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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo demonstrar as atividades desenvolvidas por uma 
Cooperativa de Reciclagem situada no município de São Paulo, o perfil de seu quadro social, 
o modo de gestão e a oportunidade que a mesma oferece de inclusão social, trabalho e geração 
de renda. Para obtenção dos dados, foi aplicado um questionário semi-estruturado e realizadas 
entrevistas e observações diretas no campo, bem como analisados alguns documentos internos 
e arquivos digitais da entidade. O trabalho buscou evidenciar os pontos positivos e os pontos 
frágeis, os quais dificultam este tipo de empreendimento em aumentar a demanda de trabalho 
para que possa gerar mais oportunidades de trabalho e renda para seus associados, sendo im-
prescindível o apoio das empresas privadas, da conscientização da sociedade e principalmente 
dos órgãos públicos, uma vez que se trata da redução do volume de resíduos sólidos para a 
preservação do meio ambiente.  

 
 
Palavras-chave: Cooperativas; Reciclagem; Inclusão Social; Geração de 

Renda. 
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1 INTRODUÇÃO 

As regras impostas pelo atual mercado de trabalho, cada vez mais exigente no que 

diz respeito à aculturação dos pretensos candidatos ao emprego com carteira assinada, atrela-

da as altas cargas tributárias impostas pelo governo, têm dificultado a inclusão social de pes-

soas, principalmente as mais carentes, com menos cultura, portadoras de alguma deficiência, 

idosas ou ex-presidiárias.  

Dado as essas inúmeras dificuldades, as Cooperativas de Trabalho estão crescendo 

cada vez mais e mesmo com todos os seus problemas, sejam por falta de conhecimento por 

parte da população, da administração e compreensão por parte do Governo e do Ministério 

Público quanto ao modo de relação de trabalho, modo de gerir os negócios, modo de instituir 

tributos e entender as atividades desenvolvidas pelos associados, respectivamente, porque 

estas entidades têm sido instrumentos de apoio para a inserção de pessoas no mercado de tra-

balho. 

Portanto este trabalho está centrado nos processos organizacionais da COOPE-

RAACS Cooperativa Social de Trabalho e Produção de Arte Alternativa e Coleta Seletiva, 

empresa alvo da investigação, esta sociedade está localizada na cidade de São Paulo, estado 

de São Paulo e visa demonstrar como a Cooperativa pode gerar oportunidades de inclusão 

social, geração e distribuição de renda para o seu quadro social independentemente de raça, 

idade, condições sociais, intelectuais ou físicas de seus integrantes. 

Visando alcançar o que se propõe este estudo de caso, o trabalho apresentado con-

templará duas etapas seqüenciais. A primeira delas, compreendida como o planejamento da 

pesquisa, é composta pelos capítulos 1, 2, 3 e 4. O primeiro capítulo é formado por esta intro-

dução. No segundo, as etapas de contextualização do tema, problema e justificativa do proje-

to. Em seguida, no capítulo 3, são apresentados os objetivos gerais e específicos. No quarto, 

os procedimentos metodológicos do trabalho. 

A etapa final deste relatório é composta pelo desenvolvimento da pesquisa e é 

formada pelos capítulos 5, 6 e 7, os quais apresentam os dados coletados, a análise feita, as 

sugestões de melhoria, bem como as referências, anexos e apêndices. 
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Este estudo de caso não tem a intenção de esgotar o assunto, trata-se apenas do di-

agnóstico de um problema, seguido de apresentação e de sugestões para possíveis melhorias. 

Se para as empresas a tarefa de reestruturação organizacional é um desafio, ima-

ginem para as Sociedades Cooperativas, entidades tão carentes de informação e compreensão. 

 

2 TEMA 

Nas ultimas décadas, as questões ambientais passaram a ser discutidas no amplo 

conceito de Desenvolvimento Sustentável, com uma abordagem realista das necessidades hu-

manas, as quais envolvem dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais.  

A reciclagem se apresenta como ferramenta essencial para conciliar os avanços da 

tecnologia com o gerenciamento sustentável dos bens naturais. 

A reciclagem gera uma cadeia de benefícios que se estendem do ambiental ao so-

cial, tais como: alternativa consistente para o alivio do problema global do acúmulo e destina-

ção do lixo urbano, diminuição da extração de produtos naturais, o consumo de energia e a 

poluição, nicho de mercado que oferece oportunidades de negócio aliadas a inclusão social e a 

geração de renda para populações carentes. 

Em um mundo globalizado e tão competitivo, o homem está sempre em busca de 

sua identidade, almeja ter um lugar ao sol, tornar-se cidadão útil, produtivo e participativo, 

devendo para tanto integrar-se a sociedade na qual está inserido. 

Há, no entanto, muitas barreiras para aqueles que pertencem a determinadas raças, 

para os portadores de deficiências, para os idosos, para os ex-presidiários, entre outros, em 

relação a estes processos de inclusão.   

No sistema Cooperativista, estas barreiras não existem conforme preceitua a Le-

gislação Federal (Lei n. 5.764/71 art. 4º, inciso IX): 

As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, 
de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos asso-
ciados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características: 

- neutralidade política e discriminação religiosa, racial e social; 

 

As Cooperativas de Reciclagem contribuem para a preservação do meio ambiente 

inclusão social e geração de renda. 
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Segundo ROTHMAN, em seu artigo intitulado “Brasil Perde R$ 8 bilhões por não 

reciclar” INFO Online: 

Um relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgado no dia 
14.05.10, revela que o País perde R$ 8 bilhões por ano simplesmente por deixar de 
reciclar. Os cálculos, apresentados no Ministério do Meio Ambiente, mostram que 
este seria o valor recolhido pelo país caso todo o material reciclável encaminhado 
para aterros e lixões nas cidades brasileiras tivesse destino correto. Hoje, apenas 
12% dos resíduos sólidos urbanos e industriais são reciclados e a coleta seletiva só 
chega a 14% da população brasileira. 

 

Nesta citação, podemos observar o quanto o Brasil necessita de educação ambien-

tal e informações sobre a Reciclagem, o quanto se perde financeiramente por não reciclar e a 

imensa oportunidade para a constituição de Cooperativas desse segmento, geração de negó-

cios, inclusão social e geração de renda.  

Como profissional da área contábil e atuando a mais de 14 anos no segmento coo-

perativista, escolhi este tema, para servir de contribuição para a sociedade e para demonstrar: 

“Como as Cooperativas podem gerar oportunidades de inclusão social, geração e distribuição 

de renda”? 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Verificar como as Cooperativas de Reciclagem podem gerar oportunidades de in-

clusão social, geração e distribuição de renda. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Descrever a história da sociedade cooperativa. 
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� Analisar o empreendimento, sua constituição, visão, missão e modo de 

gestão. 

� Descrever e analisar os projetos de inclusão social, geração e distribuição 

de renda.  

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 CAMPO DE ESTUDO 

O universo desta pesquisa compreende uma Cooperativa que atua no ramo de re-

cuperação de materiais e gestão de coleta seletiva de papéis, papelão, plásticos em geral, me-

tal e vidro, cuja razão social é: COOPERAACS Cooperativa Social de Trabalho e Produção 

de Arte Alternativa e Coleta Seletiva. A empresa tem sede na Rua Serra do Jaire, 597 Anexo 

599 Bairro Quarta Parada na Cidade de São Paulo – SP, conta hoje com um quadro de 71 Co-

operados.  

A caracterização do estudo deste trabalho será uma pesquisa na forma de um estu-

do de caso EXPLICATIVO. A escolha da amostra nesta pesquisa será de caráter não-

probabilística intencional formada pelos administradores da Cooperativa.  

4.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os instrumentos de coleta de dados adotados neste trabalho são descritos no qua-

dro a seguir.  
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Instrumento de 

coleta de dados 

Universo pesquisado Finalidade do Instrumento 

 

Entrevista Oral 

 

Diretora Vice Presidente.  Coletar informações sobre o 

histórico da cooperativa, visão, 

missão, atividades desenvolvidas 

e projetos de inclusão social, 

benefícios, geração e distribui-

ção de renda. 

 

Observação Dire-

ta  

Visita a sede da Cooperativa e um 

dos principais clientes, conhecer o 

ambiente de trabalho, projetos e as 

pessoas envolvidas.  

Compreender como a sociedade 

desenvolve o trabalho e quais 

meios utiliza para a Inclusão 

Social e Geração de Renda. 

 

Documentos 

 

Documentos existentes referente 

Estatuto Social, Regimento Inter-

no, folhas de produtividade, Notas 

Fiscais.  

Analisar o objetivo da Coopera-

tiva, modo de gestão, perfil dos 

associados, Faturamento, modo 

de distribuição de renda, valores 

distribuídos, benefícios. 

Dados Arquiva-

dos 

Relatórios referentes aos projetos 

sociais e página na internet. 

Analisar os projetos existentes 

de inclusão social, complemen-

tar informações sobre os meios 

de divulgação das atividades da 

sociedade. 

  Quadro 1- Instrumento de coleta de dados. 
  Fonte: Unisul Virtual, 2007. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

 

A história da COOPERAACS Cooperativa Social de Trabalho e Produção de Ar-

te Alternativa e Coleta Seletiva teve inicio em 2004, conforme Estatuto Social e Ata de As-

sembléia Geral de Constituição devidamente registrada e arquivada na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo em 14/09/2004. 

A COOPERAACS destaca-se pela qualidade e criatividade na prestação de servi-

ços executadas pelos seus sócios na produção de peças artesanais para decoração externa e 

interna de ambientes, decoração da cidade, produtos natalinos e peças para exposições, feitas 

com materiais recicláveis como: papéis, papelão, plásticos em geral, metais e vidro, previa-

mente coletados e separados na própria fonte geradora.  

Seus principais clientes são: Condomínio Conjunto Nacional, MCM Eventos e 

MG Eventos. 

A COOPERACS tem como empresa parceira o Banco do Brasil, o qual através de 

um projeto denominado DRS Desenvolvimento Regional Sustentável, fornece apoio na inter-

mediação de empresas que ministram cursos para seu quadro social, tendo como vantagem a 

contratação de cursos nas formas gratuita ou com valores menores dado a descontos especiais, 

propiciando o desenvolvimento, a capacitação e o aprimoramento do conhecimento dos asso-

ciados.   

A COOPERAACS, segundo a sua página na internet tem como missão: 

Desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços destinados a interessados 
em sustentabilidade, tendo como matéria prima os recicláveis, visando à participa-
ção e integração do cliente e sua diversidade, contribuindo para o desenvolvimento 
social através de ações artísticas, educacionais, culturais e de apoio às atividades 
comunitárias. 

 

A COOPERAACS tem sua sede administrativa na Rua Serra do Jaire, 597 anexo 

599 Bairro Quarta Parada no município de São Paulo Capital. 

A confecção das peças artesanais é executada num galpão alugado sito a Avenida 

Álvaro Ramos, 1482, Quarta Parada, São Paulo. 

Atualmente seu quadro social conta com 71 cooperados.  

 

A COOPERAACS, não possui um organograma formalmente definido, por esta 

razão buscou-se informações com seus gestores de modo a elaborá-lo. 



 

 

 

13 

A estrutura da COOPERAACS pode ser visualizada através de seu organograma, 

no qual é possível identificar sua organização, composição administrativa, o seu funciona-

mento e hierarquia. 

 
Figura 1 – Sugestão de organograma para a COOPERAACS. 

Fonte: Elaboração da autora, 2010. 

 

Assembléia Geral 

 

A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos 

limites legais estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da socie-

dade e tomar decisões convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações 

vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

 

Diretoria Executiva 

 

A Cooperativa é gerida por uma Diretoria Executiva, composta por três membros 

devidamente eleitos em Assembléia Geral, os quais desempenham as funções de Presidente, 

Vice Presidente e Secretário. 

As atribuições da Diretoria Executiva estão definidas em seu Estatuto Social. 

 

Conselho Fiscal 

 

Assembléia Geral 

Diretoria Executiva Conselho Fiscal 

Financeiro Faturamento R.Humanos 

Clientes/Mercado 

Projeto A 

Projeto B 

Projeto C 
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O Conselho Fiscal é constituído por 6(seis) membros eleitos anualmente em As-

sembléia Geral, sendo 3(três) membros efetivos e 3(três) suplentes, cuja atribuição é o de fis-

calizar assídua e minuciosamente os negócios e atividades desenvolvidas pela Cooperativa. 

 

Financeiro – Faturamento – Recursos Humanos 

 

As rotinas do departamento financeiro, faturamento e recursos humanos são ge-

renciadas e executas pela Vice Presidente Sra. Estelita e por uma Cooperada Sra. Adalgisa. 

A entidade encaminha os documentos gerados para um escritório contábil terceiri-

zado para processamento dos livros diário, declarações e balanços. Por não possuir um depar-

tamento de contabilidade próprio, o mesmo não foi inserido no organograma. 

 

Clientes e Projetos 

 

Os trabalhos solicitados à COOPERAACS pelos clientes são distribuídos por pro-

jetos aos cooperados, os quais possuem qualificação técnica para atuarem tanto na coleta e 

triagem dos materiais recicláveis, quanto na confecção de peças artesanais. 

 

ANALISE DA REALIDADE OBSERVADA 

 

A COOPERAACS é uma cooperativa de pequeno porte em fase de crescimento, 

legalmente constituída para a prestação de serviços ao seu quadro social, tendo como objetivo 

conseguir no mercado oportunidades de trabalho para seus associados, congregando os profis-

sionais que atuam em atividades de seleção, triagem e confecção de peças artesanais. 

A maioria dos associados possui capacitação técnica para atuarem tanto na coleta 

e seleção dos materiais bem como na produção de peças artesanais. Os associados trabalham 

devidamente protegidos por EPI’S, Equipamentos de Proteção Industrial. 

Os associados contribuem para o INSS tendo os benefícios oferecidos pela Previ-

dência Social inclusive a aposentadoria, esta contribuição é obrigatória por Lei e de responsa-

bilidade da Cooperativa o desconto em folha e o repasse para o governo. 

No tocante a geração de renda e distribuição da mesma, conforme tema e objeti-

vos propostos, foi analisado o seguinte: 

A Cooperativa é contratada apenas para coletar e selecionar os materiais reciclá-

veis, sendo que o destino dos mesmos é de responsabilidade do cliente. 
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Os trabalhos de confecção de peças artesanais são executados num galpão alugado 

para esta finalidade. 

O trabalho é distribuído entre os associados por projetos, cada projeto possui um 

coordenador que gerencia o mesmo, a participação laboral é medida diariamente e apontada 

em um relatório, a quantidade de materiais coletados, selecionados e pesados também são 

informados em relatório o qual é utilizado de parâmetro para emissão de Nota Fiscal de Servi-

ços e posterior encaminhamento ao cliente para cobrança. A planilha de apontamento de par-

ticipação laboral é encaminhada ao departamento de Recursos Humanos da Cooperativa para 

elaboração da folha de produtividade. Dos valores recebidos dos clientes é deduzida uma par-

te a qual fica para a Cooperativa fazer frente as suas despesas administrativas e impostos e o 

restante são rateados entre os associados de acordo com a produtividade de cada um. A remu-

neração dos associados é medida diariamente e o valor é de forma igualitária, sendo que o 

coordenador recebe um plus a mais, dado a sua responsabilidade de gerenciar o trabalho. 

Para elucidar melhor este trabalho e demonstrar a geração de renda e distribuição 

da mesma, era minha intenção apresentar gráficos com valores, porem não me foi permitido 

ter acesso as informações financeiras da entidade. 

A COOPERAACS não possui espaço físico e nem maquinários próprios para a 

execução dos serviços. As máquinas utilizadas: prensa, enfardadeira, balança e fragmentadora 

de papéis são de propriedade de seu cliente: Condomínio Conjunto Nacional. As máquinas 

somente podem ser utilizadas para a prestação de serviços deste cliente. 

A falta de espaço físico (Galpão) e maquinários próprios limitam o desenvolvi-

mento das atividades da COOPERAACS, pois atualmente a mesma apenas presta os serviços 

de coleta e seleção dos materiais recicláveis e confecção de peças artesanais quando enco-

mendada por seus clientes. A problemática quanto à falta de espaço e maquinários não é en-

frentada somente pela COOPERAACS, mas, pela maioria das Cooperativas que atuam neste 

ramo, é necessário o apoio das empresas privadas e dos órgãos públicos, tal qual nos mostra 

CEMPRE (2002, p. 30 e 31), 

Projeto Recicla Três Rios, [....] nem tudo são flores, o processo operacional tem 
custo elevado, em virtude da necessidade do caminhão de coleta, do galpão de tria-
gem, funcionários, [....]. O Galpão onde foi montada a Cooperativa foi cedido por 
uma empresa local, [....]. 
Cooptar Projeto Fabrica de Casas, [.....] em parceria com a Prefeitura de Resen-
de, que produz portas, janelas, cerca de jardim,[....], a partir do reaproveitamento de 
pallets de madeira coletados na industria automotiva e laboratórios localizados na 
Região. [......]. Com o apoio da Prefeitura de Resende, do Ministério do Trabalho e 
do SESC, foi possível construir o Galpão com uma área de 380m e adquirir equipa-
mentos e ferramentas. O Galpão é de propriedade da COOPTAR, [....]. 
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Se a COOPERAACS possuísse espaço e maquinários poderia também comercia-

lizar esses materiais, aumentando sobremaneira sua carteira de clientes como também o nú-

mero de associados e propiciando desta forma a inserção de mais pessoas no mercado de tra-

balho bem como a geração de renda e benefícios para as mesmas. 

A COOPERAACS possui um quadro social formado por 71 associados, sendo 45 

ativos e 26 inativos, conforme figura na Tabela 1 as características. 

 

Tabela 1 – Quadro Social – Características dos Associados – novembro de 2010. 

 

Cooperados Ativos Inativos Total 

Homens 26 16 42 

Mulheres 09 10 19 

Ex-presidiários - Homens 03 00 03 

Deficientes Físicos - Homens 01 00 01 

Idosos - Homens 03 00 03 

Idosos - Mulheres 03 00 03 

Total 45 26 71 

Fonte: Cooperaacs (Nov.2010) 

 

Ao analisar estes dados, chama a atenção, a quantidade de cooperados inativos, 

somando 26 ao todo. 

Ao indagar nossa entrevistada, a Sra. Estelita, vice-presidente, sobre a razão de es-

tas pessoas estarem inativas, obtive a seguinte resposta: 

 

[....] estes cooperados encontram-se inativos por falta de trabalho[...] 
 

A razão de se constituir uma Cooperativa de Trabalho é justamente a união de es-

forços de seus associados e principalmente de sua Administração captar clientes junto ao mer-

cado para que seus sócios possam ter a oportunidade de trabalho e renda. Esta tarefa não é tão 

fácil, mas há a necessidade de um constante esforço por parte da administração em aprimorar 

seus conhecimentos e montar estratégias e planos de ações para que esta finalidade se cumpra. 

Quanto à definição do que seja uma Cooperativa de Trabalho e sua finalidade, 

SAAD assim as conceitua:  

“São cooperativas de trabalho aquelas que constituídas entre operários de uma de-
terminada profissão ou ofício, ou de ofícios vários de uma mesma classe, têm como 
finalidade primordial melhorar os salários e as condições de trabalho pessoal de seus 
associados e, dispensando a intervenção de um patrão ou empresário, se propõe a 
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contratar e executar obras, tarefas, trabalhos ou serviços públicos ou particulares, co-
letivamente por todos (os cooperados) ou por grupos de alguns” (Suplemento Traba-
lhista da LTr - 93/96-p.552). 

 

No tocante ao tema “Inclusão Social e Geração de Renda”, observa-se que a CO-

OPERAACS tem como pontos fortes a qualificação técnica que oferece ao seu quadro social 

bem como a inserção de cooperados, principalmente, os idosos, deficientes e ex-presidiários 

no mercado de trabalho. 

A falta de um planejamento estratégico de divulgação dos serviços para captação 

de novos clientes pode justificar a falta de trabalho e conseqüente inatividade de alguns asso-

ciados.  

Para a divulgação dos serviços desenvolvidos pela Cooperativa, foi identificado 

que a mesma apenas possui um site, uma página publicada na internet. 

A Cooperativa não tem um departamento ou responsável comercial e nem uma es-

tratégia de marketing. Geralmente a conquista de novos clientes se dá pela exposição de peças 

artesanais em locais públicos, decorações externas de prédios ou ruas, onde é chamada a aten-

ção dos interessados, os quais procuram saber quem as produziu. 

É importante destacar que as sociedades cooperativas diferem das demais empre-

sas no que diz respeito a sua forma de gestão e na parte tributária, a primeira não visa lucro, 

distribui tarefas e rateia sobras ou perdas entre os associados, sendo que estes têm poder de 

votar e ser votados independente da quantidade de quotas partes de capital, a segunda visa 

lucros e os distribuem segundo a participação no capital de cada sócio. Porém ambas necessi-

tam divulgar seus serviços, mercadorias e ou produtos e neste aspecto é essencial a utilização 

dos mecanismos de Marketing. 

Segundo Kotler(1994, p.25) um dos mais respeitados autores da área, o Marketing 

é assim definido: 

 

Marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o 
que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com 
outros. 

 

 Implementar estratégias de divulgação dos serviços, pode permitir a COOPER-

RACS angariar novos clientes e aumentar seu quadro de sócios, abrindo oportunidade de tra-

balho e renda para novos associados bem como para os sócios inativos. 
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6 PROPOSTA DE SOLUÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

 

Nesta seção apresentam-se propostas de melhoria, resultados esperados e a viabi-

lidade da proposta. 

6.1 PROPOSTA DE MELHORIA PARA A REALIDADE ESTUDADA 

A partir da situação analisada, sugere-se que a COOPERAACS faça com urgência 

uma reestruturação administrativa, elaborando um organograma, para demonstrar a estrutura e 

funcionamento da organização, sendo que assim que conseguir ampliar suas atividades, inse-

rindo também a comercialização dos materiais recicláveis, este organograma deverá ser reela-

borado. As mudanças na estrutura organizacional permitirão o crescimento da Cooperativa 

proporcionando aos seus sócios cooperados uma melhor estrutura para desenvolvimento e 

ampliação de suas atividades, como também a oportunidade de adesão de novos associados e 

a re-colocação dos sócios inativos junto ao mercado de trabalho tornando-os ativos e com 

oportunidade de capacitação, trabalho e renda.    

Para a realização desta proposta há a necessidade da conscientização de todos os 

seus sócios, independente de ocuparem cargos de direção ou não, é importante que a Diretoria 

convoque uma Assembléia Geral Extraordinária para comunicar aos associados sobre essa 

nova proposta.  

Há a necessidade do empenho dos Diretores e demais colaboradores, de se traçar 

um planejamento definindo responsabilidades, tarefas, metas e prazos para a consecução do 

projeto de reestruturação. 

 

a) Solução para a falta de espaço físico (galpão) para triagem e estocagem de 

materiais com vistas à comercialização. 

 

 

Conforme demonstrado neste trabalho, é possível a Cooperativa de Reciclagem 

conseguir apoio da prefeitura e de empresas privadas, a exemplo do Projeto Recicla Três Rios e 

da Cooptar. 
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Tendo em vista que a COOPERAACS, no momento, não dispõe de recursos para 

aquisição de tal área, é de suma importância que busque apoio da seguinte forma: 

 

1- Junto a Prefeitura do Município de São Paulo 

2- Junto às empresas de grande porte. 

 

Com relação à Prefeitura do Município de São Paulo, existe um projeto para cons-

trução de 10 galpões para reciclagem com previsão de entrega até o ano de 2012, a meta é 

entregar 5 galpões em 2011 e mais 5 no ano seguinte.(Redação EasyCoop 2010). 

 

b) Solução para a falta de maquinário. 

 

A exemplo também das Cooperativas e projetos citados anteriormente, é possível 

conseguir doação destas máquinas junto as empresas privadas, órgãos públicos e nas empresas 

fornecedoras desses equipamentos. Pode-se também conversar com o representante do Con-

domínio Conjunto Nacional para a possibilidade de doação ou empréstimo ou até mesmo a 

venda destes maquinários e tão logo a COOPERAACS consiga um espaço para a triagem dos 

materiais, os quais após prensados, enfardados, pesados poderão ser comercializados gerando 

receitas e desta forma a COOPERAACS terá como pagar as parcelas destas máquinas. 

Dentro desta mesma idéia é possível buscar apoio e recursos junto ao BNDES 

Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES 2010). Ainda a respeito de obtenção de recur-

sos é de suma importância que a Diretoria da COOPERAACS e seus colaboradores fiquem 

atentos quanto à regulamentação da Lei 12.305/2010 a qual institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, é provável que algum incentivo fiscal seja oferecido às empresas reciclado-

ras. 

Há a possibilidade de o Governo Federal destinar R$ 1,5 bilhão em recursos em 

2011 para as cidades e em crédito para cooperativas de catadores.  

Para que fiquem sempre atualizados quanto a este tipo de informação, sugere-se a 

criação de “alertas” Google, com as palavras chave: Cooperativas de Catadores, Cooperativas 

de Reciclagem, Lei 12.305/2010, Resíduos Sólidos, entre outros. 

Outra alternativa para manter-se informado é o contato com CEMPRE - Compro-

misso Empresarial para Reciclagem, entidade a qual a COOPERAACS é filiada. 

 

c) Solução para Recolocação dos Sócios Inativos em atividades. 
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Conforme citado anteriormente, só há possibilidade destes sócios terem trabalho e 

renda, quando a COOPERAACS conseguir mais clientes para execução dos serviços existen-

tes ou quando da obtenção do espaço físico para implantação da triagem e comercialização 

dos produtos de materiais recicláveis. Porém enquanto estes fatos não acontecem, sugere-se 

desde que não haja impedimento estatutário, que estes associados sejam alocados em outros 

projetos de outras cooperativas, é possível o sócio se associar a diversas cooperativas e execu-

tar serviços desde que não haja conflito de horários, afinal antes de tudo o sócio cooperado é 

um profissional autônomo, para que esta idéia seja colocada em prática é possível cadastrar o 

associado no site do CEMPRE como catador pessoa física, é possível também criar um banco 

de dados com contatos de outras Cooperativas de Reciclagem, tais dados também estão dis-

poníveis no site do CEMPRE, após cadastrar o banco de dados basta entrar em contato com 

essas Cooperativas e se informar se estas necessitam ampliar seu quadro de associados devido 

a um possível aumento na demanda de serviços, em caso positivo, os sócios inativos deverão 

ser comunicados sobre estas possibilidades e os interessados encaminhados.  

 

d) Solução para Capacitação Técnica dos Cooperados 

 

Embora o quesito “Capacitação Técnica” não tenha sido apontado como fator crí-

tico nesta análise, pois a COOPERAACS possui parceria com o Banco do Brasil para a pro-

moção destes cursos. Sugere-se apenas em caráter alternativo e informativo que a COOPE-

RAACS fique atenta aos Cursos oferecidos pelo SEBRAE de SP, pois segundo informações, 

o SEBRAE SP investirá cerca de R$ 500 mil até o final de 2011 para capacitar os membros de 

Cooperativas de catadores de recicláveis do estado de São Paulo, esta será a primeira a qual 

visa melhorar a renda e a eficiência da coleta seletiva. (Patrício 2010). 

 

e) Solução para a implementação de estratégias para divulgação dos Serviços 

da COOPERAACS.  

 

Conforme observado, a COOPERACCS divulga seus serviços de duas formas, ou 

seja: através de seu web-site, uma página publicada na internet de endereço: 

http://www.cooperaacs.com.br e através de exposição de peças artesanais em locais públicos, 

decorações externas de prédios ou ruas, onde é chamada a atenção dos interessados, os quais 

procuram saber quem as produziu. 
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Com a finalidade de conquistar mais clientes e conseguir apoio das empresas é 

necessário melhorar os meios de divulgação das atividades da COOPERAACS na comunida-

de onde a mesma está instalada, promovendo palestras em workshops e distribuindo panfletos 

orientativos para a conscientização das pessoas sobre a coleta seletiva e a preservação do 

meio ambiente. 

Uma boa opção é buscar apoio das empresas, supermercados, igrejas e comércio 

local, para além da divulgação dos serviços prestados pela COOPERAACS, auxiliarem na 

promoção de eventos e oficinas onde a COOPERAACS poderá ministrar cursos sobre confec-

ção de peças decorativas para os idosos e crianças. 

É interessante também disponibilizar o máximo de conteúdo possível no site, não 

somente sobre a parte institucional, mas também sobre Reciclagem, Cursos, Eventos, fotos, 

quanto mais conteúdo o site tiver, melhor os mecanismos de busca e localização do mesmo. 

 

6.2 RESULTADOS ESPERADOS 

A partir das propostas de melhoria espera-se aumentar as possibilidades de negó-

cios da Cooperativa. Ao gerar mais trabalho, conseqüentemente haverá aumento do número 

de sócios, o que significa disponibilizar mais oportunidades de educação, trabalho e renda 

para os mesmos.  

 

a) Solução para a falta de espaço físico (galpão) para triagem e estocagem de 

materiais com vistas à comercialização. 

Com a obtenção de um espaço físico (galpão), cedido ou ganho, espera-se aumen-

tar as oportunidades de negócios da Cooperativa com a comercialização dos materiais reciclá-

veis para as indústrias. Esta nova atividade propiciará um maior destaque da COOPERAACS 

neste segmento, um aumento de clientes e de sócios cooperados. 

 

b) Solução para a falta de maquinário 

A obtenção de maquinário faz parte da viabilização do processo de comercializa-

ção dos materiais recicláveis, não adianta ter o espaço físico, se não se tem as máquinas ade-
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quadas para a execução deste trabalho. Com a obtenção dessas máquinas espera-se a viabili-

zação de todas as etapas do processo para a comercialização desses materiais.  

 

c) Solução para Recolocação dos Sócios Inativos em atividades. 

 

Com a implantação desta proposta, espera-se diminuir a quantidade de cooperados 

inativos no quadro social, criando oportunidades de geração de trabalho e renda. 

 

d) Solução para Capacitação Técnica dos Cooperados 

 

Com a aplicação desta proposta, espera-se capacitar os associados de modo a me-

lhorar a renda e a eficiência da coleta seletiva. 

 

e) Solução para a implementação de estratégias para divulgação dos Serviços 

da COOPERAACS.  

 

Com a execução desta proposta, espera-se que a COOPERAACS consiga ser refe-

rência no mercado de materiais recicláveis, obtendo reconhecimento público, conquistando 

mais clientes e aumentando cada vez mais seu quadro de sócios oferecendo a estes a oportu-

nidade de capacitação, trabalho e renda. 

6.3 VIABILIDADE DA PROPOSTA 

Como não me foi permitido o acesso as informações financeiras da Cooperativa, 

não foi possível demonstrar a viabilidade das propostas em termos financeiros. Por essa razão 

a maior parte das propostas envolve a busca de parcerias e recursos externos para a sua viabi-

lização e dependerá do empenho da Diretoria e de seus colaboradores esta tarefa. 



 

 

 

23 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Na realização deste trabalho, buscou-se evidenciar o modo de gestão do empre-

endimento, a capacidade de geração de trabalho, de renda e a inclusão social de pessoas inde-

pendente de raça, idade, condições sociais, intelectuais ou físicas. 

Com a qualidade dos serviços que são prestados bem como a capacidade e conhe-

cimento dos associados é possível o crescimento do empreendimento, sendo essencial que 

estes conhecimentos sejam transmitidos aos futuros sócios. 

A capacitação, o desenvolvimento intelectual e a busca de novas alternativas e 

oportunidade de negócios deve ser uma constante em qualquer tipo de empreendimento. 

A implantação das propostas sugeridas para implementação das atividades, au-

mento de clientes e conseqüente aumento no quadro social, é de longo prazo e está condicio-

nada à sua realização, ao apoio das entidades privadas e públicas, por essa razão não foi pos-

sível demonstrar que os objetivos propostos foram alcançados. 

Os obstáculos encontrados no desenvolvimento do projeto foram a resistência dos 

colaboradores em prestarem informações à acadêmica quanto a parte financeira da entidade, o 

que impossibilitou demonstrar e melhorar a proposta de viabilidade do projeto. 

Acredita-se que a Cooperativa ao implantar o que foi proposto, terá grandes pos-

sibilidades de gerar novos negócios, aumentar a renda, o numero de sócios e gerar mais opor-

tunidades de trabalho para seus associados. 

Assim que a COOPERAACS conseguir um galpão, maquinários e possua toda a 

infra-estrutura para executar a atividade de coleta, triagem, estocagem para posterior comerci-

alização dos materiais recicláveis, seu organograma deverá ser readequado, bem como elabo-

rado um novo planejamento estratégico envolvendo a reestruturação de toda a organização, o 

que será um grande desafio para a acadêmica. 
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APENDICE 

 
Estudo de Caso: Cooperativas de Reciclagem – Alternativa à Inclusão Social  
Cooperativa Investigada: Cooperaacs 
Questionário/objetivo: Colher dados para fundamentar o relatório da pesquisa 
Entrevistada: Estelita Oliveira Barreto – Vice Presidente 
Elaboração: Ede Maria Reis Ferrão-  Acadêmica 
 
Ede: Quando a COOPERAACS foi constituída? 
Estelita: Em setembro de 2004. 
 
Ede: Qual a Razão Social e o endereço da Sede? 
Estelita: COOPERAACS Cooperativa Social de Trabalho e Produção de Arte Alternativa e Coleta 
Seletiva, Rua Serra do Jaire, 597 Anexo 599 Bairro Quarta Parada na Cidade de São Paulo – SP. 
 
Ede: Atualmente qual é a quantidade de cooperados e faixa etária (media predominante)? 
Estelita: total de 71 cooperados, sendo: 48 homens e 23 mulheres 
Ativos: 45 (33 Homens e 12 Mulheres) 
 
Ede: No tocante a Inclusão Social, vocês dão oportunidade de trabalhos para ex-presidiários, defici-
entes físicos e idosos?  
Estelita: Sim 
 
Ede: Poderia informar o número de associados nestas condições, sexo e faixa etária?  
Estelita: No momento temos 3 cooperados com histórico prisional, sexo masculino. 38, 32 e 
31 anos. 
1 portador de deficiência (pés invertidos) 49 anos 
 "idosos" 3 homens e 3 mulheres.todos na faixa de 50 anos 
 
Ede: Vocês possuem funcionários? 
Estelita: Não 
 
Ede: A COOPERAACS é administrada por um Conselho de Administração ou Diretoria? 
Estelita: Diretoria 
 
Ede: Poderia especificar números de membros e respectivos cargos? 
Estelita: A Diretoria é composta por 3 membros,  Diretor Presidente, Diretor Vice Presidente e Diretor 
Secretário  
 
Ede: Vocês possuem um organograma definido? Qual a Hierarquia? 
Estelita: Não. Não há hierarquia propriamente dita, pois todos cooperados tem a mesma importância, 
o que há, são representações:  
Assembléia - 1 anual Ordinária para prestação de contas e planejamento e quando necessária é con-
vocado Assembléia Extraordinária 
 
Ede: Possuem Conselho Fiscal? Qual a composição? 
Estelita: Sim, composto por 3 conselheiros fiscais e 3 suplentes com reunião mensal para verificação 
dos trabalhos. 
 
Ede: Quais serviços são realizados pela COOPERAACS? 
Estelita: A COOPERAACS presta serviços de coleta e seleção dos materiais recicláveis, e 
produção de peças decorativas.  
 
Ede: Onde são desenvolvidos os trabalhos? 
Estelita: A coleta e triagem são feitas nos próprios clientes e a produção de peças decorativas é feita 
num galpão alugado na Av. Álvaro Ramos, 1482, Quarta Parada, São Paulo,SP 
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Na sede são executados os serviços administrativos, adesão de sócios, faturamento, folha de paga-
mento, etc. 
 
  
Ede: O que é feito com os materiais já selecionados? 
Estelita: A responsabilidade é do cliente e não nossa, nós não comercializamos estes materi-
ais, apenas fazemos o serviço de coleta e triagem. 
 
 
Ede: Possuem projetos? Quais?  
Estelita: Cursos para aperfeiçoamento, compra de galpão próprio para reciclagem e oficinas 
de arte 
 
Ede: Quais os principais clientes e empresas parceiras? 
Estelita: Clientes: Condomínio Conjunto Nacional, MCM Eventos, MG Eventos. Parceiros: 
Banco do Brasil  
 
Ede: O Banco do Brasil empresa parceira contribui de que forma? 
Estelita: O Banco do Brasil tem um projeto denominado DRS, que significa Desenvolvimento 
Regional Sustentável e tem a finalidade de como intermediário, conseguir junto a outras em-
presas cursos gratuitos ou a preços mais acessíveis, pois eles conseguem descontos, estes cur-
sos são para capacitação técnica, informática e desenvolvimento intelectual dos associados. 
 
Ede: Os cooperados recebem algum beneficio? Quais? 
Estelita: Sim, além da geração de trabalho, contribuem para o INSS e Plano Odontológico, o plano 
odontológico é pago por eles, mas a um custo pequeno. Cursos de capacitação Técnica, aperfeiçoa-
mento e informática. 
 
Ede: Vocês têm comitê educativo ou qualquer outro órgão assessor? 
Estelita: No momento, devido o grande volume de trabalho não está ativo, mas temos comis-
são para interesses educacional e social.  
 
Ede: Todos os cooperados possuem conhecimento para a coleta seletiva, ou parte faz coleta e 
parte às peças de arte? 
Estelita: A maioria tem conhecimentos para desenvolver as duas atividades. 
 
Ede: Como é feita a distribuição das tarefas e a distribuição da renda? 
Estelita: O trabalho é dividido entre os associados conforme solicitação do cliente e a remune-
ração são iguais para todos e medida por dia de trabalho, sendo que o coordenador do trabalho 
recebe um acréscimo (plus) pela responsabilidade da função. 
 
Ede: Como vocês medem o serviço, para cobrar do cliente? 
Estelita: É feita uma planilha com o tipo e peso do material. 
 
Ede: Poderia nos passar uma planilha para análise, o faturamento e o valor mensal repassado 
aos cooperados? 
Estelita: Não podemos dar essas informações. 
 
Ede: Quais os meios vocês utilizam para aumentar o quadro de sócios? 
Estelita: Os próprios cooperados trazem os novos, eles têm amigos que estão desempregados, 
então indicam a cooperativa. 
 
Ede: Vocês possuem projetos sociais/assistenciais? 
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Estelita? Sim, as vezes em alguns eventos, realizados as tardes de oficina, onde distribuímos 
panfletos com orientações sobre a reciclagem e alguns cooperados ensinam os participantes a 
confeccionarem peças de arte com material reciclável. 
 
Ede: O texto sobre a missão da COOPERAACS que consta no site está em algum documento 
da cooperativa? Quem criou este texto? 
Estelita: Não. O texto foi criado pelos próprios cooperados. 
 
Ede: Vocês possuem algum relatório sobre Planejamento Estratégico? 
Estelita: Não 
 
Ede: Gostaria de questionar os cooperados sobre a vida deles antes de se associarem e agora 
após associação, é possível? 
Estelita: Eles não são muito participativos a este respeito e também estão com bastante traba-
lho por conta das festas natalinas, pois temos que fazer a decoração do Condomínio Conjunto 
Nacional. 
 
Ede: Observei que dos 71 cooperados, somente 45 estão ativos, qual a razão do restante estar 
inativos? 
Estelita: Estão inativos por falta de trabalho, temos até clientes interessados que não possuem 
espaço físico, mas infelizmente também não possuímos espaço físico e nem maquinários para 
trazer o material e executar o serviço. 
 
Ede: Na separação desses materiais para os clientes são utilizadas máquinas? 
Estelita: Sim, utilizamos, a prensa, enfardadeira, fragmentadora de papéis, balança, porem 
esses maquinários é de propriedade de nosso cliente Condomínio Conjunto Nacional para 
utilização nas instalações e serviços prestados para eles. 
 
Ede: Então você acredita que se possuísse espaço físico, conseguiria mais clientes e aumentar 
o número de associados para trabalhar? 
Estelita: Sim. 
 
Ede: Quais os meios utilizam para angariar clientes? 
Estelita: Temos o site e as decorações que fazemos e peças em exposição chamam atenção e 
através destas exposições surgem novos clientes. 
 
Ede: Vocês têm algum plano de ação para conseguirem patrocinadores, empresas parceiras 
etc? 
Estelita: Quando temos um trabalho grande, distribuímos panfletos para conseguir materiais e 
aproveitamos para divulgar os serviços. 
 
Ede: Vocês têm alguma estratégia de marketing ou comercial? Alguém para vender os servi-
ços? 
Estelita: Não. 
 
Ede: A Cooperativa possui algum sistema de informática que lhes auxiliem na gestão? 
Estelita: Não, a Nota Fiscal eletrônica é emitida através sistema site da prefeitura, os controles 
de produção, tanto para cobrança para cliente quanto para repasse aos associados são feitos 
em planilhas do Excel. 

 


