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RESUMO 

 

As Cooperativas de Resíduos de Lixo são instituições sem fins lucrativos, 

pautadas pelos princípios da Economia Solidária, que se mostram essenciais no 

contexto atual das grandes cidades onde é crescente a geração de lixo 

(principalmente o lixo eletrônico), a exclusão social, a poluição e a degradação do 

meio ambiente. Como as Cooperativas de Resíduos de Lixo são, na sua maioria 

massiva, originadas como uma saída ao desemprego, elas enfrentam grandes 

dificuldades organizacionais. Neste sentido, este trabalho teve o objetivo de 

apresentar, tomando como exemplo a Cooperativa de Resíduos Eletrônicos de 

Niterói – Coopertroni, a aplicabilidade de ferramentas estratégicas aprendidas ao 

longo do curso de Engenharia de Produção, utilizando o Mapeamento de Processos 

para documentar de forma estruturada o fluxo de atividades diárias, e a Análise 

SWOT para conhecer o contexto interno e externo que impacta tal organização. Isso 

foi possível através de visitas e a aplicação de questionários, viabilizando a 

estruturação do Estudo de Caso, onde a Coopertroni poderá usar as informações 

aqui registradas como veículo para se posicionar em relação aos seus concorrentes 

e demais partes interessadas e gerenciar suas atividades de forma mais consciente. 

Além disso, este estudo agrega conhecimentos pertinentes à temática da coleta 

seletiva, logística reversa e a problemática da crescente geração de lixo, o que 

poderá servir como documento para conscientização e maior proximidade com os 

assuntos para outros Engenheiros de Produção e demais profissionais. 

 

Palavras Chaves: Cooperativas; Lixo Eletrônico; Logística Reversa; Coleta 
Seletiva; Mapeamento de Processos; SWOT
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ABSTRACT 

 

The Waste Picker Cooperatives are non-profit institutions, based on the principles 

of Solidarity Economy, which are essential in the current context of large cities where 

garbage generation (mainly e-waste), social exclusion, pollution and The 

degradation of the environment. As Waste Picker Cooperatives are mostly massive, 

originating as a way out of unemployment, they face major organizational difficulties. 

In this sense, the objective of this paper was to present the applicability of strategic 

tools learned during the course of Production Engineering, using Process Mapping 

to document in a practical manner, taking as an example the Waste Picker 

Cooperative of Niterói city - Coopertroni. Structured the flow of daily activities, and 

SWOT Analysis to know the internal and external context that impacts such an 

organization. This was possible through visits and the application of questionnaires, 

enabling the structuring of the Case Study, where Coopertroni could use the 

information registered here as a vehicle to position itself in relation to its competitors 

and other interested parties and to manage its activities in a more conscious. In 

addition, this study adds knowledge relevant to the issue of selective collection, 

reverse logistics and the problem of growing garbage, which could serve as a 

document for awareness and closer proximity to the issues for other Production 

Engineers and other professionals. 

Keywords: Cooperatives; Electronic Junk; Reverse logistic; Selective collect; 

Mapping of Processes; SWOT 
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, elaborado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(Abrelpe, 2014), a quantidade dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) produzida no 

Brasil em 2014 chegou a 78,6 milhões de toneladas, representando um crescimento 

de 2,90% em relação ao ano anterior, índice superior à taxa de crescimento 

populacional no país no período, que foi de 0,9%.  

Os autores Ribeiro e Santos Júnior (1994), sustenta que o lixo constitui uma 

preocupação ambiental mundial, especialmente em grandes centros urbanos de 

países subdesenvolvidos como o Brasil. A geração do lixo, proporcional ao 

crescimento populacional, colabora para o crescimento na demanda por serviços 

de coleta pública, já que, se esses resíduos não forem coletados e tratados 

devidamente, podem gerar efeitos diretos e indiretos na saúde da população e 

graves impactos ambientais. 

De acordo com a publicação feita na revista Em Discussão do Senado Federal, 

sete bilhões de seres humanos produzem anualmente 1,4 bilhão de toneladas de 

resíduos sólidos urbanos (RSU) — uma média de 1,2 kg por dia per capita. Quase 

a metade desse total é gerada por menos de 30 países, os mais desenvolvidos do 

mundo. Se o número parece assustador, cenário ainda mais sombrio é traçado por 

estudos da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Banco Mundial: daqui a 

dez anos, serão 2,2 bilhões de toneladas anuais. Na metade deste século, se o 

ritmo atual for mantido, teremos 9 bilhões de habitantes e 4 bilhões de toneladas de 

lixo urbano por ano (BRASIL, 2014). 

 

As estimativas da ONU é que são despejadas 40 milhões de toneladas de lixo 

eletrônico por ano em todo o mundo. Sem o tratamento adequado, essa enorme 

quantidade de sucata tóxica pode causar inúmeros danos ao meio ambiente. Aos 
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poucos, a maior parte dos fabricantes tem adotado medidas para que os 

consumidores possam fazer o descarte correto desses produtos (MORAES, 2009).  

 

Entende-se que a discussão sobre as possíveis soluções para o problema do 

lixo deve ultrapassar os limites de órgãos públicos e governamentais e se 

aproximarem de fato da realidade local, atingindo toda a população a partir da 

conscientização, informação, cooperação e recursos. 

 

O Ministério do Meio Ambiente (2014) aponta que um caminho para os 

problemas relacionados com o lixo seria o Princípio dos 3R’s – Reduzir, Reciclar e 

Reutilizar.  

 

• Reduzir significa consumir menos produtos e preferir aqueles que ofereçam 

menor potencial de geração de resíduos e tenham maior durabilidade. 

• Reutilizar é, por exemplo, usar novamente as embalagens. Exemplo: os 

potes plásticos de sorvetes servem para guardar alimentos ou outros materiais. 

• Reciclar envolve a transformação dos materiais para a produção de matéria-

prima para outros produtos por meio de processos industriais ou artesanais. Brasil 

e Santos (2004), sustentam que reciclar é economizar energia, poupar recursos 

naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo o que é jogado fora. A reciclagem é um 

conjunto de técnicas que tem como finalidade aproveitar os detritos e reutilizá-los 

no ciclo de produção de que saíram.  

 

De acordo com o Instituto Akatu (2006), a coleta seletiva é citada como um 

instrumento para o problema do lixo, possibilitando a reciclagem dos materiais, o 

reuso de equipamentos ou artigos que podem ser simplesmente consertados ou 

usados para outras finalidades ou, quando não é possível nem uma coisa nem 

outra, direcionar ao descarte mais adequado com o intuito de reduzir ao máximo o 

impacto ao meio ambiente e à saúde da população.  
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1.2 APRESENTAÇÃO DA SITUÇÃO PROBLEMA 

 

Adentrando no assunto e buscando conhecer melhor a realidade de quem lida 

com o lixo diariamente, como é o caso dos catadores que trabalham nas 

Cooperativas, percebe-se de imediato como o Brasil carece de estrutura, incentivo 

e conscientização geral da população e das instituições governamentais para que 

a coleta seletiva, a reciclagem e o tratamento adequado do lixo consigam ser 

estabelecidos e enraizados na cultura local. Tais instituições em sua grande maioria 

operam mediante infraestrutura precária, péssimas condições de trabalho e seus 

colaboradores se sujeitam diariamente aos riscos gerados pelo tratamento do lixo 

e agravados por conta da forma com que os mesmos chegam até eles.  

 

O problema começa desde o descarte do lixo por parte da população, já que a 

grande maioria não tem consciência sobre a correta destinação de seus resíduos e 

alegam que os órgãos públicos não oferecem informação adequada e nem 

estrutura de coleta. Os órgãos públicos por sua vez não levam a problemática como 

prioridade, não reformulam as logísticas de coleta, não investem na substituição da 

frota de coleta por caminhões adequados, não dão o devido suporte às 

cooperativas e nem pressionam as empresas e indústrias para que as mesmas 

colaborem para que ocorra o descarte apropriado dos resíduos que fabricam. 

 

Por mais que os catadores se organizem em sistemas da Economia Solidária 

(ES), como o Cooperativismo, e tentem colaborar com a sociedade a partir da 

triagem do lixo e direcionamento adequado do mesmo, a falta de estrutura e 

incentivo financeiro reduz muito o potencial de trabalho e benefício que podem ser 

gerados a partir de suas iniciativas.  

 

De acordo com Magda Martina Tirado-Soto (2011), a estrutura das Cooperativas 

de Resíduos Eletrônicos se baseia no conceito da ES e neste sentido são formadas 

por iniciativas mais precárias a partir da necessidade de geração de renda como 

uma saída ao desemprego. Por terem essa característica e por não receberem 



 13 

muito auxílio do governo, os empreendimentos econômicos solidários em sua 

maioria encaram vários problemas organizacionais como, por exemplo, a falta de 

estrutura física, o reduzido acesso de informação, o baixo potencial para gerenciar, 

a insuficiência de força para ganhar mercado e a falta de recursos para alavancar 

o negócio.  

 

A globalização e a produção em massa, características do sistema capitalista, 

trazem para as sociedades uma problemática latente a partir da crescente produção 

de lixo, exclusão social, poluição e degradação do meio ambiente. Sendo assim 

fica claro que as Cooperativas de Resíduos Eletrônicos têm um papel 

importantíssimo para minimizar estes impactos.  

 

Mesmo perante a existência de Leis, como é o caso da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Brasil, 2010), o Decreto 5.940 e a Lei do Cooperativismo (Brasil, 

2006), o que se percebe na realidade é: 

• A dificuldade para garantir a sustentabilidade financeira de uma Cooperativa 

de Resíduos de Lixo; 

• A dificuldade para garantir os direitos trabalhistas de seus cooperados; 

• O risco a que os cooperados se submetem ao manipularem diretamente 

materiais e resíduos com potencial perfurante, cortante e tóxico;  

• A precariedade da estrutura física onde se localizam as Cooperativas; 

• A falta de recursos financeiros que viabilizem a compra de Materiais de 

Proteção Individual e materiais de limpeza; 

• A falta de investimento na capacitação técnica dos cooperados; 

• A falta de apoio dos Estados e Municípios quanto a orientação das 

Cooperativas para a legalização de suas atividades; 

• A falta de informação quanto a gestão e controle da produção... 

 

As Cooperativas travam uma batalha diária para conseguir recursos, parceiros, 

incentivos, que gere ao seu sistema de trabalho uma condição mínima e viável de 

funcionamento. Por mais que haja o cunho social em suas atividades, de inserção 
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dos colaboradores e divisão proporcional dos lucros obtidos, além do cunho 

ambiental, que desempenha um papel essencial à cadeia de produção em massa, 

não se pode deixar de lado que como qualquer outra atividade produtiva a mesma 

carrega custos para funcionamento, como aluguel, luz, água, telefone, materiais de 

limpeza, reparos e manutenção. 

 

Portanto, para estas instituições, os recursos financeiros são essenciais para 

atingir seu objetivo de desenvolver, econômica e socialmente, a comunidade local 

e, por isso, a busca por estratégias torna-se necessária para organizar e direcionar 

melhor as ações dentro das cooperativas, a fim de superarem as adversidades e 

se manterem ativas no mercado. 

 

Neste sentido, este estudo foi motivado pela precariedade com que essas 

Cooperativas operam hoje e pelo fato destas serem elementos chaves para a 

resolução de diversos problemas contemporâneos e, em especial, brasileiros. 

 

Através da analise da estrutura de uma Cooperativas de Resíduos Eletrônicos 

situada na cidade de Niterói, por meio do Mapeamento de seus Processos e Análise 

SWOT, buscou-se entender como a mesma opera dentro da sua cadeia produtiva 

e qual é o seu posicionamento atual perante ao universo em que está inserida 

(mercado, colaboradores, processos...).  

Com isso foi possível verificar como ferramentas da Engenharia de Produção 

podem ser aplicadas nesse tipo de instituição, auxiliando no registro e 

entendimento das atividades produtivas e auxiliando para a formulação estratégica 

da organização. 

 

1.3 OBJETIVOS E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 
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O objetivo geral deste estudo foi de aplicar as ferramentas estratégicas -

Mapeamento de Processos e Análise SWOT - no contexto de uma organização 

sem fins lucrativos, utilizando a Cooperativa de Resíduos Eletrônicos em Niterói - 

Coopertroni como estudo de caso, no sentido de auxiliar a gestão da mesma para 

que esta seja mais sistemático e menos intuitivo. 

 

1.3.2 OBETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realização de uma revisão da literatura sobre a temática; 

• Utilização da ferramenta Mapeamento de Processos para organizar as 

informações depreendidas durante o estudo de caso; 

• Aplicação e análise da matriz SWOT com base nas informações coletadas; 

• Documentação clara e estruturada dos processos da cooperativa em 

questão, bem como seus respectivos cenários pertinentes aos ambientes interno e 

externo, para que a mesma possa ter um espelho de sua realidade atual. 

 

1.3.3 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Sabendo das dificuldades da maioria desses Empreendimentos Sociais, bem 

como o caso das Cooperativas de Resíduos Eletrônicos, que estão inseridas em 

um contexto de reduzido acesso à informação, falta de conhecimento técnico e 

estratégico pertinentes, principalmente, à gestão do negócio, entende-se a 

importância da análise apresentada neste estudo. 

 

Sob a ótica da Engenharia de Produção, a Cooperativas de Resíduos Eletrônicos 

de Niterói – Coopertroni, poderá gozar dos benefícios de ter documentado de forma 

estruturada, as informações coletadas, as análises e conclusões, o que a ajudará 

a melhor se posicionar em relação aos seus concorrentes e demais partes 

interessadas e gerenciar suas atividades de forma mais consciente. 
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Isso foi possível a partir do resultado de uma investigação detalhada da 

Cooperativa em questão, usando-se do Mapeamento de Processos e da Análise 

da matriz SWOT, o que tornará claro qual é o cenário atual no qual está inserida e 

qual seu posicionamento estratégico no âmbito interno e externo. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Este estudo é aqui apresentado a partir de 5 capítulos, estruturados da seguinte 

forma: 

 

No primeiro capítulo contextualiza-se o tema de forma ampla, apresentando, 

através da situação-problema, o motivo para a realização do estudo. São também 

expostos os objetivos que se desejam alcançar, além da importância e delimitação 

do estudo. 

 

O segundo capítulo apresenta uma revisão da literatura pertinente atual, em 

busca de maior domínio e conhecimento sobre os assuntos que são a base do 

estudo, como a Economia Solidária, o Cooperativismo, os tópicos relacionados à 

destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos – em especial o Lixo Eletrônico - e a 

relevância do Mapeamento de Processos em uma Organização e a utilização da 

matriz SWOT como ferramentas estratégicas. 

 

Posteriormente, encontram-se a classificação da pesquisa e o detalhamento da 

metodologia aplicada, através das fases percorridas para se alcançar os objetivos 

pretendidos no trabalho. 

 

No quarto capítulo é registrado a parte prática, onde os dados coletados são 

apresentados, tratados e analisados de acordo com a metodologia definida na 

etapa anterior. 
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Por fim, o último capítulo exprime a conclusão do estudo, descrevendo os 

resultados das discussões levantadas, principalmente referentes aos objetivos do 

trabalho. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 ECONOMIA SOLIDÁRIA 

 

Silva et al (2015) relata que o cenário da economia no início da década de 70, 

época que precedeu o surgimento da Economia Solidária (ES), era de práticas do 

modelo Taylorista-Fordista de produção em escala, segmentação e mecanização 

especializada da produção. Na década de 1980, o desemprego no Brasil foi 

intensificado por uma crise cambial e inflacionária. Dessa forma, muitas empresas 

entraram em falência. A onda de desemprego e o atualizado padrão de produção 

diversificado favoreceram o surgimento de cooperativas e de novas relações de 

trabalho que, mais tarde, viriam a ser vetores da consolidação da Economia 

Solidária. 

 

Em meados de 1990, o movimento tomou força, resultado de alterações 

ocorridas nas esferas econômica e social, além da abertura do mercado interno às 

importações. Houve uma necessidade de melhorar a qualidade de vida, repensar 

os vińculos sociais, gerar trabalho e motivar a implantação de autogestão nos 

empreendimentos. Foi necessário, enfim, rediscutir o direito de cidadania e meios 

alternativos de geração de renda (SILVA et al, 2015). 

 

Na busca por alternativas a esse modelo socioeconômico dominante no mundo 

atual, surge o conceito de Economia Solidária, numa proposta de sociabilidade que 

vai além do simples atendimento às necessidades materiais. (FRANÇA FILHO, 

2002).  

 

Nos últimos anos houve significativo aumento no número das iniciativas 

socioeconômicas coletivas que visam promover a cooperação ativa entre 

trabalhadores ou produtores autônomos e familiares, nas áreas urbanas e rurais, 

para viabilizar atividades de produção, de prestação de serviços, de crédito, de 
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comercialização e de consumo. Essas iniciativas, referenciadas no chamado 

campo da Economia Solidária, são fomentadas, em sua maioria, como alternativas 

ao desemprego, oportunidades de inclusão social e estratégias de dinamização de 

cadeias produtivas no âmbito de processos de desenvolvimento local ou territorial 

sustentável.  

 

A ES é composta de organismos produtores de bens e serviços, colocados em 

condições jurid́icas diversas no seio das quais, porém, a participação dos homens 

resulta de sua livre vontade, onde o poder não tem por origem a detenção do capital 

e onde a detenção do capital não fundamenta a aplicação dos lucros (GUÉLIN, 

1998).  

 

Segundo a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE/SENAES, 2006), a ES é um jeito de fazer atividade econômica de 

produção, oferta de serviços, comercialização, finanças ou consumo baseado na 

democracia e na cooperação, o que chamamos de autogestão. Ou seja, na 

Economia Solidária não existe patrão nem empregados, pois todos(as) os(as) 

integrantes do empreendimento (associação, cooperativa ou grupo) são ao mesmo 

tempo trabalhadores e donos que se beneficiam igualmente, sem levar vantagens 

sobre o outro ou destruir a natureza.  

 

Neste sentido, o FBES (Fórum Brasileiro da Economia Solidaria, 2008) estrutura-

se de forma a garantir a articulação entre três segmentos do movimento de 

Economia Solidária:  

 

• Empreendimentos Econômicos Solidários - organizações coletivas e supra-

familiares (singulares ou complexas), permanentes, dispondo ou não de registro 

legal, que realizam atividades econômicas de produção de bens, prestação de 

serviços, fundos de crédito, comercialização e consumo solidário,  
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• Entidades de Assessoria e/ ou Fomento - organizações que desenvolvem 

variadas ações de apoio junto aos empreendimentos solidários,  

• Gestores Públicos - elaboram, executam, implementam e/ou coordenam 

polit́icas de Ecosol das prefeituras e dos governos estaduais.  

 

Segundo o FBES (2008) a ES possui três dimensões: econômica - pela 

autogestão, com atividades econômicas baseadas na democracia e cooperação; 

cultural, e politica - como um movimento social que luta pela mudança da 

sociedade, por uma forma diferente de desenvolvimento.  

 

Considerando essa concepção, a Economia Solidária possui as seguintes 

características (MTE/SENAES, 2006): 

 

• Cooperação: existência de interesses e objetivos comuns, a união dos 

esforços e capacidades, a propriedade coletiva de bens, a partilha dos resultados 

e a responsabilidade solidária diante das dificuldades.  

• Autogestão: contempla as práticas participativas de autogestão nos 

processos de trabalho, nas definições estratégicas e cotidianas dos 

empreendimentos, na direção e coordenação das ações nos seus graus e 

interesses. 

• Dimensão Econômica: considera a agregação de esforços, os recursos e 

conhecimentos para viabilizar as iniciativas coletivas de produção, a prestação de 

serviços, o beneficiamento, o crédito, a comercialização e o consumo. 

• Solidariedade: abrange a preocupação permanente com a justa distribuição 

dos resultados, a melhoria das condições de vida de participantes, o 

comprometimento com o meio ambiente saudável e com a comunidade, com 

movimentos emancipatórios e com o bem-estar de trabalhadores e consumidores. 

 

 A figura 1 mostra, através de uma rede articulada de empreendimentos, 

instâncias governamentais, entidades de apoio e fomento, fóruns e redes, ligas e 
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uniões, que a ES no Brasil, atualmente, vai além da dimensão econômica, base de 

sua ação. 

 

 

Figura 1 – O campo da Economia Solidária no Brasil 

Fonte: Atlas da Economia Solidária, MTE (2006). 

 

Considerando essas características, a Economia Solidária alia a democratização 

da economia à prática de cidadania, visa à partilha social da riqueza, do poder e do 

saber, não se limitando a suprir apenas a necessidade material imediata dos 

envolvidos – que por vezes excluídos do mercado formal, associam-se 

voluntariamente, mas dispondo-se a ser uma ferramenta de transformação social e 

opção ideológica. Este conjunto de elementos caracterizadores da ES revela o 

desafio que ela tem para concretizar-se enquanto um projeto de integração social 

e cultural, articulando-se junto à esfera pública (FRANÇA FILHO, 2002; MTE, 2016) 
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2.1.1 COOPERATIVISMO 

 

 

O cooperativismo no Brasil emergiu nos primórdios da colonização portuguesa. 

Embora incipiente e quase interrompida durante o escravismo, teve seu apogeu no 

século XX, quando começaram a aparecer algumas cooperativas inspiradas em 

modelos trazidos por imigrantes alemães e italianos, que tinham conhecimento do 

sucesso de associações de crédito cooperativo para pequenos agricultores 

(PINHO, 2004).  

 

A cooperação está cada vez mais presente nas discussões e debates de 

alternativas para acelerar o desenvolvimento econômico e social dos paiśes como 

parte de solução para diversos problemas de uma sociedade mais complexa. Como 

instrumento de geração de emprego e renda, as cooperativas podem atuar desde 

os processos de produção, industrialização, comercialização, crédito (serviços 

financeiros) e prestação de outros serviços.  

 

Neste sentido, segundo o SEBRAE (2014), Cooperativa é uma associação 

autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para satisfazer aspirações e 

necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de um 

empreendimento de propriedade coletiva e democraticamente gerido.  

Sendo assim, fundamenta-se na economia solidária e se propõe a obter um 

desempenho econômico eficiente, por meio da produção de bens e serviços com 

qualidade destinada a seus cooperados e clientes.  

 

Na figura 2, abaixo, é possível verificar a estrutura de relações do 

cooperativismo. 
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Figura 2 – Relação de Cooperativismo                                                                                          
Fonte: Série Empreendimento Coletivos SEBRAE (2014) 

 

Uma cooperativa se diferencia de outros tipos de associações de pessoas por 

seu caráter essencialmente econômico. A sua finalidade é colocar os produtos e 

serviços de seus cooperados no mercado, em condições mais vantajosas do que 

eles teriam isoladamente. Desse modo, a cooperativa pode ser entendida como 

uma “empresa” que presta serviços aos seus cooperados (SEBRAE, 2014). 

 

Segundo Bulgarelli (1998), considerando que o interesse da cooperativa na 

prestação do serviço se identifica com o interesse que o sócio possui em fruí-lo, as 

relações entre o cooperado e a cooperativa realizam-se sob a do princípio de 

identidade. O objetivo da cooperativa, teoricamente, sempre coincide com o 

objetivo do sócio na realização dos negócios internos desenvolvidos entre ambos. 

Denominados sócio-cooperados estes trabalhadores antes de tudo, precisam 

aprender a trabalhar em equipe. Isto significa, muitas vezes, renunciar a certas 
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coisas em prol de todos, eliminando a expressão ‘eu ganho’ e adotando o ‘nós 

ganhamos’.  

 

De acordo com o inciso I do artigo 6o da Lei no 5.764 (Brasil, 1972), as 

cooperativas singulares serão constituid́as com o número mińimo de 20 pessoas 

fiśicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurid́icas. 

Entretanto, posteriormente, a Lei no 10.406 (Brasil, 2002), que instituiu o Código 

Civil Brasileiro, estabeleceu que o número mińimo de associados seria o necessário 

para compor a administração da cooperativa, gerando, dessa forma, uma discussão 

sobre o número mińimo de cooperados para se constituir e manter uma cooperativa 

(art. 1.094, II).  

 

A criação de uma cooperativa de resíduos de lixo, de acordo com Compromisso 

Empresarial para a Reciclagem - CEMPRE (2009), deve atender a três aspectos: 

infra-estrutura dotada de local para recebimento dos materiais recicláveis e 

equipamentos diversos, como balanças, prensas, carinhos; a mão-de-obra dos 

próprios cooperados, os quais são trabalhadores autônomos, haja vista não terão 

vińculo empregatićio com a cooperativa; a documentação legal que compreende 

um estatuto, o qual tem de ser elaborado de acordo com a legislação vigente, 

contemplando as regras e normas de administração necessárias à gestão da 

cooperativa; inscrição junto e Prefeitura e controles administrativos, inclusive para 

recolhimento dos impostos.  

 

Em termos legais, as principais caracteriśticas das cooperativas de acordo com 

o artigo 1094 do Código Civil Brasileiro são:  

 

• Variabilidade ou dispensa do capital social;  

• Concurso de sócios em número mińimo necessário para compor a 

administração da sociedade, sem limitação de número máximo;  
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• Limitação do valor da soma de quotas do capital social que cada sócio 

poderá tomar; 

• Instransferibilidade das quotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, 

ainda que por herança;  

• Quorum, para a Assembleia geral funcionar e deliberar, fundado no número 

de sócios presentes à reunião, e não no capital social representado;  

• Direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital na 

sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação;  

• Distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações 

efetuadas pelo sócio com a sociedade, podendo ser atribuid́o juro fixo ao capital 

realizado;  

• Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de 

dissolução da sociedade.  

Outra caracteriśtica é que “na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos 
sócios pode ser limitada ou ilimitada” (artigo 1095). (SEBRAE, 2014). 

 

2.2 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas define resid́uos sólidos na NBR 

10.004 (ABNT, 2004) como:  

“Resid́uos no estado sólido ou semi-sólido que resultam de 
atividade da comunidade de origem industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrićola, de serviços e de varrição. Ficam 
incluid́os nesta definição os lodos provenientes de sistema de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades inviabilizam o seu lançamento na 
rede pública de esgoto ou corpos d’água e que exigem 

soluçõestécnicas e economicamente inviáveis em face da 
melhor tecnologia disponiv́el”.  
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Em 3 de agosto de 2010, entrou em vigor a Lei da Polit́ica Nacional de Resid́uos 

Sólidos (PNRS), Lei 12.305 (Brasil, 2010), que estipulou um prazo até agosto de 

2012 para que os municiṕios brasileiros apresentassem seus planos de gestão 

integrada de resid́uos sólidos, conforme o artigo 55, ao mesmo tempo em que 

determinou o fechamento dos lixões a céu aberto, artigo 54 (Brasil, 2010).  

 

Segundo Redação EcoD (2010), após tramitar pelo Congresso Nacional por 21 

anos, a sanção dessa Lei distinguiu os resid́uos e os rejeitos como lixo que pode 

ser aproveitado ou reciclado e lixo que não pode ser reaproveitado, 

respectivamente. Além de ter como um dos principais objetivos, a não-geração, 

redução, reutilização e tratamento de resid́uos sólidos. 

 

A Lei 12.305 (Brasil, 2010) prevê, em seu Artigo 54, que “a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (...) deverá ser implantada em até quatro 

anos após a data de publicação desta lei”, ou seja, até 2 de agosto de 2014.  

 

De acordo com o estipulado pela lei, rejeitos são os resíduos sólidos que não 

podem mais ser reaproveitados, reciclados ou tratados, não apresentando outra 

possibilidade de destinação que não a disposição final ambientalmente adequada. 

Resíduos recicláveis e resíduos orgânicos, por exemplo, podem ser tratados por 

métodos adequados e normatizados e retornar ao ciclo produtivo, não sendo 

considerados rejeitos. 

 

Portanto, o que a Lei prevê é que, após 2 de agosto de 2014, os materiais 

passíveis de reaproveitamento, reciclagem ou tratamento por tecnologias 

economicamente viáveis (como resíduos recicláveis ou orgânicos) não podem mais 

ser encaminhados para a disposição final. No entanto,  o Projeto de Lei 2.289 

(Brasil, 2015) , aprovado no Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados 

pleiteia a prorrogação deste prazo e sugere que o mesmo se dê de forma 

escalonada de acordo com o município, fazendo com que as datas-limite variem 

entre 2018 e 2021. 

http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1555331
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1555331
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A Lei 12.305 (Brasil, 2010) trata expressamente do encerramento dos lixões que, 

por sua vez, dependem das metas traçadas nos planos de resíduos sólidos, 

estaduais e municipais, garantindo a disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos. 

 

A disposição de resíduos sólidos em lixões é crime desde 1998, quando foi 

sancionada a lei de crimes ambientais Lei nº 9.605 (Brasil, 1998). A lei prevê, em 

seu artigo 54, que causar poluição pelo lançamento de resíduos sólidos em 

desacordo com leis e regulamentos é crime ambiental. Dessa forma, os lixões que 

se encontram em funcionamento estão em desacordo com as Leis nº 12.305 (Brasil, 

2010) e 9.605 (Brasil, 1998). 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, em apenas quatro anos, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) produziu resultados significativos. Um pouco 

mais da metade dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil já tem disposição 

final ambientalmente adequada, em aterros sanitários. Entre 2010 e 2014, o 

Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades 

e Fundação Nacional de Saúde (Funasa) destinou R$ 1,2 bilhão para implantar a 

PNRS e o número de municípios atendidos dobrou (MMA, 2010). 

 

De acordo com pesquisas do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS), em 2013 foram geradas 4,1% a mais de lixo em relação a 

2012, o que equivale a 76 milhões de toneladas de resid́uos sólidos, onde apenas 

58,3% dos resid́uos coletados recebem destinação adequada (PORTAL DO 

PURUS, 2014). Isso evidencia como a destinação adequada ao lixo ainda é uma 

problemática brasileira, apesar dos avanços. 

 

Segundo um novo relatório da Agência Europeia do Ambiente, a taxa de 

reciclagem dos países europeus aumentou 21% entre 2001 e 2010. Atualmente, 

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/highest-recycling-rates-in-austria
http://exame.com.br/topicos/reciclagem
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35% de todo o lixo gerado nas cidades ganha vida nova e ainda gera receita: a boa 

gestão de resíduos sólidos da União Europeia já rende 1% do PIB do bloco. Na 

ponta do lápis, trata-se de um mercado que emprega 2 milhões de pessoas e rende 

145 bilhões de euros por ano. Mas muitos países ainda precisam ir além, a fim de 

atender as metas mandatórias ambiciosas do bloco, que determinam uma taxa de 

reciclagem de lixo urbano de 50% até 2020. Cinco deles já chegaram lá. Na Áustria, 

Alemanha, Bélgica, Holanda e Suíça, a vontade política e a participação civil deram 

um novo valor ao lixo. Exemplos que devem inspirar o Brasil, que recicla apenas 

13% de seus resíduos urbanos (BARBOSA, 2014). 

Segundo Juras (2001) a maior parte dos paiśes europeus vem adotando regras 

bastante riǵidas em relação aos resid́uos sólidos. Com vistas a aproximar o 

tratamento dado à questão, a União Européia vem editando várias normas relativas, 

entre as quais citamos:  

• Diretiva 75/442/CEE, de 1975, relativa a resid́uos; 

• Diretiva 75/439/CEE, de 1975, relativa a óleos usados; 

• Diretiva 91/157/CEE, de 1991, relativa a pilhas e acumuladores; 

• Diretiva 94/62/CE, de 1994, relativa a embalagens e resid́uos de 

embalagens.  

 

Como o estudo aqui presente é norteado em uma Cooperativa de Resíduos 

Eletrônicos localizada no município de Niterói, destaca-se a importância de analisar 

o Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Niterói, apresentado em julho de 2012 

pela Companhia de Limpeza da Prefeitura (CLIN, 2012).  

 

De acordo com este documento, são considerados como resid́uos Classe I os 

equipamentos eletroeletrônicos que contêm sódio, mercúrio, ferro, cobre, vidro, 

cerâmica, chumbo, siĺica, arsênico, cromo hexavalente, retardantes de chama 

bromados e halogenados, clorofluorcarboneto, bifenilaspolicloradas e cloreto de 

polivinila.  

http://exame.com.br/topicos/lixo
http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/noticias/gestao-de-residuos-solidos-na-uniao-europeia-rende-1-do-pib
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Os resid́uos eletroeletrônicos abrigam inúmeros tipos, como por exemplo, 

televisores, geladeiras, celulares, telefones, computadores (a unidade central de 

processamento propriamente dita e todos seus periféricos como impressoras, 

monitores, teclados, mouses etc.), fogões, aspiradores de pó, ventiladores, 

congeladores, aparelhos de som, condicionadores de ar, batedeiras, 

liquidificadores, micro-ondas, etc., que deverão ser coletados por empresas 

especializadas em reciclar ou reaproveitar estes resid́uos, conforme já determinado 

na PNRS.  

 

 

2.2.1 COLETA SELETIVA 

 

 

A dinâmica dos reutilizáveis e recicláveis vem mudando drasticamente nos 

últimos anos, desde que se percebeu que realizando estes dois procedimentos não 

apenas se aproximava de iniciativas ambientalmente adequadas, mas também 

explorava um ramo de atividade extremante promissor e lucrativo. 

 

A fim de atender a esta demanda formal ou informal no meio urbano surgem 

então as figuras dos catadores, sucateiros e ferros-velhos, exercendo estas 

atividades que muitas vezes não estão regulamentadas e que revelam um enorme 

vazio no planejamento e regramento urbanos no tocante aos resid́uos sólidos 

recicláveis por parte do poder público.  

 

Na maioria das vezes estes trabalhadores enfrentam péssimas condições de 

trabalho e problemas sociais, mas, mesmo assim, os números destes agentes 

envolvidos com a reciclagem só crescem, acarretando o reconhecimento da sua  

importância, bem como das cooperativas de catadores, como forma de 

organização, e indicando a  necessidade de inclusão social desta atividade como 

parte da solução para o problema do lixo.  
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O Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Niterói aponta claramente para a 

inclusão de 100% dos catadores de recicláveis de Niterói, organizados em 

associações e em cooperativas, na operação da coleta seletiva e na triagem dos 

materiais, mas também incentiva a interlocução destes com os grandes geradores 

de resid́uos recicláveis dentro do novo cenário imposto pela Polit́ica Nacional de 

Resid́uos Sólidos.  

 

Além disso, o Decreto no 5.940 (Brasil, 2006) institui a obrigatoriedade da 

separação dos resid́uos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora. Desta forma, é 

inserido ao processo o princiṕio da inclusão social, haja vista que destinação 

desses materiais deve ser direcionada às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis.  

 

Em aderência com o Decreto Federal 5.940/06, o inciso XII tem como objetivo a 

integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Para 

isto, a Lei define como um de seus instrumentos a coleta seletiva, comentado pelo 

decreto. 

O inciso II do Art. 48 da Lei 12.305 (Brasil, 2010) veta a prática de catação nas 

áreas de disposição final de resid́uos ou rejeitos, corroborando a importância da 

implementação da Coleta Seletiva em acordo com o decreto 5.940 (Brasil, 2006).  

 

De acordo com o Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Niterói (CLIN, 2012), 

o Municiṕio de Niterói gera mais de 700t/dia de RSU em seu território. Não seria 

possiv́el cumprir o dever público com a universalização do manejo adequado 

destes resid́uos apenas por meio de cooperativas de catadores no municiṕio, com 

a inclusão total dos catadores de recicláveis, pois a coleta hoje atinge apenas em 

torno de 200t/mês. Far-se-á necessário, portanto, após o cumprimento da 
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obrigação legal, com a inclusão e emancipação dos catadores de recicláveis 

existentes, o dimensionamento do restante da operação com o serviço terceirizado, 

ou com a otimização do serviço público, de forma a suprir a necessidade de triagem 

deste grande volume de material gerado, com devido apoio da população através 

de um trabalho de educação ambiental e de comunicação e de informação.  

 

Nesse aspecto, um sistema de coleta adequado é um ponto chave para fazer o 

retorno do material a um novo processo de produção por meio da sua reciclagem 

ou reutilização, desenvolvendo o que podemos chamar de cadeia produtiva reversa 

sustentável. Para que isso ocorra, se faz necessária a existência de uma rede 

sustentável de reciclagem em nível municipal e/ou regional, envolvendo atores que 

participam das atividades de coleta, seleção e destino final, sendo este o fator 

primário para a sua organização (KIPPER; MÄHLMANN, 2009).  

 

2.2.2 LOGÍSTICA REVERSA 

 

 

Logística reversa são procedimentos que visam regulamentar as atividades de 

coleta e retorno dos produtos descartados aos fabricantes e importadores (por meio 

dos comerciantes e distribuidores) para a reintrodução na cadeia produtiva ou sua 

destinação final ambientalmente adequada, levando em consideração a 

responsabilidade compartilhada. 

 

Pelo sistema, o fabricante de uma televisão, por exemplo, será responsável, 

junto com o consumidor e a loja que vendeu o produto, pela reciclagem do material 

e pelo descarte correto do objeto quando sua vida útil acabar. Somente o que não 

for possível aproveitar vai para o lixo — e com segurança. 

 

No Art. 3o, inciso XII, do substitutivo Projeto de Lei 203 (Brasil, 1991) a LR é 

entendida como o instrumento de desenvolvimento econômico e social, 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
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viabilizar a coleta e a restituição dos resid́uos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada.  

 

A logística reversa é um dos pontos mais importantes da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Está ligado diretamente ao princípio da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos entre fabricantes, comerciantes, 

consumidores e poder público. Porém, A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) não estabelece prazo para a implantação dos sistemas de logística 

reversa.  

 

A lei prevê logística reversa para seis tipos de produtos, cujo descarte incorreto 

causa ainda mais danos ao meio ambiente e põe em risco a saúde da população: 

pilhas e baterias, pneus, lâmpadas, produtos eletroeletrônicos, agrotóxicos e óleos 

lubrificantes. Mas a inserção de mais categorias, como a de medicamentos e a de 

embalagens em geral, já está sendo negociada entre o Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) e o setor produtivo. 

 

Os instrumentos para firmar compromisso na área de logística reversa são os 

acordos setoriais e os termos de compromisso. Segundo informações do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA, 2010), por permitir grande participação social, o acordo 

setorial tem sido o meio escolhido pelo Comitê Orientador, formado por técnicos de 

cinco ministérios: Meio Ambiente; Desenvolvimento, Indústria e Comércio; 

Agricultura; Fazenda; e Saúde. Até hoje, somente o acordo setorial para a 

reciclagem de embalagens plásticas de óleo lubrificante foi assinado, em dezembro 

de 2012. Mas o comitê analisa propostas para os demais setores. 

Em 1994, na Alemanha, foi editada a Lei de Economia de Ciclo Integral e Gestão 

de Resid́uos, que substituiu a norma de 1986. Com essa nova legislação, ampliou-

se a responsabilidade do fabricante a todo o ciclo de vida de seu produto, desde a 

fabricação, passando pela distribuição e uso, até sua eliminação (JURAS, 2001). 
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Alemanha tinha, em 1970, cerca de 50 mil lixões e aterros sanitários. Hoje, são 

menos de 200. Sua cadeia produtiva de resíduos emprega mais de 250 mil pessoas. 

Estima-se que 13% dos produtos comprados pela indústria alemã sejam feitos a 

partir de matérias-primas recicladas. Várias universidades oferecem formação em 

gestão de resíduos, além de cursos técnicos profissionalizantes (BRASIL, 2014).  

Brito e Dekker (2002), vêem a logiśtica reversa como uma forma de obtenção de 

lucro direta e indiretamente. Efetivas estratégias e programas de LR podem resultar 

no aumento das receitas, custos mais baixos, maior rentabilidade para as 

organizações e aumentar os niv́eis de serviço ao cliente (STOCK et al., 2006). Mas 

por enquanto salvo raras exceções, é uma operação que ainda dá prejuiźo ou no 

maximo se paga. O processo costuma ser até 30% mais caro que o lucro gerado 

pelo aproveitamento de materiais e pela venda de matéria prima a outras indústrias. 

(NEIVA, 2009). No entanto, a preocupação das indústrias deve estar voltada para 

responsabilidade ambiental, que afeta sua imagem corporativa perante seus 

clientes e sociedade, e é decisivo para os ińdices de poluição e degradaçao 

ambiental causada por seus produtos.  

 

2.2.3 LIXO ELETRÔNICO 

 

 

Moi et al (2011, p.03) definem o lixo eletrônico como sendo os resid́uos da 

obsolescência de equipamentos eletrônicos, sendo um resid́uo sólido especial de 

recolhimento obrigatório, pois representa um grave problema para o ambiente e a 

saúde por possuiŕem metais pesados como mercúrio, cádmio, beriĺio e chumbo.  

 

O lixo eletrônico, muitas vezes também denominado de resid́uos eletrônicos, lixo 

tecnológico, lixo digital ou e-waste, são constituid́os por aparelhos eletrodomésticos 

e por equipamentos e componentes eletroeletrônicos de uso doméstico, industrial, 

comercial ou no setor de serviços que estejam em desuso e sujeitos à disposição 

final, tais como: I - componentes e periféricos de computadores; II - monitores e 
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televisores; III - acumuladores de energia (baterias e pilhas); IV - produtos 

magnetizados (BRASIL, 2010).  

 

No lixo eletrônico são encontrados elementos como chumbo, mercúrio, cádmio, 

arsênio e berílio, os quais podem causar danos ao sistema nervoso, cerebral, 

sanguíneo, fiǵado, ossos, rins, pulmões, doenças de pele, câncer de pulmão, 

desordens hormonais e reprodutivas e ainda problemas respiratórios (MOREIRA, 

2007).  

 

O lixo eletrônico quando descartado gera problemas ambientais sérios, não só 

pelo volume de entulhos, mas também pelo fato de que esses produtos contêm 

materiais que demoram tempo para se decomporem, como plástico, metal e vidro, 

e, principalmente, pela existência de metais pesados em sua composição que são 

prejudiciais à saúde humana. Desta forma, os procedimentos de coleta e 

destinação final desses materiais é um dos desafios a ser enfrentado pela 

sociedade moderna. Felizmente, nos últimos anos, nota-se uma tendência mundial 

em reaproveitar cada vez mais os produtos descartados para fabricação de novos 

objetos, por meio de processos como a reciclagem, o que representa economia de 

matéria prima e de energia fornecidas pela natureza (RODRIGUES & 

GRAVINATTO, 2003).  

 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 

2010), o Brasil é o país que mais produz lixo eletrônico, por habitante, entre os 

países em crescimento. Estima-se que são descartadas 96,8mil toneladas de 

computadores, 115mil toneladas de geladeiras, 17,2mil toneladas de impressoras 

e 2,2mil toneladas de celulares, por ano. No mundo todo, foram quase 49 milhões 

de toneladas métricas, sete quilos por cada habitante do planeta. A previsão do 

PNUMA é que este número aumente 33%, em 2017. 
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Tais dados evidenciam o quanto é importante e necessário a redução e o 

reaproveitamento desses produtos quando forem destinados ao descarte, tanto 

para o meio ambiente, já que o lixo eletrônico quando não descartado de maneira 

correta pode contaminar o meio ambiente, quanto em temos econômicos, 

proporcionando revalorização de matéria prima e gerando emprego e renda para 

as pessoas envolvidas nessa cadeia.  

 

A Empresa Internacional de Tecnologia de Materiais – Umicore, em parceria com 

empresas que produzem baterias, constatou que “a cada bateria recarregável 

reciclada poupa-se a emissão de 70% de CO2 na atmosfera e gera economia de 

70% no consumo de energia nos processos [...] A reciclagem acontece sem 

produzir impactos ao solo, ao ar e à água, aproveitando todos os componentes” 

(BECHIOLLI, 2005, p. 5). 

No Chile, de acordo com Estrada (2005), o problema do lixo eletrônico é 

preocupante, pois grandes quantidades de equipamentos obsoletos se acumulam 

no país, mas poucos parecem se dar conta dos problemas ambientais que 

acarretam. Segundo a autora, um telefone celular tem vida útil média de 18 meses, 

um computador é considerado ultrapassado dentro de três anos e apenas 11% do 

lixo eletrônico produzido no mundo é reciclado.  

A União Européia possui legislação específica que trata do assunto em questão: 

Diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances ou Restrição de Certas 

Substâncias Perigosas) que proíbe que substâncias específicas consideradas 

nocivas ao meio ambiente e ao homem sejam usadas no processo de fabricação de 

produtos, e WEEE (Waste from Eletrical and Eletronic Equipament ou Resíduos de 

Equipamentos Eletro-eletrônicos) que restringe o uso de substâncias tóxicas na 

fabricação de equipamentos eletroeletrônicos e impões obrigações em relação a 

reciclagem (ESTRADA, 2005). 

Em 2003, a Coréia do Sul iniciou leis tornando obrigatório para os fabricantes de 

eletroeletrônicos a assumir a responsabilidade de reciclar seus produtos após sua 
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vida útil. Os fabricantes são obrigados a pagar uma multa quando não conseguem 

cumprir as suas quotas de reciclagem (KIM et al., 2009).  

De acordo com o Panorama Nacional dos Resíduos Sólidos no Brasil (Abrelpe, 

2014), em 2014 o ińdice de destinação final inadequada foi de 41,6% (29,7 milhões 

de toneladas no ano), isto é, resíduos que seguiram para lixões ou aterros 

controlados, os quais do ponto de vista ambiental pouco se diferenciam dos lixões, 

pois não possuem o conjunto de sistemas necessários para a proteção do meio 

ambiente e da saúde pública. 

 

Dentro da cadeia da LR um dos atores envolvidos são os catadores, que 

agrupados em associações realizam o trabalho de coletar, triar, beneficar e 

comercializar os materiais advindos dos RSU, as associações de catadores de 

materiais recicláveis. Segundo Oliveira e Lima (2009), as dificuldades técnicas que 

as mesmas enfrentam (montante de faturamento, dificuldades para investimentos, 

melhoria contińua e crescimento do negócio) não são resultados somente das 

caracteriśticas organizacionais e pessoais de seus membros: fazem parte das 

caracteriśticas inerentes ao processo produtivo da catação e ao setor de reciclagem 

como um todo, que necessita a priori ser compreendido para posteriormente se 

buscar as alternativas de melhorias.  

 

2.3 MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

 

 

De acordo com Cunha e Caxieta Filho (2002), as atividades gerenciais 

relacionadas com os RSU (Resíduos Sólidos Urbanos), esquematizadas na figura 

3, podem ser agrupadas em seis elementos funcionais. A etapa de geração de 

resíduos depende da quantidade de resíduos produzida pela população, variando 

sazonalmente de acordo com época do ano, classe econômica e outros fatores. Em 

seguida, o acondicionamento é a primeira etapa do processo de remoção de RSU 

e utilizam-se vasilhames para acomodá-los. Após essa etapa, inicia-se a coleta, 
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que consiste na saída do caminhão de sua garagem até seu retorno, depois de 

passar por toda a extensão por onde a coleta é realizada. O transbordo é uma etapa 

intermediária entre a coleta e a separação, na qual os caminhões de coleta 

depositam o material coletado em veículos com maior capacidade, que levam os 

RSU até o depósito. Processamento e recuperação é a etapa na qual o material 

coletado é separado e então decidido o que será feito com o mesmo. Por fim, a 

etapa de disposição final pode ser um processamento definitivo, como no caso da 

incineração ou confinamento em aterros sanitários, ou reuso, no caso da 

reciclagem ou compostagem, onde são transformados em matéria-prima e 

retornam à cadeia produtiva.  

 

 

Figura 3 – Atividades gerenciais relacionadas com os RSU 

Fonte: Cunha e Caxieta Filho (2002) 
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Portanto, são vários os processos envolvidos desde a geração dos resíduos 

sólidos até seu destino final. Já para as cooperativas de resíduos de lixo, a maior 

importância é dada aos processos de Processamento e Recuperação dos RSU, 

pois são os que fazem parte da estrutura de produção na organização. Dentro 

dessa cadeia, o processo produtivo das cooperativas consiste na coleta dos 

materiais, descarga no galpão de trabalho, alocação por tipo de equipamento, teste, 

triagem dos componentes, conserto de equipamentos com solução, 

armazenamento em fardos e comercialização. Para que se colham bons frutos, 

uma organização deve gerir seus processos de forma organizada, utilizar técnicas 

para observar os gargalos existentes e buscar a melhoria da produtividade com 

análises frequentes sobre a existência de atividades que não agregam valor e que 

poderiam ser eliminadas, simplificadas ou combinadas (CUNHA E CAXIETA 

FILHO, 2002). 

 

O gargalo pode estar situado em qualquer elo da cadeia produtiva e ser 

consequência de causas materiais, como baixa qualidade dos insumos de 

produção e capacidade de equipamentos; de causas organizacionais, tal como 

estrutura organizacional, formas de organização do trabalho, ou ainda de 

procedimentos adotados ou motivacionais, como, por exemplo, salários e esforço 

despendido (PARREIRA; OLIVEIRA; LIMA, 2009).  

 

Dentre as técnicas disponíveis para o mapeamento, o mais utilizado é o 

fluxograma dos processos e o mapofluxograma. O primeiro é empregado para 

representar os processos correlacionados e o segundo, para verificar se há 

cruzamentos de fluxos desnecessários na organização. Independentemente da 

técnica utilizada, o procedimento para realizar o mapeamento de processo segue, 

normalmente, as seguintes etapas (BIAZZO, 2000):  

 

• Definição das fronteiras e dos clientes do processo, dos principais inputs e 

outputs (SIPOC) e dos atores envolvidos no fluxo de trabalho;  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• Entrevistas com os responsáveis pelas várias atividades dentro do processo 

e estudo dos documentos disponíveis, a fim de coletar informações suficientes para 

reprodução do processo no mapeamento;   

• Criação do mapa do processo com base na informação adquirida e revisão 

passo a passo do mapeamento.   

A SIPOC – Supplier (fornecedores), Input (entradas), Process (processos), 

Output (saídas) e Customer (clientes), segundo Figueira  (2004), é um modelo 

usado para identificar e esclarecer o que é necessário para criar o produto ou 

serviço . De acordo com Mello et al. (2002), fornecedor é aquele que propicia as 

entradas necessárias, podendo ser interno ou externo; entrada é o que será 

transformado na execução do processo; processo é a representação esquemática 

da sequência das atividades que levam a um resultado esperado; saída é o produto 

ou serviço como solicitado pelo cliente; cliente é quem recebe o produto ou serviço.  

Depois de feitas as entrevistas e levantados os dados pertinentes, efetua-se a 

criação do mapa do processo ou fluxograma. D´Ascenção (2001) afirma que o 

fluxograma é uma técnica de representação gráfica que se utiliza de símbolos 

previamente convencionados, permitindo a descrição clara e precisa do fluxo, ou 

sequência, de um processo, bem como sua análise e redesenho. O autor sustenta 

também que conhecer o fluxo de um processo é saber como, por onde e quando 

as suas informações tramitam.  

Segundo Oliveira (1997), fluxograma é uma explicação visual de como um 

processo flui e está conectado, ou seja, é uma sucessão de passos, atividades e 

decisões que convertem entradas em uma said́a final (produto ou serviço) para um 

cliente especif́ico. 

Sendo assim, é preciso eleger um padrão de símbolos que, no caso do estudo 

em questão, seguiu-se o demonstrado na figura 4: 
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Figura 4 – Simbologia de Fluxogramas padrão ANSI 

Fonte: Organização Sistemas e Métodos: Análise, redesenho e informatização 
de processo administrativos (D’ASCENÇÃO, 2001) 

 

 

O mapofluxograma é utilizado com o objetivo de verificar o congestionamento de 

fluxo dentro das atividades realizadas. Essa técnica de mapeamento representa as 

atividades do processo na área em que as mesmas são realizadas (BARNES, 

1982). Portanto, o mapeamento provê uma estrutura para que processos 

complexos possam ser avaliados de forma simples, possibilitando a visualização 

do processo completo e as possíveis mudanças que podem provocar grandes 

impactos, além de áreas e etapas que não agregam valor (LEAL, 2003).  

 

2.4 ANÁLISE DA MATRIZ SWOT 
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A análise da Matriz SWOT é uma ferramenta essencial para uma organização, 

pois é através dela que a empresa consegue ter uma visão clara e objetiva sobre 

quais são suas forças e fraquezas no ambiente interno e suas oportunidades e 

ameaças no ambiente externo, dessa forma, com essa análise, os gerentes 

conseguem elaborar estratégias para melhorar o desempenho organizacional 

(DAYCHOUW, 2007). 

 

De acordo com Ansoff e McDonnell (1993), a análise SWOT é uma das 

ferramentas de gestão para suporte ao planejamento estratégico. O termo SWOT 

é um acrônimo das palavras Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Ela é dividida em duas partes: 

o ambiente externo à organização (oportunidades e ameaças) e o ambiente interno 

(pontos fortes e pontos fracos). Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), sua função é 

cruzar as oportunidades e as ameaças externas à organização com seus pontos 

fortes e fracos.  

O ambiente externo está totalmente fora do controle da organização, age de 

maneira homogênea sobre todas organizações que atuam no mesmo mercado e 

na mesma área e, desta forma, representam oportunidades ou ameaças iguais para 

todas, cuja probabilidade de impacto deve ser tratada por cada empresa 

separadamente. Por outro lado, o ambiente interno é aquele que pode ser 

controlado pela empresa e, portanto, é diretamente sensiv́el às estratégias 

formuladas pela organização.  

 

A seguir, na figura 5, é possível visualizar um modelo de representação gráfica 

da ferramenta em questão: 
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Figura 5 – Matriz SWOT 
Fonte: adaptado CHIAVENATO e SAPIRO (2003) 

A análise do ambiente é importante para todos os tipos de organizações, 

indiferentemente de seu ramo de atividade; inclusive para as sem fins lucrativos. 

Kotler e Keller (2006) afirmam que os principais objetivos da avaliação ambiental 

são: reconhecer novas oportunidades e pontos fortes, para poder desenvolver e 

lucrar por meio destes e usar esta análise para determinar a atratividade e a 

probabilidade de sucesso de uma oportunidade; e a identificação das ameaças e 

pontos fracos, que podem afetar sua capacidade de obter lucros, por ser uma 

tendência desfavorável à organização. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

De acordo com Silva e Menezes (2005), no que diz respeito à abordagem do 

problema, esta pesquisa foi caracterizada como qualitativa, uma vez que sua base 

foi a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados, de forma que não 

necessitou o uso de técnicas estatísticas.  

 

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa foi definida como exploratória, 

por possuir a finalidade de proporcionar mais informações sobre o assunto, 

possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do 

tema da pesquisa (PRODANOV E FREITAS, 2013).  

Nesse contexto, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, foi considerada 

estudo de caso, uma vez que reúne informações detalhadas e sistemáticas sobre 

um fenômeno (PATTON, 2002), sendo um procedimento metodológico que enfatiza 

entendimentos contextuais, sem esquecer-se da representatividade (LLEWELLYN; 

NORTHCOTT, 2007), centrando-se na compreensão da dinâmica do contexto real 

(EISENHARDT, 1989) e envolvendo-se num estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento 

(GIL, 2007). Assim, a essência do estudo de caso é tentar esclarecer uma decisão, 

ou um conjunto de decisões, seus motivos, implementações e resultados (YIN, 

2001). 

 

3.2 O OBJETO DE ESTUDO: COOPERTONI – UMA COOPERATIVA DE 
RESÍDUOS ELETRÔNICOS NA CIDADE DE NITERÓI 

 

 

Este tópico tem o intuito de apresentar de forma resumida a organização utilizada 

como objeto de análise neste estudo de caso, a Cooperativa de Resíduos 

Eletrônicos na Cidade de Niterói – Coopertroni. No próximo capítulo será feita uma 
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análise mais detalhada e profunda sobre a cooperativa, no intuito de garantir o bom 

entendimento das etapas deste estudo. 

 

A Coopertroni iniciou suas atividades em 2009, a partir da iniciativa de seu 

idealizador Sr. Fábio Lobão, que era um dos colaboradores na Cooperativa de 

Resíduos de Lixo de Niterói – Coopcanit, e viu que esta organização recebia, além 

dos rejeitos comuns, de onde aproveitavam os materiais como o plástico, vidro, 

alumínio, papelão e etc, também uma grande quantidade de lixo eletrônico. 

 

Como a capacidade de triagem e separação dos materiais que chegavam na 

Coopcanit já estava saturada, o Sr. Fábio reuniu alguns colaboradores e criou a 

Coopertroni, que serviria como um braço para a Coopcanit e trataria apenas dos 

resíduos eletrônicos, segmentando a operação e colaborando paras o melhor 

aproveitamento dos componentes em geral. 

 

A Coopertroni assim, surge com o papel de se tornar um pólo receptor de lixo 

eletrônico na Cidade de Niterói, evitando com que esse tipo de material seja 

descartado incorretamente, promovendo renda para novos colaboradores e 

ajudando a comunidade que circunda suas instalações. 

 

3.3ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa desenvolvida nesse trabalho pode ser dividida, de maneira simplista, 

em duas etapas sequenciais: a teórica e a empírica, conforme detalhado a seguir e 

ilustrado na figura 6. 

 

• Etapa Teórica: Depois de ter o tema definido foi possível estruturar a primeira 

parte do trabalho, ou seja, a revisão da literatura, a partir de pesquisas e leituras de 

materiais bibliográficos. Ao concluir essa etapa inicial, seguiu-se para a escolha das 

ferramentas estratégicas que nortearam a etapa seguinte, sendo elas: o 
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Mapeamento de Processos, através da elaboração do Fluxograma, 

Mapofluxograma e a Matriz SWOT.  

 

A etapa teórica pode ser simplificada de acordo com a figura a seguir:  

 

Figura 6 – Fases da Etapa Teórica do Estudo 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

A partir da estratégia metodológica revelada acima foi possível adquirir mais 

familiaridade com o tema e possibilitar a construção do capítulo II, onde são 

apresentados os conceitos teóricos e materiais bibliográficos que fundamentam 

esse  estudo.  

 

• Etapa Empírica: Neste segundo momento os dados foram coletados, 

analisados e tratados de forma a tornar possível alcançar o objetivo principal deste 

estudo. 

A etapa empírica pode ser simplificada de acordo com a figura a seguir (figura 

7):  
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Figura 7 – Fases da Etapa Empírica do Estudo 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

3.3.1 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Para a construção deste estudo e coleta de dados, foi utilizado um instrumento 

em forma de questionário, com perguntas abertas e fechadas, aplicado aos 

colaboradores da cooperativa por meio de contato direto em forma de entrevista. 

Isto permitiu a compreensão mais detalhada do contexto através da concepção das 

caracteriśticas situacionais apresentadas pelos entrevistados, à medida que 

permitiu ao pesquisador contato direto com o fenômeno em estudo (RICHARDSON, 

1999).  

 

3.3.2 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

O processamento dos dados se deu em etapas de acordo com os instrumentos 

de coleta de informações demonstrados na figura abaixo (figura 8), a partir de plano 

proposto por Bertucci (2009). 
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Instrumento de coleta Etapas 

Leitura de documentos internos à 

Cooperativa como o Estatuto que 

compõe a mesma 

1. Leitura do material disponível; 

2. Identificação das informações 

relevantes para a pesquisa; 

3. Análise e sistematização das 

informações filtradas; 

4. Construção da apresentação de 

resultados com as informações 

processadas do instrumento de coleta. 

Entrevista semi-estruturada 

1. Realização da entrevista; 

2. Leitura sistemática e 

aprofundada de toda a entrevista; 

3. Tratamento e interpretação do 

material; 

4. Construção da apresentação de 

resultados com as informações 

processadas do instrumento de coleta. 

Figura 8 – Etapas de processamento dados 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

Depois do processamento e análise dos dados coletados, para elaboração do 

conteúdo que compõe o presente trabalho, além do conhecimento adquirido com a 

leitura das fontes bibliográficas, com as entrevistas realizadas com os 

colaboradores e a troca de experiência vivenciada com todos eles, aproveitou-se 

também da atenta observação depreendida a partir das visitas à Coopertroni. 

 

A partir disso foi possível perseguir o objetivo deste Estudo de Caso e aplicaras 

ferramentas estratégicas, sendo elas especificamente: o Mapeamento de 

Processos e a Matriz SWOT. 

• Aplicação e análise do Mapeamento de Processos  
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Primeiramente foi desenvolvida a SIPOC, levando em consideração os 

elementos chaves do sistema produtivo e organizacional da cooperativa, 

esclarecendo assim seus aspectos principais. 

Após isso ficou mais fácil montar o fluxograma dos macroprocessos com o qual 

cada etapa, desde que os equipamentos chegam à Central de Triagem até estarem 

segmentados em componentes e prontos para a destinação final, fica descriminada 

através de um modelo estruturado em forma de fluxo. 

Por fim, para que seja entendido como o fluxograma acontece dentro do espaço 

físico do Centro de Triagem, foi desenvolvido o mapofluxograma levando em conta 

a movimentação e disposição de cada elemento e processo observados nas visitas.  

• Aplicação e análise da matriz SWOT 

Por meio de quatro quadrantes divididos em dois tipos de ambientes: a) interno, 

com pontos fortes e fracos e b) externo, com oportunidades e ameaças, foi feita a 

análise do ambiente organizacional da Coopertroni atualmente.  

Com essa ferramenta estruturada foi possível entender o contexto em que a 

cooperativa está inserida e vislumbrar para o futuro possíveis avanços bem como 

prevenir prováveis inconvenientes. 
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

4.1 COOPERTRONI – COOPERATIVA DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS 

 

4.1.1 PANORAMA GERAL 

 

A Cooperativa utilizada como instrumento de análise para este Estudo de Caso 

situa-se na comunidade de Jurujuba, em Niterói (RJ). A mesma foi fundada em 

2009, conforme explanado brevemente no capítulo V, devido à iniciativa de seu 

atual Presidente, o Sr. Fábio Luiz Santos Lobão. 

 

O Sr. Fábio era cooperado da Coopcanit – Cooperativa de Resíduos Eletrônicos 

de Niterói – que recebe todos os tipos de materiais recicláveis. Lá ele foi 

percebendo que o lixo eletrônico precisava de um tratamento especial e o mesmo 

acumulava muito volume, o que saturava as operações da Cooperativa. Foi a partir 

dai que o Sr. Fábio, com formação em técnico eletrônico, uniu seu conhecimento 

com o espírito empreendedor e solidário, e foi em busca de um novo local que 

pudesse absorver um pouco mais e melhor dos rejeitos eletrônicos. 

 

4.1.2 SEUS COOPERADOS 

 

Em 2015 a Coopertroni deu mais um passo e registrou na Junta Comercial do 

Estado do Rio de Janeiro sua Ata de Assembleia Geral de Constituição, onde 

define-se uma sociedade cooperativa de profissionais das atividades de 

comercialização e beneficiamento de materiais recicláveis, sendo estes no total de 

7 colaboradores associados. 

Todos os colaboradores, exceto a tesoureira – que exerce sua função 

especificada, atuam diretamente na triagem dos materiais recebidos, sendo que 

apenas o Sr. Fábio, por possuir formação técnica, faz também reparos nos 
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materiais elétricos que ainda podem ser consertados e se coloca a frente do 

engajamento comercial da cooperativa. 

Todo o lucro gerado, de acordo com a lógica do cooperativismo é repartido 

proporcionalmente para cada um dos colaboradores. 

 

4.1.3 ESTRUTURA DA COOPERATIVA 

 

Quanto ao espaço físico, a Coopertroni ocupa um Galpão – Centro de Triagem 

cedido pelo município que conta com uma área útil de 1.200 m2 (400 m2 de área 

pátio e 800 m2 de área coberta), dividido entre uma central de triagem, sala de 

reuniões, escritório, banheiros e garagem. O local, porém, precisa de reformas 

como a substituição de telhas e vidros quebrados, manutenção da parte elétrica, 

pintura e reorganização do escritório. 

 

Na composição de sua estrutura física, a Coopertroni conta com dois veículos 

de coleta que atendem toda a região metropolitana do Rio de Janeiro e Leste 

Fluminense e 50 pontos de entrega voluntária situados em empresas, escolas e 

condomínios.  

 

Além disso, possuem equipamentos de apoio à produção, dentre eles: uma 

balança industrial - que é utilizada para medir a quantidade de material que entra e 

sai, um torno mecânico – que serve para o desmonte das peças mais resistentes, 

uma empilhadeira mecânica – que auxilia no manejo dos materiais mais pesados, 

mesas e cadeiras de apoio à triagem, bags e caixotes para armazenamento de 

peças miúdas e componentes já separados. 

 

4.1.4 CONSIDERAÇÕES 
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Levando em conta a estrutura citada acima, e tendo em vista as limitações 

enfrentadas por uma organização que recebe pouco auxilio e incentivo, tanto 

financeiro quanto de doações (ex.: EPI’s - equipamento de proteção individual, 

materiais de limpeza, equipamentos de apoio, capacitações técnicas, gasolina, 

manutenção dos veículos e máquinas, etc) e por isso enfrenta também dificuldades 

para o gerenciamento de seus processos produtivos, mesmo assim, consegue 

configurar um potencial de processamento de 150 toneladas de eletro-eletrônicos 

ao mês. 

 

Além disso, destaca-se outra enorme dificuldade que eles enfrentam que é a 

burocracia e a falta de verba para conseguirem se regularizar efetivamente. Sem a 

Licença do Corpo de Bombeiros e a Licença Ambiental, a Coopertroni não tem 

permissão para receber materiais descartados pela maioria das grandes empresas 

e órgãos públicos, uma vez que as mesmas são obrigadas a exigir tais documentos 

na hora de descartarem seus rejeitos eletro-eletrônicos. 

 

Para ganhar força, a Coopertroni junto com demais cooperativas de trabalho com 

triagem e beneficiamento de materiais descartados na cidade de Niterói, procuram 

se ajudar sempre que possível. Partindo desse objetivo em comum, participam de 

um projeto de formação de uma Rede Integrada onde podem se colocar com mais 

destaque perante aos Órgãos relacionados ao meio-ambiente, à Prefeitura e 

também à Grandes Empresas, no intuito de defenderem os preceitos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e a lógica da Logística Reversa. 

 

4.1.5 BASE ESTRATÉGICA: Missão-Visão-Valores 

 

De acordo com o SEBRAE (2014), a construção estratégica do trio “Missão-

Visão-Valores” permite que a organização tenha claro para si e para todos as 

demais partes interessadas qual o seu papel na sociedade e qual o futuro almejado.  

Sendo assim, a Missão declara o propósito de a organização existir, a Visão 
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demonstra a intenção de onde se deseja chegar e os Valores compõem os ideais 

de atitude, comportamento e resultados que devem estar presentes nos 

colaboradores e nas relações da organização com seus parceiros e demais partes 

envolvidas. 

 

Para elucidar resumidamente o propósito da Coopertroni, foi estruturado neste 

estudo de caso, a partir das entrevistas realizadas com os seus colaboradores, o 

trio Missão-Visão-Valores. 

 

Abaixo os três pilares estratégicos definidos pela autora:  

 

Missão: Reduzir o máximo possível o descarte indevido dos materiais 

eletrônicos, reutilizando seus componentes ou recuperando sua função primária, 

para assim ajudar a comunidade local e colaborar para a preservação do meio 

ambiente. 

 

Visão: Ser referência como Cooperativa de Resíduos Eletrônicos no Estado do 

Rio de Janeiro a partir da efetiva implementação da Logística Reversa. 

 

Valores: 

• Respeito pelo ser-humano e pelo meio ambiente 

• Ética e colaboração entre os cooperados 

• Integridade, transparência e simplicidade 

 

4.2 MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DA COOPERTRONI 

 

 

4.2.1 SIPOC - Supplier, Input, Process, Output, Customer 
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A SIPOC auxilia para a elaboração do Mapa de Processos (Fluxograma) uma 

vez que resume quem são as partes envolvidas, as entradas e saídas e o processo 

propriamente dito.  

 

No caso da Coopertroni, os Fornecedores são muito variados uma vez que 

quase todos os locais, tanto residenciais, públicos, comerciais ou industriais, 

descartam resíduos eletrônicos e podem se tornar interessantes para a cooperativa 

quando acumulam um montante significativo que compense o deslocamento para 

a coleta. E, mesmo considerando a hipótese de um baixo volume, há também a 

opção de entregarem diretamente na Central de Triagem ou em algum ponto de 

entrega voluntária. 

 

Sendo assim, além de Empresas, Escritórios, Comércio em Geral, Residências, 

Prefeitura, ..., pode-se destacar a parceria firmada com outras cooperativas, onde 

elas atuam em forma de Rede e se ajudam mutuamente, e a parceria com os 

catadores de lixo, uma vez que a cooperativa, com maior poder de barganha no 

comércio de recicláveis, faz a triagem e a intermediação entre os catadores e os 

compradores finais dos componentes. 

 

Tratando dos materiais recebidos (entradas) e seus respectivos componentes 

(saídas), também pode-se dizer que são bem variados. De tudo o que entra, de 

acordo com o Sr. Fábio, 90% é aproveitado (vendido seus componentes, 

reutilizado, consertado, ...). 

 

Os mais comuns são: 

• Televisores de tubo: é retirado o plástico de alta densidade (para 

reciclagem), o tubo que sobra é a única coisa em toda a cooperativa que eles não 

conseguem vender para reciclagem ou reaproveitamento. 
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• Computadores (monitor, CPU, teclado): plástico de alta densidade, cobre, 

placas eletrônicas, cabos, .... Se o monitor for antigo, sobra o tubo. 

• Aparelhos de som: plástico, cobre, placas, .... 

• Aparelhos telefônicos: plástico, cabos, .... 

• Estabilizadores: placas, plástico, cobre, alumínio .... 

• Impressoras: plástico, metais, placas ....  

Quando há algum material que a cooperativa não consegue dar o destino 

apropriado porque não tem valor de mercado, eles comunicam a Prefeitura e 

pedem autorização para descartar em um aterro legalizado. 

 

Os processos inerentes ao beneficiamento e triagem dos materiais coletados se 

resumem em, depois de tê-los recebido ou buscado, estocar, separar, triar, estocar 

novamente e, por fim, destinar aos “clientes”. 

 

Em se tratando dos clientes, normalmente, são empresas de reciclagem ou 

organizações que utilizam da reciclagem como subproduto, e empresas de 

tecnologia que reaproveitam as placas eletrônicas para compor novos 

equipamentos. Para a Coopertroni essa é a parte mais delicada, uma vez que não 

podem vender para organizações que não possuem Licença Ambiental e por 

necessitarem também de uma ampla rede de contatos que viabilize a destinação 

dos diversos componentes de forma lucrativa. 

 

Abaixo, na figura 9, é representada de forma gráfica a SIPOC, levando em 

consideração todos os aspectos descritos acima: 

 

S I P O C 

Fornecedores 
(Suppliers) 

Entradas 
(Inputs) 

Processos* 
Saídas 

(Outputs) 
Clientes 
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- Empresas; 

- Escritórios; 

- Comércio; 

- Residências; 

- Prefeitura; 

- Cooperativas; 

- Catadores; 

- Parceiros. 

- Televisores; 

- Computadores; 

- Aparelhos de 
som; 

- Aparelhos 
telefônicos; 

- Estabilizadores; 

- Impressoras; 

 

Etc... 

- Receber; 

- Classificar; 

- Testar; 

- Pesar; 

- Estocar; 

- Consertar; 

- Desmontar; 

- Triar; 

 

Dar destino... 

 

- Placas 
eletrônicas; 

- Plástico de alto 
impacto; 

- Cobre; 

- Alumínio; 

- Cabos; 

- Equipamentos 
consertados. 

- Empresas de 
reciclagem; 

- Empresas de 
tecnologia; 

- Aterros 
legalizados. 

* Detalhamento descrito no mapa de processos (fluxograma) 

 

Figura 9 – SIPOC da Coopertroni 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 

 

 

4.2.2 FLUXOGRAMA 

 

 

O Mapeamento de Processos da Coopertroni foi dividido em três principais 

macroprocessos e, a partir deles, desenvolveu-se o fluxo de atividades que os 

compunha. 

 

O primeiro macroprocesso observado foi a Chegada dos 

Materiais/Equipamentos no Galpão - Centro de Triagem da Coopertroni, 

estruturado na figura 10.a.  

 

Dentro deste grupo de atividades destaca-se alguns pontos importantes: 

a) O registro das quantidades recebidas ou coletadas - Com essa informação 

é possível saber qual a capacidade de armazenagem, triagem e aproveitamento 
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dos equipamentos que ali chegam. Tal atividade é realizada com auxílio de uma 

balança industrial; 

b) Organizar o material recebido por tipo de equipamento, dentro do local 

descriminado no Galpão – Centro de Triagem. Assim é possível manter visualmente 

organizado o estoque de materiais ainda não trabalhados e dividir melhor as 

atividades seguintes entre os cooperados. 

Essas atividades que envolvem transporte dos equipamentos são feitas com o 

auxilio da Empilhadeira Mecânica (no caso de máquinas grandes como 

impressoras de escritório) ou do carrinho de mão. 
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Figura 10.a – Fluxograma: Chegada do Material no Galpão 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Finalizado o primeiro macroprocesso de Chegada do material o próximo passo 

é fazer a Triagem dos Equipamentos, ilustrado pela figura 10.b.  

 

Esta segunda etapa agrega atividades como: 

a) Verificar se os equipamentos estão funcionando, se tem reparo ou se estão 

completamente danificados.  

Esta atividade é um dos principais gargalos da cadeia produtiva da Coopertroni 

uma vez que apenas o Sr. Fábio, com curso em técnico eletrônico, consegue 

diagnosticar, na maioria das vezes, se o equipamento pode ser reparado ou não; 

b) Caso haja conserto, identificamos mais um gargalo pois, apenas o Sr. Fábio 

e o Sr. Paulo tem conhecimento para realizar tal atividade.  

Essa lógica de reaproveitamento e utilização dos equipamentos até o fim de seu 

ciclo de vida é de extrema importância uma vez que minimiza a quantidade de 

geração de lixo. Além disso, como a Coopertroni muitas vezes troca os 

equipamentos consertados por outros equipamentos realmente danificados com a 

comunidade ao entorno, é gerado um ganho para pessoas de baixa renda e o que 

realmente não tem mais utilização tem seu descarte apropriado. 
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Figura 10.b – Fluxograma: Triagem dos Equipamentos 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Por fim, o terceiro macroprocesso é realizado – o Desmonte e Triagem dos 

componentes oriundos dos equipamentos sem reparo, ilustrado na figura 10.c.  

 

Dentro desse grupo de atividades podemos destacar: 

a) O Desmonte do equipamento para a triagem de seus componentes nem 

sempre é algo fácil de se fazer pois muitas vezes envolve carcaças difíceis de 

serem abertas, acarretando a necessidade da utilização de um torno mecânico ou 

ferramentas de apoio (ex.: chaves de fenda, ...).  

Tanto essa atividade, como todas as outras onde ocorre a manipulação dos 

equipamentos, seja para reparo ou desmonte, é necessário a utilização de EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual) como óculos de proteção, luvas e botas com 

biqueira de aço; 

b) A triagem dos componentes é uma das atividades mais importantes em todo 

o processo pois são esses subprodutos que significam o maior rendimento 

financeiro para a Coopertroni e é a partir dai que a reciclagem e o reaproveitamento 

máximo do lixo são viabilizados. 

Tal atividade gera periculosidade aos cooperados uma vez que os mesmos estão 

trabalhando com materiais cortantes, perfurantes e com elementos químicos 

tóxicos, ressaltando novamente a extrema necessidade da utilização dos EPIs; 

c) É imprescindível pesar tudo o que foi originado com o desmonte e triagem 

para ter-se a exata noção do percentual aproveitado em relação ao material 

coletado. Além disso, só assim pode-se barganhar no mercado de venda final e 

obter o lucro correspondente exato. 
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Figura 10.c – Fluxograma: Desmonte - Triagem dos Componentes 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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4.2.3 MAPOFLUXOGRAMA 

 

 

A representação do fluxograma da cooperativa em um mapa do layout do Galpão 

- Centro de Triagem ajuda a entender como as atividades fluem dentro do espaço 

físico, servindo de guia para a organização e instrução aos cooperados e demais 

colaboradores.  

 

Com a chegada de grandes quantidades e variedades de equipamentos, a 

Coopertroni acaba não seguindo a organização demonstrada no mapofluxograma 

e o Galpão - Centro de Triagem fica com uma grande quantidade de elementos 

espalhados pelas suas mesas de trabalho e pelo chão. 

 

O ideal seria que todos os cooperados seguissem um protocolo de trabalho onde 

fosse exigido a organização do ambiente sempre que houvesse uma descarga de 

material novo e sempre que encerrassem suas atividades de triagem. 

 

A seguir, na figura 11, é possível tomar conhecimento do layout geral do Galpão 
– Centro de Triagem da Coopertroni: 
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Figura 11– Layout Geral do Galpão da Coopertroni 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Assim como foi feito com o fluxograma, dividindo as atividades em três macro-

processos, abaixo pode-se visualizar os mesmos aplicados ao layout do Galpão da 

Coopertroni e entender melhor como funcionam esses fluxos dentro do espaço 

físico. Para isso numerou-se as atividades do fluxograma (figuras 12.a, 13.a e 14.a) 

e aplicou tal sequencia numérica ao layout do Galpão (figuras 12.b, 13.b e 14.b): 
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Figura 12.a– Fluxograma Numerado Macro-Processo 1 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Figura 12.b– Mapofluxograma Macro-Processo 1 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Figura 13.a– Fluxograma Numerado Macro-Processo 2 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Figura 13.b – Mapofluxograma Macro-Processo 2 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Figura 14.a– Fluxograma Numerado Macro-Processo 3 

Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Figura 14.b – Mapofluxograma Macro-Processo 3 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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4.3MATRIZ SWOT DA COOPERTRONIC 

 

Por meio da análise de conteúdo das informações obtidas durante a aplicação 

dos instrumentos de coleta de dados, conforme descrito no capítulo de 

metodologia, foi estruturado o quadro da figura 15, que traz a matriz SWOT. Nesta 

ferramenta é possível encontrar de forma resumida e visualmente fácil os pontos 

que precisam ser aproveitados (Forças e Oportunidades) e os que precisam ser 

atenuados (Fraquezas e Ameaças). 
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Figura 15 – SWOT da Coopertroni 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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Considerando os pontos com potencial positivo, no ambiente interno e externo à 
Coopertroni, fica claro que: 

Há uma crescente tendência global de desenvolvimento tecnológico e 

informatização massivos. Isso impulsiona a geração de resíduos eletrônicos, os 

quais normalmente agregam componentes tóxicos e são de difícil descarte. A 

consequência disso é o lixo eletrônico se tornar cada vez uma preocupação mais 

latente para a sociedade e, que esta por sua vez, também se torna cada vez mais 

consciente da problemática acerca do lixo. 

Sendo assim, os órgãos públicos são pressionados a tomarem providências para 

garantirem a correta destinação dos materiais rejeitados e fazerem valer de 

verdade as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Juntamente, as 

grandes empresas também são cobradas pela sua corresponsabilidade em relação 

ao lixo produzido e fazer valer a Logística Reversa. 

As cooperativas então surgem como uma solução muito boa pois, além de 

atenuarem a problemática do lixo, fazendo a triagem do material e separação dos 

componentes de valor agregado, ainda geram renda e proporcionam a inserção 

social.  

Dentro desse contexto a Coopertroni tem um campo de amplas oportunidades 

que, somadas às forças da cooperativa dão a esta uma esperança de futuro 

próspero. Levando em conta ainda o engajamento da mesma dentro da formação 

de uma Rede de cooperativas na cidade de Niterói, suas forças só aumentam. 

 

Porém é preciso que fiquem atentos também aos pontos negativos que envolvem 

seu ambiente interno e externo: 

 

O Brasil ainda está muito atrasado nas suas políticas de desenvolvimento urbano 

e em relação ao tratamento de lixo o retrocesso é alarmante. Mesmo já tendo 

desenvolvido uma legislação que dá suporte à questão, na prática a coisa não 

funciona muito bem.  
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Estudando um pouco a realidade da Coopertroni foi possível perceber que tanto 

os órgãos públicos quanto às grandes empresas não estão atuando de forma 

severa em relação á Política Nacional de Resíduos Sólidos e nem à Logística 

Reversa. 

 

Além disso há uma burocracia na questão da documentação necessária para 

que as cooperativas atuem legalmente que, tanto por causa da limitação de seus 

recursos financeiros quanto, muitas vezes, intelectuais, as mesmas encontram uma 

grande dificuldade de seguirem seu propósito. 

 

Para que a Coopertroni tenha autorização para retirar o material descartado de 

forma legal é necessário a apresentação da Licença Ambiental, que só é possível 

ter mediante atendimento de pré-requisitos e desembolso de quantia significativa. 

 

Outro ponto bastante significativo na realidade da Coopertroni é que apenas o 

cooperado Fábio Lobão possui formação técnica em eletrônica, o que lhe dá a 

capacidade de avaliar os equipamentos e consertá-los caso seja possível. O ideal 

seria que todos os seus colaboradores tivessem a mesma capacitação para que tal 

atividade não ficasse concentrada em apenas uma pessoa, tornando o gargalo de 

toda a operação. 

 

Os pontos citados acima e outros descriminados na SWOT poderiam ser 

atenuados caso os órgãos públicos e as grandes empresas atuassem 

verdadeiramente. 

 

No quadro abaixo, figura 16, é elucidado a conclusão estratégica a partir da 
análise da SWOT: 
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Figura 16 – Análise da SWOT da Coopertroni 
Fonte: Elaborado pela autora (2016) 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho se dedicou a registrar a análise depreendida durante o 

estudo de caso realizado na Cooperativa de Resíduos Eletrônicos em Niterói – 

Coopertroni, onde estruturou-se o Mapeamento de seus Processos por meio de 

três fluxogramas das atividades segmentadas em macro-processos, aplicando os 

mesmos também em três modelos de mapofluxograma do layout do Centro de 

Triagem, bem como documentou-se o contexto pertinente ao ambiente 

organizacional interno e externo da cooperativa em questão através da análise 

SWOT.  

 

Com esse registro foi possível viabilizar o entendimento por parte de pessoas de 

fora da Cooperativa um apanhado das implicações, restrições e características 

pertinentes não só à sua realidade como também ao que se refere à problemática 

do descarte apropriado do lixo, principalmente do eletrônico - que gera riscos mais 

graves para o meio ambiente e os seres humanos. 

 

Coopertroni poderá usar os resultados do presente trabalho para se apresentar 

e sinalizar as necessidades que a impactam aos órgãos e empresas que se 

mostrarem interessados em colaborar, direta ou indiretamente, seja na forma de 

parceria, incentivo, cumprimento de normas e/ou exigências da lei. 

 

O presente trabalho pode servir também de instrumento para a Coopertroni 

identificar seus processos, alinhá-los entre seus colaboradores e possivelmente 

melhorá-los. Acrescido disto, eles podem utilizar da análise SWOT para 

implementar planos de ação com o intuito de se aproveitarem de suas forças e 

oportunidades e minimizarem suas fraquezas e ameaças, conforme sinalizado 

durante o estudo. 
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Como este trabalho foi elaborado para fins de conclusão do curso de graduação 

de Engenharia de Produção, ainda há mais um ponto a ser considerado, que é o 

fato de a geração de lixo ser uma problemática inerente ao universo das grandes 

indústrias. Não há mais espaço para os novos profissionais ignorarem a Logística 

Reversa como sendo um dos principais agentes que contribuem para a otimização 

da cadeia produtiva. Sendo assim, se faz essencial conhecer os principais aspectos 

relacionados a essa problemática dos resíduos no âmbito das empresas, bem como 

a função que as cooperativas de lixo cumprem nesse cenário, enquanto 

organizações cuja razão de existência está relacionada à questão ambiental. 

 

5.1 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

A sugestão principal seria dar continuidade ao presente trabalho utilizando o 

Mapeamento de Processos (SIPOC, Fluxograma e Mapofluxograma) já estruturado 

para otimizar a cadeia produtiva a partir da lógica da melhoria contínua (Planejar, 

Executar, Checar e Ajustar - PDCA).  

Ao estimular o aumento progressivo da eficiência (tornando todo o ciclo de 

atividades mais rápido, melhor e/ou mais barato), a organização poderá maximizar 

seus ganhos. Isso será possível se a mesma checar seus resultados (comparando 

dados e criando indicadores de produtividade), propor novas soluções, criar metas 

e planos de ação, se planejar para aplica-los e tiver todos os seus colaboradores 

alinhados em prol da estratégia traçada. 

 

Outra ferramenta que poderia ser facilmente aplicada na Coopertroni para dar 

continuidade a este trabalho seria o Programa 5S. Segundo Silva et al (2001), o 

Programa 5Ss tem como objetivo básico a melhoria do ambiente de trabalho, nos 

sentidos fiśico (layout da organização) e mental (mudança de paradigmas das 

pessoas). O programa proporciona adequar, da melhor maneira possiv́el, e de 

forma organizada, o espaço fiśico da empresa, otimizando espaços, melhorando o 
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ambiente e evitando desperdićios. Além disso, auxilia na parte psicológica das 

pessoas, as quais se tornam mais comprometidas com o processo e com a 

empresa, deixando de lado velhos paradigmas.  

Além disso, seria importante a utilização da análise SWOT para também auxiliar 

no planeamento estratégico e determinação de planos de ação. Assim a 

Coopertroni poderia dar um salto em relação aos concorrentes e se colocar a frente 

das oportunidades que envolvem a organização, aproveitando todas elas com o 

máximo aproveitamento, podendo então se tornar referência como Cooperativa de 

Resíduos Eletrônicos em âmbito regional e até nacional. 
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