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1.2 Fatores psicossociais: porque conhecê-los?

Este item abordará sobre as relações sociais que permeiam o grupo associativo e
que o influenciam de forma diversa. A consideração destes fatores psicológicos e
sociais (por isso psicossociais) é muito importante para que possamos
compreender se o grupo encontra-se em condições para empenhar uma
cooperativa e, então, encontrarmos estratégias para que, a partir de um grupo
solidificado, uma cooperativa seja constituída e tenha suas chances de sucesso
aumentadas.
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▪ A psicologia organizacional tem dedicado pouco tempo ao estudo das
organizações cooperativas, mesmo sendo elas amplamente difundidas em todo
o mundo.

▪ Muitos pesquisadores da área tratam as cooperativas como se fossem iguais às
organizações tradicionais. Logo, por desconhecerem as peculiaridades das
organizações cooperativas, estes pesquisadores pouco despertaram para a
descoberta e esclarecimento dos aspectos peculiares desses empreendimentos,
principalmente àqueles que envolvem os fatores psicossociais.

Fatores psicossociais: Corresponde a uma variável ou a um aspecto presente nas
relações entre indivíduos e grupos que afetam o comportamento das partes
envolvidas.
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▪ Muitas pessoas consideram as cooperativas como algo muito positivo e
eficiente. No entanto, existe uma grande fragilidade estrutural nas
cooperativas quando viabilizadas na prática, pois carregam consigo
determinados condicionantes que, se não dermos a devida atenção, podem
conduzir o empreendimento coletivo ao perigo da inviabilidade e
insustentabilidade.

▪ Ao se estudar a criação de uma cooperativa, é extremamente importante
conhecer algumas características do grupo para se realizar um diagnóstico
adequado do quanto ele se encontra preparado para criar o
empreendimento.
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▪ Variáveis psicossociais, tais como a coesão grupal, as experiências anteriores
dos sócios, a cultura da cooperação, entre outros, têm se mostrado como
influenciadoras do êxito ou fracasso de cooperativas.

Cultura da cooperação: Maneira de posicionar-se, refletindo um
modo de ver, pensar, agir e reagir originário de valores e princípios
de cooperação.

Cultura: Conjunto de formas e expressões que caracterizam no tempo uma
determinada sociedade. Fazem parte deste conjunto as artes, as ciências, os esportes,
os mitos, os valores morais e éticos, os comportamentos, as preferências, as
invenções e todas as maneiras de sentir, pensar e agir.
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• Principal fator promotor do êxito de um empreendimento coletivo, no caso, de
uma cooperativa.

• Se forma de princípios de solidariedade e mutualidade, como resultado da busca
por anseios econômicos e sociais de natureza coletiva, tornando necessárias
relações sociais de cooperação.

• A cooperativa deve ser percebida pelos sócios como meio para alcançar
determinados fins, o que de uma maneira individual seria mais difícil.

1.2.1 Cultura da cooperação

1.2.2 Coesão grupal

• Deve estar amparada nos objetivos da cooperativa e no comprometimento dos
sócios para com eles.
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• Para a coesão é muito mais importante o grau de interdependência do que o
de semelhança, ou seja, a coesão como fruto de um sentimento onde o
resultado coletivo representa o próprio resultado individual e é mais
importante que a coesão como decorrente apenas de forças simpatizantes
entre os membros do grupo.

Interdependência: significa a relação onde um indivíduo, grupo ou organização depende de
outro e vice-versa, podendo uma das partes, através de seus atos, causar efeitos positivos e
ou negativos ao colega, grupo ou organização com o qual se relaciona.
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