente de pais e cooperados mais velhos, ou falta de espaço para isso - “são 

poucas as decisões que passam pelos jovens”;

- em contraposição, as cooperativas que se abriram para maior participação dos jovens experimentaram inovações 

importantes;

- foi acordado, por todos os participantes, que os jovens têm em si um potencial de inovação muito grande, que pode e 

precisa ser explorado para a continuidade e aprimoramento das cooperativas.



Grupos focais
Principais pontos levantados (mulheres):

- dificuldade de as mulheres serem “vistas” nas cooperativas;

- mesmo para as cooperativas onde a participação feminina é maior, foi mencionada a necessidade de quebrar as 

barreiras no machismo e da opressão - “falta reconhecimento do trabalho da mulher”;

- reconhecimento dos avanços conquistados ao longo das décadas: “nos anos 1990 pouquíssimas mulheres 

participavam das reuniões ou podiam contribuir”;

- dificuldade de participação das mulheres em função das funções de cuidado e de trabalho no lar;

- baixo incentivo para que as jovens mulheres permaneçam no campo: tendência à migração;

- dependência relacionada à mobilidade, nas áreas rurais;

- “apesar de não participarem tanto da produção braçal, as mulheres são mais ativas na comercialização”;

- a vida como cooperada trouxe, para muitas mulheres, uma maior independência e autonomia;

- necessidade de capacitação das mulheres cooperadas e de maior inserção nas esferas de deliberação;



Elaboração do IDICS

Propriedades desejáveis do IDICS:

● Relevância - O IDICS deve contribuir para que as cooperativas orientem suas ações de inclusão de jovens e 
mulheres

● Validade - Proximidade do conceito abstrato ou da demanda política que lhe deu origem (inclusão de jovens e 
mulheres)

● Confiabilidade - Qualidade dos dados (da coleta, sistematização e padronização dos dados) 
● Sensibilidade e especificidade - Capacidade de apresentar variação relevante diante de mudanças na realidade 

estudada
● Transparência metodológica e Comunicabilidade - As pessoas que não participaram da elaboração do índice 

devem compreender seus métodos e objetivos.



Proposta do IDICS

1) Índice de Inclusão de Mulheres (IIM)                 

2) Índice de Inclusão de Jovens (IIJ)

Cada um dos Subíndices é composto por 
dimensões, as quais, por sua vez, são 
formadas por indicadores. Os valores obtidos 
para esses indicadores serão agregados 
através de uma média ponderada pelos 
pesos atribuídos a cada dimensão. Em 
seguida, o valor de cada Subíndice será 
padronizado, de modo a irá variar entre 0 e 1. 
Quanto mais próximo de 0, menor o grau de 
inclusão da cooperativa com relação às 
mulheres e aos jovens. Quanto mais próximo 
de 1, maior o grau de inclusão.

                  O  IDICS corresponderá à média simples entre os Subíndices e também irá variar entre 0 e 1:

 IDICS = (IIM + IIJ) / 2



Dimensão 1

Participação e organização 
de mulheres na cooperativa

Dimensão 2

Autonomia das mulheres 
cooperadas

Dimensão 3

Incentivos pela cooperativa, 
formação e parcerias

Índice de Inclusão de Mulheres

Dimensão 1

Participação e organização 
de jovens na cooperativa

Dimensão 2

Autonomia da juventude 
cooperada

Dimensão 3

Incentivos pela cooperativa, 
formação e parcerias

Índice de Inclusão de Jovens

IDICS - 
Índice de 
Des. 
Inclusivo 
das 
Cooperati
vas 
Solidárias



Eixo 

direcional

Peso do 

eixo
Código Indicador Forma de cálculo Natureza da variável

Participação e 

organização 

de mulheres 

na 

cooperativa

2

A.1 Participação feminina na cooperativa (cooperadas) Número de mulheres cooperadas / Número total de cooperados Proporção (0 a 1)

A.2 Participação feminina na cooperativa (funcionárias) Número de mulheres funcionárias / Número total de funcionários Proporção (0 a 1)

A.3 Participação de mulheres em cargos de direção Número de mulheres em cargos de direção na cooperativa / Número total de pessoas em cargos de direção na cooperativa Proporção (0 a 1)

A.4 Participação de mulheres na comercialização Número de mulheres cooperadas que comercializaram nos últimos 2 anos / Número total de mulheres cooperadas Proporção (0 a 1)

A.5 Participação feminina nas assembleias Número de mulheres que compareceram à última assembleia da cooperativa / Número total de mulheres cooperadas Proporção (0 a 1)

A.6 Existência de grupo ou coletivo de mulheres Existência de grupo ou coletivo de trabalho formado por mulheres na cooperativa (Sim = 1; Não = 0)

Autonomia 

das mulheres 

cooperadas

1

B.1 Escolaridade
Número de mulheres cooperadas com ensino médio completo, ensino superior completo ou ensino técnico / Número total de 

mulheres cooperadas
Proporção (0 a 1)

B.2 Renda Participação comercial (rendimento) média das mulheres cooperadas / Participação comercial (rendimento) média total Proporção (0 a 1)

B.3 Autonomia relacionada à mobilidade Número de mulheres cooperadas que possuem Carteira Nacional de Habilitação / Número total de mulheres cooperadas Proporção (0 a 1)

B.4
Autonomia relacionada a crédito e participação em programas 

de assistência técnica/produtiva
Número de mulheres cooperadas cujos nomes constam na DAP /Total de mulheres cooperadas Proporção (0 a 1)

Incentivos 

pela 

cooperativa, 

formação e 

parcerias

1,5

C.1
Existência de "quota" para mulheres (percentual ou número 

mínimo de mulheres cooperadas)
Existência de percentual ou número mínimo de participação de mulheres cooperadas (Sim = 1; Não = 0)

C.2
Existência de espaço ou de atividades para crianças na 

cooperativa

A cooperativa conta com um espaço para crianças, destinado aos filhos ou a outras crianças sob cuidado das cooperadas, durante 

os encontros e eventos realizados pela cooperativa? Ou conta com pessoa responsável pelo cuidado com essas crianças, durante 

os eventos?

(Sim = 1; Não = 0)

C.3
Existência de resolução ou plano relacionado à igualdade de 

gênero

Existência, no estatuto ou plano da cooperativa, de resolução voltada a promover, reforçar e monitorar a igualdade e a 

não-discriminação com base no sexo
(Sim = 1; Não = 0)

C.4 Formação interna sobre o tema gênero Nos últimos 2 anos, houve alguma formação (curso, palestra...) sobre o tema de gênero, organizada pela própria cooperativa? (Sim = 1; Não = 0)

C.5
Existência de setor ou funcionário dedicado a questões ligadas 

às mulheres
Existência de setor ou funcionário dedicado a questões ligadas às mulheres (Sim = 1; Não = 0)

C.6 Parceria com instituições
Além da Unicafes MG, a cooperativa possui parceria com alguma instituição para o desenvolvimento de ações específicas para as 

mulheres?
(Sim = 1; Não = 0)

C.7 Intercâmbio com outras cooperativas e instituições
A cooperativa já promoveu algum intercâmbio com outras cooperativas ou outras instituições de sucesso na inclusão de 

mulheres (à exceção da Unicafes MG)?
(Sim = 1; Não = 0)

C.8 Existência de projeto de geração de renda voltado a mulheres A cooperativa possui algum projeto de geração de trabalho e renda especificamente para as mulheres? (Sim = 1; Não = 0)



Eixo direcional
Peso do 

eixo
Código Indicador Forma de cálculo Natureza da variável

Participação e 

organização da 

juventude na 

cooperativa

2

D.1 Participação de jovens na cooperativa (cooperados) Número de jovens cooperados / Número total de cooperados Proporção (0 a 1)

D.2 Participação de jovens na cooperativa (funcionários) Número de jovens funcionários / Número total de funcionários Proporção (0 a 1)

D.3 Participação de jovens em cargos de direção Número de jovens em cargos de direção na cooperativa / Número total de pessoas em cargos de direção na cooperativa Proporção (0 a 1)

D.4 Participação de jovens na comercialização Número de jovens cooperados que comercializaram nos últimos 2 anos / Número total de jovens cooperados Proporção (0 a 1)

D.5 Participação de jovens nas assembleias Número de jovens que compareceu à última assembleia da cooperativa / Número total de jovens cooperados Proporção (0 a 1)

D.6 Existência de grupo ou coletivo de jovens Existência de grupo ou coletivo de trabalho formado por jovens na cooperativa (Sim = 1; Não = 0)

Autonomia da 

juventude 

cooperada

1

E.1 Escolaridade
Número de jovens cooperados com ensino médio completo, ensino superior completo ou ensino técnico / Número total de 

jovens cooperados
Proporção (0 a 1)

E.2 Renda Participação comercial (rendimento) média dos jovens cooperados / Participação comercial (rendimento) média total Proporção (0 a 1)

E.3 Autonomia relacionada à propriedade da terra Número de jovens cooperados cujos nomes constam no título de propriedade da terra /Total de jovens cooperados Proporção (0 a 1)

E.4
Autonomia relacionada a crédito e participação em 

programas de assistência produtiva
Número de jovens cooperados cujos nomes constam na DAP (DAP Jovem) /Total de jovens cooperados Proporção (0 a 1)

Incentivos pela 

cooperativa, 

formação e 

parcerias

1,5

F.1
Existência de "quota" para jovens (percentual ou número 

mínimo de jovens cooperados)
Existência de percentual ou número mínimo de participação de jovens cooperados (Sim = 1; Não = 0)

F.2 Existência de resolução ou plano relacionado à juventude
Existância, no estatuto ou plano da cooperativa, de resolução voltada a promover, reforçar e monitorar a inclusão de jovens e 

o direito à educação dos jovens
(Sim = 1; Não = 0)

F.3 Formação interna sobre o tema juventude Nos últimos 2 anos, houve alguma formação (curso, palestra...) sobre o tema da juventude? (Sim = 1; Não = 0)

F.4
Existência de setor ou funcionário dedicado a questões 

ligadas à juventude
A cooperativa possui algum setor ou funcionário dedicado a questões ligadas à juventude? (Sim = 1; Não = 0)

F.5 Parceria com instituições
Além da Unicafes MG, a cooperativa possui parceria com alguma instituição para o desenvolvimento de ações específicas 

para os jovens?
(Sim = 1; Não = 0)

F.6 Intercâmbio com outras cooperativas e instituições
A cooperativa já promoveu algum intercâmbio com outras cooperativas ou outras instituições de sucesso na inclusão de 

jovens (à exceção da Unicafes MG)?
(Sim = 1; Não = 0)

F.7
Existência de projeto relacionado à incorporação 

tecnológica ou inovação
Existem projetos de incorporação tecnológica ou inovação de produto ou de processo na cooperativa? (Sim = 1; Não = 0)

F.8 Existência de projeto de geração de renda voltado a jovens Existem projetos de geração de trabalho e renda especificamente para os jovens? (Sim = 1; Não = 0)



● Aplicado remotamente, com agendamento de reunião para verificação de dúvidas e conferência das respostas.

● Composto de 4 seções (75 questões):

○ Identificação da cooperativa (21 questões):

■ Questões relativas à quantidade de membros, produtos vendidos, faturamento, retirada, composição dos cooperados por sexo e 
idade, etc.

○ Inclusão de jovens na cooperativa (26 questões):

■ Questões que visavam coletar aspectos relacionados à inclusão da juventude, como nome no título de posse, DAP jovem, 
acesso à crédito, participação em espaços de deliberação, etc.

○ Inclusão de mulheres na cooperativa (26 questões):

■ Questões que visavam coletar aspectos relacionados à inclusão das mulheres, como número de mulheres que o nome consta na 
DAP e no título de propriedade, presença de espaço destinado às crianças na cooperativa, número de mulheres com CNH, entre 
outros.

○ Perguntas adicionais (2 questões):

■ Avaliações e sugestões para a melhoria dos processos de inclusão nas cooperativas.

Questionário:



Resultados (Versão Completa do Índice)

Tabela 1 - Estatísticas 

descritivas das 

dimensões, subíndices e 

IDICS para 12 das 

cooperativas consultadas



Resultados (Versão Completa do Índice)

- A dimensão que apresentou maior valor médio foi “Autonomia das mulheres cooperadas”, seguida da dimensão “Autonomia da juventude 
cooperada”. 

- Essas dimensões são compostas por variáveis individuais das mulheres e jovens, sobre as quais as cooperativas possuem baixo controle.

- Os valores mais baixos estão relacionados às ações efetivas das cooperativas para a inclusão (Dimensões “Incentivos, formação e 
parcerias”), tanto para jovens quanto para mulheres. 

- Esse resultado indica a necessidade de maior investimento dessas instituições em atividades envolvendo parcerias, intercâmbios e formações, 
além de adaptação do planejamento e adequação do espaço da cooperativa e da equipe de funcionários.

- As dimensões relacionadas à participação e organização de mulheres e jovens apresentaram valores médios intermediários. As realidades 
das cooperativas são mais parecidas, no que se refere a essa dimensão.

- Valores mais elevados se referem à inclusão de mulheres (IIM), enquanto o IIJ apresenta menores valores, embora a diferença não seja 
expressiva.

- Os valores do IDICS apresentaram média de 0,319, indicando grau de inclusão intermediário, quando se consideram tanto jovens 
quanto mulheres. Chama atenção o baixo valor do desvio padrão, o que sugere que, quando consideradas todas as dimensões dos 
dois subíndices, as realidades das cooperativas são bastante semelhantes. Isso também fica evidente quando observamos os valores 
mínimo e máximo do Índice (0,134 e 0,423, respectivamente).



Resultados (Versão 
Completa do Índice)

Tabela 2 - Valores médios dos subíndices e IDICS, 

segundo características de 12 das cooperativas 

consultadas

De modo geral, são observados maiores valores 
médios (indicando maior grau de 
desenvolvimento inclusivo) em cooperativas de 
menor porte (menor volume comercializado e 
menor número de cooperados) e de fundação 
mais recente (após 2006).

Destacam-se ainda as cooperativas localizadas 
na Zona da Mata e Triângulo Mineiro.



Resultados (Versão Reduzida do Índice)
Eixo 

direcional

Peso do 

eixo
Código Indicador Forma de cálculo Natureza da variável

Participação 

e 

organização 

de mulheres 

na 

cooperativa

2

A.1 Participação feminina na cooperativa (cooperadas) Número de mulheres cooperadas / Número total de cooperados Proporção (0 a 1)

A.2 Participação feminina na cooperativa (funcionárias) Número de mulheres funcionárias / Número total de funcionários Proporção (0 a 1)

A.3 Participação de mulheres em cargos de direção
Número de mulheres em cargos de direção na cooperativa / Número total de pessoas em cargos de direção na 

cooperativa
Proporção (0 a 1)

A.4 Participação de mulheres na comercialização Número de mulheres cooperadas que comercializaram nos últimos 2 anos / Número total de mulheres cooperadas Proporção (0 a 1)

A.5 Participação feminina nas assembleias Número de mulheres que compareceram à última assembléia da cooperativa / Número total de mulheres cooperadas Proporção (0 a 1)

A.6 Existência de grupo ou coletivo de mulheres Existência de grupo ou coletivo de trabalho formado por mulheres na cooperativa (Sim = 1; Não = 0)

Autonomia 

das mulheres 

cooperadas

1

B.1 Escolaridade
Número de mulheres cooperadas com ensino médio completo, ensino superior completo ou ensino técnico / Número 

total de mulheres cooperadas
Proporção (0 a 1)

B.2 Renda Participação comercial (rendimento) média das mulheres cooperadas / Participação comercial (rendimento) média total Proporção (0 a 1)

B.3 Autonomia relacionada à mobilidade Número de mulheres cooperadas que possuem Carteira Nacional de Habilitação / Número total de mulheres cooperadas Proporção (0 a 1)

B.4
Autonomia relacionada a crédito e participação em 

programas de assistência técnica/produtiva
Número de mulheres cooperadas cujos nomes constam na DAP /Total de mulheres cooperadas Proporção (0 a 1)

Incentivos 

pela 

cooperativa, 

formação e 

parcerias

1,5

C.1
Existência de "quota" para mulheres (percentual ou 

número mínimo de mulheres cooperadas)
Existência de percentual ou número mínimo de participação de mulheres cooperadas (Sim = 1; Não = 0)

C.2
Existência de espaço ou de atividades para crianças na 

cooperativa

A cooperativa conta com um espaço para crianças, destinado aos filhos ou a outras crianças sob cuidado das cooperadas, 

durante os encontros e eventos realizados pela cooperativa? Ou conta com pessoa responsável pelo cuidado com essas 

crianças, durante os eventos?

(Sim = 1; Não = 0)

C.3
Existência de resolução ou plano relacionado à igualdade 

de gênero

Existência, no estatuto ou plano da cooperativa, de resolução voltada a promover, reforçar e monitorar a igualdade e a 

não-discriminação com base no sexo
(Sim = 1; Não = 0)

C.4 Formação interna sobre o tema gênero
Nos últimos 2 anos, houve alguma formação (curso, palestra...) sobre o tema de gênero, organizada pela própria 

cooperativa?
(Sim = 1; Não = 0)

C.5
Existência de setor ou funcionário dedicado a questões 

ligadas às mulheres
Existência de setor ou funcionário dedicado a questões ligadas às mulheres (Sim = 1; Não = 0)

C.6 Parceria com instituições
Além da Unicafes MG, a cooperativa possui parceria com alguma instituição para o desenvolvimento de ações específicas 

para as mulheres?
(Sim = 1; Não = 0)

C.7 Intercâmbio com outras cooperativas e instituições
A cooperativa já promoveu algum intercâmbio com outras cooperativas ou outras instituições de sucesso na inclusão de 

mulheres (à exceção da Unicafes MG)?
(Sim = 1; Não = 0)

C.8
Existência de projeto de geração de renda voltado a 

mulheres
A cooperativa possui algum projeto de geração de trabalho e renda especificamente para as mulheres? (Sim = 1; Não = 0)



Resultados (Versão Reduzida do Índice)
Eixo 

direcional

Peso do 

eixo
Código Indicador Forma de cálculo Natureza da variável

Participação e 

organização 

da juventude 

na 

cooperativa

2

D.1 Participação de jovens na cooperativa (cooperados) Número de jovens cooperados / Número total de cooperados Proporção (0 a 1)

D.2 Participação de jovens na cooperativa (funcionários) Número de jovens funcionários / Número total de funcionários Proporção (0 a 1)

D.3 Participação de jovens em cargos de direção Número de jovens em cargos de direção na cooperativa / Número total de pessoas em cargos de direção na cooperativaProporção (0 a 1)

D.4 Participação de jovens na comercialização Número de jovens cooperados que comercializaram nos últimos 2 anos / Número total de jovens cooperados Proporção (0 a 1)

D.5 Participação de jovens nas assembleias Número de jovens que compareceu à última assembléia da cooperativa / Número total de jovens cooperados Proporção (0 a 1)

D.6 Existência de grupo ou coletivo de jovens Existência de grupo ou coletivo de trabalho formado por jovens na cooperativa (Sim = 1; Não = 0)

Autonomia da 

juventude 

cooperada

1

E.1 Escolaridade
Número de jovens cooperados com ensino médio completo, ensino superior completo ou ensino técnico / Número 

total de jovens cooperados
Proporção (0 a 1)

E.2 Renda Participação comercial (rendimento) média dos jovens cooperados / Participação comercial (rendimento) média total Proporção (0 a 1)

E.3 Autonomia relacionada à propriedade da terra Número de jovens cooperados cujos nomes constam no título de propriedade da terra /Total de jovens cooperados Proporção (0 a 1)

E.4
Autonomia relacionada a crédito e participação em 

programas de assistência produtiva
Número de jovens cooperados cujos nomes constam na DAP (DAP Jovem) /Total de jovens cooperados Proporção (0 a 1)

Incentivos 

pela 

cooperativa, 

formação e 

parcerias

1,5

F.1
Existência de "quota" para jovens (percentual ou 

número mínimo de jovens cooperados)
Existência de percentual ou número mínimo de participação de jovens cooperados (Sim = 1; Não = 0)

F.2
Existência de resolução ou plano relacionado à 

juventude

Existência, no estatuto ou plano da cooperativa, de resolução voltada a promover, reforçar e monitorar a inclusão de 

jovens e o direito à educação dos jovens
(Sim = 1; Não = 0)

F.3 Formação interna sobre o tema juventude Nos últimos 2 anos, houve alguma formação (curso, palestra...) sobre o tema da juventude? (Sim = 1; Não = 0)

F.4
Existência de setor ou funcionário dedicado a questões 

ligadas à juventude
A cooperativa possui algum setor ou funcionário dedicado a questões ligadas à juventude? (Sim = 1; Não = 0)

F.5 Parceria com instituições
Além da Unicafes MG, a cooperativa possui parceria com alguma instituição para o desenvolvimento de ações 

específicas para os jovens?
(Sim = 1; Não = 0)

F.6 Intercâmbio com outras cooperativas e instituições
A cooperativa já promoveu algum intercâmbio com outras cooperativas ou outras instituições de sucesso na inclusão de 

jovens (à exceção da Unicafes MG)?
(Sim = 1; Não = 0)

F.7
Existência de projeto relacionado à incorporação 

tecnológica ou inovação
Existem projetos de incorporação tecnológica ou inovação de produto ou de processo na cooperativa? (Sim = 1; Não = 0)

F.8
Existência de projeto de geração de renda voltado a 

jovens
Existem projetos de geração de trabalho e renda especificamente para os jovens? (Sim = 1; Não = 0)



Resultados (Versão Reduzida do Índice)

Tabela 3 - Estatísticas descritivas das dimensões, subíndices e IDICS (versão reduzida) para as 22 cooperativas



Resultados (Versão Completa do Índice)

- A dimensão que apresentou maior valor médio (bastante superior às médias das demais dimensões) foi 
“Participação e organização de mulheres na cooperativa”.

- A dimensão “Incentivos pela cooperativa, formação e parcerias para mulheres” foi a que apresentou menor média, 
remetendo à necessidade de maior investimento das instituições em discussões internas, intercâmbios e parcerias e 
intercâmbios, entre outras ações.

- Quanto aos subíndices, observa-se que os valores mais elevados se referem à inclusão de mulheres (IIM), 
enquanto o IIJ apresenta menores valores mínimo e máximo. Deve-se notar, no entanto, que os valores médios dos 
subíndices para mulheres e para jovens, além de baixos, são bastante próximos, o que sugere a necessidade de 
maior investimento das cooperativas em ações para ambos os grupos. Observa-se, ainda, a proximidade dos 
desvios padrão e dos valores mínimo e máximo para os dois subíndices, sugerindo realidades parecidas quanto à 
inclusão de jovens e de mulheres. 

- O IDICS apresentou média de 0,253, indicando grau de inclusão baixo para intermediário.



Resultados (Versão 
Reduzida)

Tabela 4 - Valores médios dos subíndices e IDICS, 

segundo características das 22 cooperativas

De modo geral, são observados maiores 
valores médios em cooperativas de porte 
intermediário (2 a 5 toneladas 
comercializadas em 2020) e com maior
número de cooperados (mais de 150). 

Destacam-se ainda as cooperativas 
fundadas antes de 2005 e aquelas 
localizadas no Sul/Sudoeste de Minas, Norte 
de Minas, Zona da Mata e Vale do
Mucuri.



Recomendações finais
● Divulgação do IDICS:

○ Circulação do material entregue junto ao relatório final como forma de disseminação das discussões 
realizadas no âmbito da elaboração do IDICS;

● Formação coletiva quanto ao uso da planilha de cálculo:

○ A planilha utilizada para os primeiros cálculos do IDICS foi formatada para ser repassada às cooperativas e 
aos representantes responsáveis pelo seu preenchimento.

● Sugestão de periodicidade anual para a coleta dos dados:

○ Possibilidade de formar uma série histórica que poderá informar às cooperativas sobre pontos a serem 
desenvolvidos quanto à inclusão de jovens e mulheres em seu planejamento para o ano seguinte.

● Promoção de rodas de conversa, formações e debates sobre os temas de inclusão:

○ Essa sugestão surgiu dos próprios participantes dos grupos focais e é importante para que os debates em 
torno dos temas levantados durante a elaboração do índice tenham continuidade.

● Promoção de intercâmbios entre as cooperativas e as experiências bem sucedidas de inclusão:

○ Este ponto também foi levando nos grupos focais e é de extrema relevância para a disseminação das 
práticas de inclusão entre as cooperativas da Unicafes.



Obrigada! 

https://colmeiasolidariaufmg.wordpress.com/

Instagram: @ufmgcolmeia

Facebook: @colmeiasolidariaufmg

https://colmeiasolidariaufmg.wordpress.com/

