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RESUMO 

Nas últimas décadas tem ocorrido uma especial mobilização coletiva em torno do 

gerenciamento dos resíduos devido à crescente consciência socioambiental da 

população. As cooperativas de reciclagem, representantes da economia solidária, têm 

se mostrado atores fundamentais nesse cenário. Atuando na coleta, triagem e 

destinação para os fins adequados dos resíduos, visando, principalmente a 

reciclagem, a Recooperar, localizada em São Gonçalo-RJ, vem passando por 

diversos problemas. Dentre eles está o baixo volume de resíduos recebidos. Assim, 

foi levantada a hipótese da compra de materiais de geradores residenciais 

(condomínios) como um possível atenuador de tal situação. Nesse contexto se insere 

o presente trabalho que realizou, primeiramente, uma análise da série histórica dos 

dados fornecidos pela cooperativa, de janeiro de 2016 a agosto de 2019, para maior 

compreensão da situação financeira da organização. Em um segundo momento, 

foram criados possíveis cenários relacionados à adição de condomínios: atual, sem 

parcerias; tendência, dois condomínios; e otimista, quatro condomínios. Por fim, para 

cada cenário criado, foram realizadas simulações pelo método de Monte Carlo, 

objetivando subsidiar a discussão da possibilidade de compra dos resíduos, com 

priorização da distribuição de sobras financeiras de, pelo menos, um salário mínimo 

por cooperado. Os resultados obtidos indicam que as probabilidades de as sobras 

financeiras por cooperado ficarem acima do salário mínimo nos cenários atual, 

tendência e otimista são, respectivamente, 29%, 51% e 57%. Logo, a compra dos 

materiais recicláveis dos condomínios se mostrou pouco promissora, apesar da 

correlação entre receitas provenientes de condomínios atendidos com a sobra média 

por cooperado ser positiva, ou seja, possuírem uma relação de crescimento na mesma 

direção. Diversas possíveis estratégias foram levantadas, dentre elas, estão 

incentivos financeiros não mandatórios, otimização dos processos da cooperativa e 

uso de tecnologias emergentes para adicionar eficiência na cadeia de valor.  

Palavras chaves: Cooperativismo, Reciclagem, Sobra por cooperado, Simulação de 

Monte Carlo. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In recent decades, there has been a special collective mobilization around waste 

management, due to the growing socio-environmental awareness of the population. 

As recycling cooperatives, representatives of the solidarity economy, they have 

demonstrated their fundamental role in this scenario. Acting in the collection, sorting 

and appropriate destination of solid waste, by recycling, Recooperar located in São 

Gonçalo-RJ has been going through several problems. Among them are low volume 

of waste received. Therefore, the hypothesis of purchase of materials from residential 

generators (condominiums) was raised as a possible attenuated of this situation. In the 

present work, an analysis of the cooperative's historical data series was performed 

from January 2016 to August 2019. Possible scenarios related to the addition of 

condoms were created: current, without partnerships; trend, 2 condos and optmist, 4 

condos. Finally, it was performed simulations by the Monte Carlo method, aiming to 

support a discussion about the possibility of purchase, prioritizing the distribution of a 

minimum wage per member. As a result, as odds for surplus per member, staying 

above the minimum wage in the current, trend and optimistic scenarios, respectivelly, 

29%, 51% and 57%. The purchase of materials had shown itself not really promising, 

despite the correlation between the revenues of condoms served with a surplus for 

positive average cooperation, has a joint growth ratio. Several possible strategies were 

raised, among them are non-mandatory financial incentives, optimization of 

cooperation processes and use of emerging technologies to add variables to the value 

chain. 

Keywords: Cooperativism, Recycling, Leftover by cooperative, Monte Carlo 

simulation. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

Na sociedade moderna tem se consolidado a crença de que o sofrimento 

inerente à existência humana pode ser amenizado através do ato de consumir 

(BAUMAN, 2007). Tendo em vista que esse consumo está ligado à produção de bens 

materiais, tornou-se recorrente em vários países a problemática referente aos 

resíduos (lixos) gerados a partir dessas atividades e a crescente exclusão social 

associada a esse modelo (VIEIRA, 2012). 

A gestão e disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos 

ambientais, tais como: degradação do solo, comprometimento dos corpos d’água e 

mananciais, intensificação de enchentes, contribuição para a poluição do ar e 

proliferação de vetores de importância sanitária nos centros urbanos. Além de 

impactos sociais como a catação em condições insalubres nas ruas e nas áreas de 

disposição final (BESEN et al., 2014).  

Deste modo, um dos maiores desafios que se observa, é a busca do equilíbrio 

entre a geração, a disposição final socialmente justa e ambientalmente segura desses 

resíduos. Tem se propagado então iniciativas que visam reduzir o volume de lixo 

produzido e ainda direcionam a sociedade e o setor público a criarem mecanismos 

onde o lixo possa vir a ser tratado como resíduo dotado de valor.  

No Brasil, em relação às iniciativas desenvolvidas para esta questão, destaca-

se a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, que 

desde 2010 estabeleceu diretrizes destinadas prioritariamente à gestão de resíduos – 

ou seja, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. (BRASIL, 2010) 

A cadeia de reciclagem brasileira é constituída por catadores, intermediários 

- também conhecidos como sucateiros ou atravessadores -, e indústrias. Os catadores 

trazem benefícios sociais, econômicos e ambientais por meio da agregação de valor 

aos materiais recicláveis recolhidos, porém são pouco valorizados, sendo os que 

menos se beneficiam dessa atividade. As indústrias compram normalmente materiais 

dos intermediários, que possuem infraestrutura e equipamentos apropriados para 
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fornecer grandes quantidades e qualidade, diferentemente dos catadores, que se 

encontram espalhados, sem as condições necessárias para negociar diretamente com 

a indústria (AQUINO, CASTILHO, PIRES, 2009). 

Os catadores são geralmente trabalhadores não qualificados formalmente que 

encontram sua oportunidade de renda sob condições de trabalho insalubres (CMRMR, 

2008; MEDINA, 2000). Para enfrentar essa dura realidade de pobreza e exclusão 

social, um contingente considerável de catadores – envolvidos em diferentes elos da 

cadeia da reciclagem – tem buscado se organizar sob diferentes estratégias de ação 

coletiva, sendo as cooperativas uma destas (IPEA, 2017). 

Este trabalho tem como objeto de análise o caso de uma destas cooperativas, 

a Recooperar, que é uma organização que atua no ramo da reciclagem no município 

de São Gonçalo – RJ, buscando a geração de trabalho e renda para seus integrantes 

através de sua contribuição na área ambiental. Como é exposto ao longo da presente 

pesquisa, essa cooperativa está inserida em um contexto de diversas dificuldades e a 

questão financeira é, aqui, o ponto de maior aprofundamento. 

1.2. APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

São Gonçalo é um dos dezessete municípios da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é o 

segundo colocado em população no estado - com 1.077.687 habitantes, estimativa de 

2018 – e com um PIB per capita de R$16.216,45, sendo o 2.729º colocado dentre os 

5.570 municípios brasileiros nesse quesito (IBGE, 2019). Isso mostra que o município 

é bastante representativo político e economicamente, tendo um grande potencial de 

evolução caso haja uma gestão pública mais eficiente. 

A PNRS em seu Artigo 10 oficializa a incumbência dos Municípios pela gestão 

integrada dos resíduos sólidos gerados em seus respectivos territórios, além de 

garantir a responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de seus resíduos 

(BRASIL, 2010). Contudo, de acordo com Vieira (2012), a coleta e destinação de 

resíduos sólidos, tem sido um dos mais relevantes problemas enfrentados pelo poder 

público a nível municipal, consumindo considerável parte do seu orçamento, São 

Gonçalo não é diferente.  
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Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de São Gonçalo (2015), 

PMSB-SG, os serviços da etapa de coleta e transporte ao destino final de resíduos 

coletados são de responsabilidade da empresa Marquise. O pagamento fica em 

função da quantidade coletada pela empresa. Em relação à etapa de tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos, a prestação desses serviços é de 

responsabilidade da Empresa S.A. Paulista de Construções e Comércio. 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2012), PLANRS, estabelece uma 

meta quantitativa de redução dos resíduos recicláveis secos e úmidos dispostos em 

aterros. A meta média dos municípios brasileiros esperada até 2019 é de 28%. 

Entretanto, de acordo com o último diagnóstico do SNIS, São Gonçalo é a única 

cidade das quinze de faixa populacional entre 1 e 4 milhões de habitantes que declara 

não dispor do serviço de coleta seletiva municipal (BRASIL,2017).  

Ainda, de acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA 

(2017), os integrantes de cooperativas são, geralmente, pessoas inseridas em 

jornadas informais de trabalho, com baixa escolaridade e que convivem em um 

ambiente de múltiplas precariedades. Apesar de a PNRS contar com incentivos para 

que municípios apoiem tais trabalhadores, não parece ser suficiente para o 

enfrentamento sistemático das barreiras em se lidar com tais realidades. 

No próprio PMSB-SG (2015), a única cooperativa de triagem de materiais 

recicláveis citada nominalmente foi a Recooperar. Esta foi fundada em 2007 e 

atualmente conta com 9 Cooperados. Em entrevista com o presidente da cooperativa, 

foi apontado que a quantidade de material recebida por eles, abaixo de sua 

capacidade de operação, é limitante para o resultado financeiro líquido da cooperativa 

– resultado após pagamento de todos os gastos. 

Tal resultado, quando positivo, é distribuído aos cooperados, sendo chamado 

de sobra. De acordo com registros contábeis e financeiros da Recooperar, os 

resultados têm sido positivos ao longo dos últimos anos. No entanto, em vários meses 

de 2019, esse montante foi menor que um salário mínimo, que é de R$ 998 segundo 

o Decreto nº 9.661/19. Apesar de uma cooperativa não buscar o resultado econômico 

por si só, como afirmado por ENDE (2015), o fato apontado anteriormente merece 

atenção já que também há o envolvimento do componente social nele. 
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1.3 JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

As informações financeiras mais atuais sobre os serviços relacionados à 

coleta, ao manejo e destinação final dos resíduos sólidos urbanos (RSU) no município 

de estudo são apresentadas na Tabela 1. Evidencia-se na referida tabela a 

insuficiência das receitas referentes aos serviços de manejo de resíduos sólidos 

urbanos para atender as despesas incorridas com a prestação desses serviços. 

Tabela 1 - Informações Financeiras sobre RSU de São Gonçalo 

Ano de 
referência 

FN221 - Receita arrecadada 
com a cobrança de taxas e 
tarifas referentes à gestão e 
manejo de RSU [R$] 

FN220 - Despesa total 
com serviços de manejo 
de RSU [R$] 

Resultado relacionado à 
gestão de resíduos 
sólidos 

2017 18.619.542 59.288.385  - 40.601.157,48  

Fonte: Dados SNIS (2019), elaboração própria.  

Como dito anteriormente São Gonçalo não possui programa de coleta 

seletiva, um ponto importante para a diminuição de tal déficit constatado com os dados 

do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS (2019). O investimento 

em coleta seletiva proporciona uma série de vantagens como:  

Redução de custos com a disposição final do lixo; aumento da vida útil de 
aterros sanitários; diminuição de gastos com remediação de áreas 
degradadas pelo mal acondicionamento do lixo (por exemplo, lixões 
clandestinos) [...]; diminuição de gastos gerais com limpeza pública, 
considerando-se que o comportamento de comunidades educadas e 
conscientizadas ambientalmente traduz-se em necessidade menor de 
intervenção do Estado. (VILHENA, 2013) 

Tem se ainda que, de acordo com a composição dos RSU apresentada no 

PMSB-SG (2015), cerca de 36% dos resíduos gerados no ano de 2010 no município 

eram passíveis de reciclagem. Logo, a consolidação da coleta seletiva de RSU, com 

a participação de catadores e cooperativas, contribuiria também para gerar trabalho e 

renda para esses trabalhadores. 

Por sua vez, a Recooperar tem vivido o dilema do recebimento de volume 

insuficiente de insumos, mesmo com tamanha abundância de matéria prima – já que 

os resíduos anteriormente citados têm grande potencial de serem reciclados. Segundo 

afirmou em entrevista o assessor técnico da Associação Nacional dos Catadores e 

Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT), Leonardo Abreu, a alternativa 

encontrada por outras cooperativas tem sido complementar o volume de resíduos 
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recebidos como doação, através da compra de resíduos dos geradores. Logo, o que 

antes não era bem aceito enquanto prática de uma cooperativa, agora é reconhecido 

como meio de sobrevivência.  

Uma opção dentre os possíveis geradores/vendedores de resíduos são os 

condomínios residenciais. Sob a ótica destes, os benefícios de modelos sustentáveis 

de gestão de resíduos sólidos são múltiplos e estão ligados desde o bem-estar dos 

condôminos passando por aspectos sanitários mais favoráveis, chegando até a 

valorização do empreendimento, uma vez que passa a transmitir boas práticas de 

governança em sua administração (CBCS e SECOVI, 2011). Logo, os impactos 

positivos provenientes dos resultados ambientais do gerenciamento adequado dos 

resíduos, podem ainda contribuir positivamente com os resultados econômicos do 

empreendimento (PINTO e MONDELLI, 2017). 

Além da possibilidade de compra propriamente dita, poderia se criar um 

incentivo financeiro direcionado aos condomínios ou uma porcentagem flexível a ser 

recebida da receita com as vendas. Tais estratégias visariam, inicialmente, aumentar 

o número de condomínios interessados em parcerias, para, posteriormente, fomentar 

uma relação/consciência de contribuição socioambiental, a partir da destinação mais 

adequada dos resíduos.  

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), organização 

da qual Brasil é membro, o salário mínimo determina um piso para a estrutura salarial 

de modo a proteger os trabalhadores, garantindo condições mínimas de subsistência 

(ILO, 2008). Segundo o presidente da Recooperar, um padrão de retorno aceitável 

seria esse valor. Tendo tal fator como norteador, a possibilidade de relação financeira 

com os condomínios será aprofundada no presente estudo através da aplicação da 

Simulação de Monte Carlo. 

1.4 OBJETIVOS 

Diante da problemática acima exposta, o objetivo geral deste estudo consiste 

em realizar uma simulação de cenários que subsidiem a discussão da possibilidade 

de compra de materiais de geradores residenciais de resíduos, priorizando a 

repartição de um salário mínimo por cooperado. 
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Os objetivos específicos, por sua vez, consistem em: 

• Desenvolver uma descrição quantitativa da situação financeira na Recooperar, 

através de levantamento e análise de dados históricos; 

• Simular cenários de custos e receitas relacionadas à adição de novos 

condomínios ao portfólio de colaboradores da cooperativa, em diferentes 

cenários (Otimista, Tendência e Atual); 

• Encontrar a probabilidade de a distribuição do resultado financeiros, sobra, por 

cooperado ficar acima do salário mínimo, nos cenários elaborados; 

• Discutir a possibilidade de consolidação da estratégia de compra de material 

dos condomínios. 

1.5 DELIMITAÇÃO 

O presente estudo visa compreender se a compra de materiais recicláveis de 

condomínios por parte da Recooperar é viável considerando como prioridade a 

distribuição de um salário mínimo por cooperado. Para essa avaliação foi feita uma 

Simulação de Monte Carlo em diferentes cenários, tendo como subsídio para o 

modelo dados históricos fornecidos pela cooperativa - anos de 2016 a 2019.  

Por se tratar de um estudo de caso, os resultados aqui encontrados são 

válidos para a cooperativa em questão, dentro do horizonte temporal de dados 

analisados. 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

O presente trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos. O capítulo um 

apresenta a contextualização inicial dos temas abordados ao longo do estudo, além 

do problema e os objetivos do mesmo.  

O capítulo dois consiste na revisão da literatura, que expõe os principais 

conceitos relacionados a resíduos sólidos no ambiente urbano, cooperativas de 

reciclagem e conceitos contábeis - financeiros de cooperativas encontrados na 

literatura. 
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Em seguida, no capítulo três, é apresentada a metodologia utilizada para a 

elaboração do estudo de caso e obtenção de resultados, a saber: análise de séries 

históricas e simulação de Monte Carlo. 

O capitulo quatro aborda a análise e discussão dos resultados utilizando a 

metodologia descrita no capítulo três. 

Por fim, o capítulo cinco contém a conclusão do estudo realizado. 
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS NO AMBIENTE URBANO 

Quando se pensa na Gestão de Resíduos Sólidos em um ambiente urbano, a 

realidade brasileira admite uma divisão em quatro etapas, são elas: geração, coleta, 

tratamento e destinação final. Nota se que a coleta e o transporte dos resíduos sólidos 

têm sido o principal foco dos responsáveis pela gestão de resíduos nos municípios 

brasileiros na perspectiva da simples remoção de algo incômodo e possivelmente 

atrativo de vetores de doenças e mau cheiro (IPEA, 2012; FUNASA, 2013).  

No entanto, não necessariamente todo o resíduo sólido gerado é coletado – 

seja por disposição irregular, coleta informal ou insuficiência do sistema de coleta 

pública (IPEA, 2012). Parte dessa questão se deve ao fato de que ainda hoje parte da 

gestão pública e população partilha da visão que resíduos não tem valor econômico e 

social, ou seja, são denominados lixo. Segundo Monteiro (2001), lixo é todo material 

indesejável e que necessita ser removido por ter sido considerado inútil por quem o 

descarta em qualquer recipiente destinado a este ato.  

Contudo, aquilo que já não tem nenhuma função para quem o descarta, para 

outro pode se tornar matéria-prima para um novo produto ou processo. Nesse sentido, 

a ideia do reaproveitamento do ‘lixo’ é um convite à reflexão do próprio conceito de 

resíduos sólidos.  Para o início do aprofundamento de tal conceito temos a definição 

de resíduos sólidos proposto na norma NBR 10.004 onde:  

Resíduos sólidos são aqueles em estados sólido e semi-sólido, que provém 
de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 
de serviços e de varrição. Além de lodos provenientes de sistemas de 
tratamento de água, os gerados em equipamentos e instalações de controle 
de poluição e líquidos cujas características tornem inviável o seu lançamento 
na rede pública de esgotos ou corpos de água (ABNT, 2004) 

Para os efeitos da Lei nº 12.305 - seguindo uma linha similar da ABNT - os 

resíduos sólidos podem ser classificados como: resíduos domiciliares; resíduos de 

limpeza urbana; resíduos sólidos urbanos; resíduos de estabelecimentos comerciais 

e prestadores de serviços; resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; 

resíduos industriais; resíduos de serviços de saúde; resíduos da construção civil; 

resíduos agrossilvopastoris; resíduos de serviços de transportes; resíduos de 

mineração; além de resíduos perigosos e resíduos não perigosos. (BRASIL, 2010) 
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Existe ainda a definição da parte destes resíduos que se aproxima mais 

tecnicamente do entendimento que se tem amplamente de lixo, o rejeito. Segundo a 

PNRS, em seu artigo 3º, os rejeitos são aqueles que: 

[...] depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação 
por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada. ” (BRASIL, 2010) 

 Essa visão da PNRS evidencia que a disposição final deve ser a última 

possibilidade a ser considerada frente a uma viável destinação ambientalmente 

adequada que, segundo o mesmo artigo da lei, compreende ações como reutilização, 

reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético ou outras 

destinações admitidas pelos órgãos competentes. (BRASIL, 2010) 

 A separação dos materiais na fonte evita a contaminação do que é 

reaproveitável, adicionando valor econômico, diminuição de custos com disposição 

final de resíduos e aumento de vida útil nos aterros sanitários (MIRANDA, 2013). Esse 

recolhimento dos materiais recicláveis separadamente de acordo com sua natureza 

ainda na fonte geradora é conhecido como Coleta seletiva. 

Porém, como afirma o IPEA (2017), operacionalmente os serviços de limpeza 

urbana, coleta de resíduos sólidos, varrição e gestão de unidades de processamento 

são geralmente executados indiretamente pelas prefeituras, sendo terceirizados 

através da concessão do serviço a empresas privadas contratadas para tal finalidade. 

As mesmas são remuneradas de acordo com o peso e o volume dos resíduos urbanos 

coletados, o que acaba resultando em um obstáculo relevante à implementação de 

programas de coleta seletiva e gestão compartilhada dos resíduos sólidos. 

Segundo a pesquisa Ciclosoft promovida pelo Compromisso Empresarial pela 

Reciclagem, CEMPRE (2018), o custo da coleta seletiva pública de resíduos sólidos 

é em média R$ 442,24 por tonelada - 4,6 vezes mais cara do que a regular, que tem 

custo de R$ 95,00 por tonelada. No entanto, com base nesse custo, foi estimado o 

quanto seria gasto pelos municípios brasileiros para realizar a coleta do volume de 

materiais recicláveis recuperados pelas cooperativas e associações acompanhadas 

pela ANCAT. Esse custo equivalente seria de R$ 37 milhões para o volume de 2017 

e R$ 30 milhões para 2018. 
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Outra questão que interfere no estabelecimento de uma nova concepção de 

gestão e destinação de resíduos sólidos refere-se à garantia de educação 

socioambiental e à promoção da mobilização populacional (ANCAT, 2018). Por isso, 

Grimberg (2004) afirmou que é necessário assegurar em lei, instâncias e instrumentos 

para que a sociedade cumpra o controle social, acompanhe a prestação de serviços 

de limpeza urbana e, além disso, participe da implementação de programas que 

priorizem o desenvolvimento social e a economia solidária. 

A própria PNRS destaca como instrumentos os seguintes pontos instituídos 

em seu artigo 8º:  

[...]III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos; 
IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 
[...] 
VIII - a educação ambiental; (BRASIL, 2010) 

Segundo o último relatório anual feito pela Associação Brasileira de Empresas 

de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELPE (2017), o Brasil gerou o total 

anual de RSU de quase 78,4 milhões de toneladas em 2016. Já o montante coletado 

no mesmo ano foi de 71,6 milhões de toneladas (índice de cobertura de coleta de 

91,2%). O mercado de limpeza urbana movimentou recursos correspondentes a 

R$28,5 bilhões no país.  

Tal pesquisa da ABRELPE (2017) permitiu ainda projetar que dos 5.570 

municípios brasileiros, 3.923 apresentam alguma iniciativa de coleta seletiva; 

ressaltando que em muitos deles essa atividade não abarca a totalidade de sua área 

urbana. O Gráfico 1 evidencia as diferenças entre as regiões no que concerne à 

quantidade de iniciativas de coleta seletiva. Nota-se que as regiões Sul e Sudeste 

estão mais avançadas em relação às demais, porém se faz necessário a análise 

quantitativa de material coletado, como demonstrado nas Tabela 2 e Gráfico 2.  
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Gráfico 1 - Distribuição dos municípios com iniciativas de coleta seletiva no Brasil, 2018 

 

Fonte: Pesquisa ABRELPE e IBGE(2019) 

 

Tabela 2 - Massa de resíduos sólidos coletada pela coleta seletiva dos municípios 
participantes do SNIS-RS em 2017 – total, média municipal e massa per capita – segundo 

região geográfica 

 

Fonte: BRASIL (2017) 
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Gráfico 2 - Estimativa da massa efetiva e recuperada de recicláveis secos dos municípios 
participantes do Diagnóstico 

 

 

Fonte: BRASIL (2019) 

É importante recordar que os números da Tabela 2 representam dados de 

3.765 municípios participantes do Diagnóstico promovido pelo Ministério das Cidades 

em 2017. Destaca se que os resultados de massa recuperada per capita partem de 

4,7 Kg/hab./ano na região Norte até chegarem ao ponto mais alto da curva na região 

Sul, com 13,5 Kg/hab./ano, revelando, como de costume, que existem consideráveis 

diferenças regionais. No Gráfico 2 pode-se observar que apenas 5,4% da massa de 

recicláveis potencialmente existentes na massa total são recuperados, ou seja, uma 

quantidade muito aquém do que seria ótimo à saúde do sistema como um todo. 

Outra questão relevante é a composição gravimétrica média dos resíduos 

sólidos urbanos. Este parâmetro, segundo Monteiro et al. (2001), demonstra o 

percentual de cada componente de uma amostra de resíduo analisado em relação ao 

peso total desta amostra. Estima-se que a média brasileira seja: 51,4% de matéria 

orgânica (sobras de alimentos, alimentos deteriorados, lixo de banheiro); 13,5% de 

plástico; 13,1% de papel e papelão; 2,4% de vidro; 2,3 % de aço; 0,6 % de alumínio e 

16,70% de outros materiais (IPEA, 2012 e SNIS, 2015) 

2.2 COOPERATIVAS INTEGRATES DA CADEIA DE RECICLAGEM 

Como desenvolvido anteriormente, a reciclagem pode ser entendida como 

uma atividade componente de um sistema de gestão integrada de resíduos sólidos, 

podendo ser vista como uma cadeia de produção de valor. Faz parte dela a ação de 

recuperar da matéria-prima, que é definida por todo o conjunto de ações que abarcam 
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a coleta seletiva e triagem dos resíduos, limpeza e prensagem ou enfardamento, e a 

logística de transporte envolvida, deixando-o pronto para ser transformado em uma 

matéria-prima secundária. Somente esta última etapa pode ser considerada 

reciclagem, por definição (SANTOS et al., 2011).  

No entanto, diversos atores estão incluídos nessa cadeia de valor, a Figura 1 

evidencia a maioria deles e coloca em destaque as organizações coletivas de 

catadores que podem ser cooperativas ou outras formas de agrupamento não 

formalizadas. Tal tendência de destaque é reflexo da própria PNRS que prioriza o 

acesso, por exemplo, aos recursos da União pelos Municípios que em seus Planos de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos implantarem a coleta seletiva com a 

participação dessas organizações que sejam formadas por pessoas físicas de baixa 

renda (BRASIL, 2010). 

Figura 1 - Fluxograma da cadeia de valor da reciclagem 

 

Fonte: IPEA (2011) 

Logo, temos como peças fundamentais desse cenário os catadores de 

resíduos sólidos. Eles são reconhecidos por serem pessoas socialmente 

desfavorecidas, que devido às suas condições sociais, estado de saúde e questões 

educacionais, encontram barreiras para serem absorvidos pelo mercado de trabalho 

formal. Os catadores coletam, classificam e comercializam os materiais recicláveis, e 

embora estejam organizados - em cooperativas ou associações - ou trabalhem de 
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forma independente, o retorno financeiro não costuma ser satisfatório, podendo ser 

menor que um salário mínimo por catador (BESEN, et al., 2014). 

De acordo com Damásio (2010), o maior desafio encontrado pelos 

empreendimentos de catadores organizados é a ampliação do acesso aos materiais 

recicláveis, condição básica para a elevação dos seus resultados e a sustentabilidade 

financeira da sua atividade. Segundo o IPEA (2017), esse acesso acaba sendo inibido 

de diversas maneiras: pela atuação de atravessadores e comerciantes; pela postura 

de empresas terceirizadas na coleta de lixo urbano; pelo desconhecimento 

relacionado à atuação dos catadores e pela ingerência institucional de algumas 

prefeituras. 

Outra questão destacada pelo IPEA (2017) é relacionada à divisão sexual do 

trabalho nesses empreendimentos. Existem atividades, como a triagem, que 

são realizadas geralmente por mulheres. Por outro lado, os homens são encarregados 

de trabalhos que demandam maior esforço físico ou são relacionados à utilização de 

maquinário, comumente relacionados à maior remuneração. 

Por fim, IPEA (2017) fez uma compilação de itens que caracterizam 

economicamente uma cooperativa, Tabela 3, a seguir. 

Tabela 3 - Características cooperativas 

Item Cooperativa 

Legislação Lei no 5.764/1971 3 e Lei no 12.690/20124 

Constituição Mínimo de vinte pessoas até 2012. A partir de 2012, mínimo de 

sete pessoas, no caso de cooperativas de trabalho 

Capital social Possui capital social formado por quotas. 

Patrimônio  Pertence aos associados em proporção ao capital subscrito de 

cada um. 

Nota fiscal Emissão por bloco ou meio eletrônico. 

Previdência A cooperativa não recolhe. Mas tem que reter 11% da 

remuneração dos cooperados e repassar para o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS). 

Programa de Integração Social (PIS) Recolhe 0,65% do faturamento total. 

Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins) 

As cooperativas devem pagar 3% sobre o 

Imposto de Renda (IR) Isenta, com declaração obrigatória 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL) 

Isenta 

Fonte: Adaptado IPEA (2017) 
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Segundo Panzutti (1997) cooperativa é uma associação de pessoas, que têm 

três atributos básicos: propriedade cooperativa, os usuários da cooperativa são os 

seus proprietários e não aqueles que detêm o capital; gestão cooperativa, implica 

concentração de poder decisório em mãos dos associados; repartição cooperativista, 

ou seja, a distribuição das sobras líquidas da cooperativa é feita proporcionalmente à 

participação dos associados nas operações das mesmas. Pode se afirmar então que 

o cooperativismo – onde a cooperativa de reciclagem se insere - tem caráter, além do 

econômico, também social. 

A economia solidária, como afirma Lima (2016), está relacionada com o 

atendimento das necessidades das pessoas pensado de forma coletiva, com boas 

práticas e sob um modelo de desenvolvimento sustentável. Sendo pautada em um 

desenvolvimento circular e inclusivo, no qual o ser humano é o centro, e segue os 

seguintes princípios: autogestão, solidariedade, democracia, cooperação e respeito 

ao meio ambiente. Em relação ao formato temos: 

As formas assumidas por esta economia também variam de acordo com as 
diferentes regiões e países: de cooperativas de produção e prestação de 
serviços, passando por bancos populares, clubes de trocas e associações de 
serviços em países latino-americanos, até as empresas sociais, as 
sociedades cooperativas de interesse público, as empresas sociais ou 
sistemas de trocas locais, entre outros, em países europeus (LAVILLE, 2004). 

As cooperativas voltadas para a reciclagem têm ainda caráter ambiental, já 

que contribuem em especial com a extensão da vida útil de produtos e embalagens 

por meio da coleta, separação e fornecimento de matéria-prima secundária para a 

indústria. Dessa forma, materializam os programas de logística reversa de empresas 

que buscam a recuperação de produtos recicláveis. (SOUZA, 2012) 

Dentre os entes que dão apoio as cooperativas do setor de reciclagem está a 

ANCAT, fundada em 2000, e desde o ano de 2007, por iniciativa do Movimento 

Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), focou sua atuação no apoio 

a organização social e econômica dos catadores de materiais recicláveis e suas 

organizações, o que realiza por meio de ações e projetos voltados a qualificação 

produtiva e fortalecimento econômico da categoria. 

Segundo a ANCAT (2018) o papel é o material mais representativo no volume 

coletado pelas cooperativas e associações acompanhadas do que na coleta seletiva 
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em geral. Apesar do papel também ser o material com maior volume coletado pelos 

municípios que possuem coleta seletiva ele representa 42% do volume total, enquanto 

representa aproximadamente 64% do volume coletado pelas organizações apoiadas 

pela ANCAT, Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Distribuição do faturamento das Cooperativas e Associações Acompanhadas 
pela ANCAT em 2018 

 

Fonte: ANCAT(2018) 

Como citado anteriormente, é comum em associações e cooperativas de 

catadores a comercialização de seus materiais junto a 

intermediadores/atravessadores - empresas que compram resíduos de diversas 

fontes e revendem - e não diretamente com a indústria recicladora (ANCAT, 2018). O 

mercado da reciclagem é denominado Oligopsônico, comprador estabelece o valor, 

por isso, no sentido de conseguir melhores preços, as cooperativas têm se juntado 

passando a vender em escala (RIBEIRO, 2014).  

2.3 CONCEITOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS DE COOPERATIVAS 

A Contabilidade da cooperativa deve registrar seus atos e fatos, obedecendo 

a princípios e as convenções geralmente aceitas, de acordo com a Lei nº 11.638/07 e 

as Normas Brasileiras de Contabilidade. As peças contábeis são utilizadas pelos 

dirigentes para prestar contas sobre as ações praticadas em determinado período, 

perante conselheiros, associados, governo e comunidade. (ZDANOWICZ, 2014) 
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De acordo com Zdanowicz (2014) as Demonstrações financeiras têm como 

objetivo principal informar as situações econômicas, financeiras e patrimoniais, de 

acordo com as mudanças ocorridas no período extraídas de livros, registros e 

documentos da cooperativa.  A Lei nº 5.764/71, que institui a Política Nacional do 

Cooperativismo, define no seu Art. 44 as demonstrações contábeis que deverão ser 

elaboradas pelas cooperativas: 

I - Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: relatório de gestão; balanço; 
demonstrativo das sobras ou das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do 
Conselho Fiscal:  
II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, 
deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios[...] 
(BRASIL, 1971) 

 

Uma dessas demonstrações contábeis é capaz de fazer um claro testemunho 

das sobras ou das perdas de um período, é a denominada Demonstração do 

Resultado do Exercício, ou DRE. De acordo com Braga (1995), nela é evidenciada a 

formação do lucro ou prejuízo do exercício social mediante a confrontação das 

receitas realizadas e das despesas incorridas. 

A receita é considerada realizada no momento em que ocorre a venda e 

transferência de um bem a outrem, ou a prestação de um serviço ou ainda, a aquisição 

de um direito produzido por outro tipo de transação. Em qualquer dessas alternativas 

deve existir o compromisso da outra parte realizar um pagamento simultâneo ou 

futuro. As despesas incorridas para a obtenção dessas receitas devem ser 

contabilizadas no mesmo período. (BRAGA, 1995). 

O resultado líquido encontrado na DRE, quando positivo, representa o ganho 

efetivo auferido pela cooperativa, ou seja, a sobra que irá remunerar os associados, 

manter e/ou aumentar o Patrimônio da mesma. Já quando ocorre perda líquida no 

exercício ocorre uma redução do patrimônio no período, ou seja, significa que as 

receitas geradas foram insuficientes para cobrir os custos e despesas incorridas na 

organização (ZDANOWICZ, 2014). A seguir está disposto um modelo de DRE 

adaptado ao caso de uma cooperativa, na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Demonstrativo do Resultado do Exercício Fictício – R$ 
  

1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 

2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 

 Deduções, abatimentos e impostos 

3 RECEITA OPERACIONAL E LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS 

 Obtida pela subtração de Deduções(2) da Receita Operacional Bruta(3) 

4 CUSTO DAS MERCADORIAS E/OU DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS 

 Refere às contrapartidas pelas baixas dos estoques de produtos prontos ou mercadorias para 
revenda, além da carga dos custos de produção e serviços prestados 

5 SOBRA BRUTA OPERACIONAL 

 Obtido pela diferença entre a Receita Operacional Líquida(3) e o Custo das mercadorias e/ou 
produtos vendidos e Serviços Prestados(4) 

6 DESPESAS OPERACIONAIS 

 Administrativas 

 Vendas 

 Resultado entre as receitas e despesas financeiras 

 Tributárias 

 Outras Receitas e Receitas Operacionais 

7 SOBRA LÍQUIDA OU PERDA OPERACIONAL 

 Obtida após a dedução das Despesas Operacionais (6) da Sobra Bruta da Operacional (5) 

8 RESULTADO NÃO OPERACIONAL 

 Obtido pela diferença entre as receitas e despesas não operacionais 

9 RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDAE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

 Apurado após a soma(dedução) do Resultado não Operacional (8) e a Sobra Líquida Operacional (9) 

10 PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE RESULTADO (9) 

11 PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES 

12 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

 Apura-se, deduzindo do Resultado antes do Imposto de Renda e a Contribuição Social (9) as 
Provisões (10) e as Participações e Contribuições (11) 

 

Fonte: Zdanowicz(2014) 

Dentre os Custos dos Produtos ou Serviços prestados temos os custos diretos 

e indiretos. Custos diretos são aqueles que podem ser facilmente relacionados com o 

objeto de custeio, como por exemplo, a matéria-prima e a embalagem (FERREIRA, 

2003). Já os custos indiretos segundo Wernke (2008) são os gastos que não podem 

ser alocados de forma direta aos produtos ou atividade operacional, e caso sejam 

direcionados aos produtos, serviços ou departamentos, serão feitos através de 

critérios de rateio. 
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A outra diferenciação ocorre devido à sua relação com o volume de produção, 

separando os custos em fixos e variáveis. Os fixos para Bornia (2002) são aqueles 

que, independente do volume da atividade, não alteram com mudanças no volume de 

produção, como, salário do gerente, por exemplo. Enquanto Bernardi (2004) afirma 

que os custos variáveis mudam em relação ao volume produzido ou vendido, sendo 

identificados diretamente. Portanto, quando não há volume de produção, os custos 

variáveis são inexistentes. 

Os gastos que não podem ser atrelados ao processo produtivo e ao custo do 

produto são conhecidos como despesas, como o autor afirma: 

Despesa é o valor dos insumos consumidos com o funcionamento da 
empresa e não identificados com a fabricação. São as atividades fora do 
âmbito da fabricação. A despesa é geralmente dividida em administrativa, 
comercial e financeira. Portanto, as despesas são diferenciadas dos custos 
de fabricação pelo fato de estarem relacionadas com a administração geral 
da empresa. (BORNIA, 2002) 

Algumas reservas e fundos tem uma obrigatoriedade na sua formação, esses 

são considerados fundos indivisíveis. Na linha 11 da Tabela 4 é tratado a questão dos 

Fundos instituídos pela Lei nº 5.764/71. No capítulo 7, artigo 28 ficou definido que: 

As cooperativas são obrigadas a constituir: 
I - Fundo de Reserva destinado a reparar perdas e atender ao 
desenvolvimento de suas atividades, constituído com 10% (dez por cento), 
pelo menos, das sobras líquidas do exercício; 
II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a 
prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto 
nos estatutos, aos empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por 
cento), pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício. (BRASIL, 
1971) 

 

Além dos previstos neste artigo, a Assembleia Geral da cooperativa poderá 

criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins específicos, 

fixando o modo de formação, aplicação e liquidação (BRASIL, 1971).  

O Fundo de Reserva, em especial, funciona com uma poupança interna 

dentro da cooperativa, ele evita que os sócios tenham que cobrir em sua totalidade 

eventuais perdas de cooperativa, bem como atender às necessidades de 

desenvolvimento e melhoria da mesma (HEY, VENDLER e NETTO, 2015). 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

O procedimento técnico escolhido para a presente pesquisa foi estudo de 

caso, realizado na cooperativa Recooperar que atua na triagem de resíduos sólidos 

urbanos no município de São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro. Contando com 

técnicas como: análise documental, entrevistas semiestruturadas e observação 

simples. A natureza da pesquisa é aplicada, com objetivo exploratório, que envolve 

abordagens qualitativas e quantitativas.  

Segundo Silva (2001) a pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos, envolvendo verdades e 

interesses locais. 

 Gatti (2002) comenta em relação a uma pesquisa quanti-qualitativa que 

quantidade e qualidade não estão inteiramente dissociadas na pesquisa, de maneira 

que de um lado a quantidade é um significado, uma tradução que é atribuída à 

grandeza com que um fenômeno se mostra e do outro ela deve ser interpretada 

qualitativamente, afinal sem analogia a algum referencial não possui significado 

sozinho. 

Com relação ao objetivo, o fato de ser exploratória se deve à ideia de se 

proporcionar uma maior intimidade com o problema a fim de explicita-lo ou a construir 

hipóteses (GIL, 2002). Ainda segundo mesmo autor, esse tipo de pesquisa abarca 

levantamento bibliográfico; entrevistas com indivíduos que tiveram experiências 

práticas com a situação pesquisada e até a análise de exemplos que auxiliem a 

compreensão.  

3.2 DETALHAMENTO DA PESQUISA  

A pesquisa foi dividida em cinco etapas, a saber: formulação do problema, 

onde o objetivo foi desenhado; revisão da literatura, com a definição dos conceitos 

mais relevantes ao estudo; coleta de dados; compilação/análise, onde a metodologia 

foi aplicada e discussões foram feitas; e conclusão, onde foram consolidadas as 
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considerações finais, bem como foram feitas recomendações para futuros estudos. 

Na Figura 2 os elementos contidos em cada uma delas estão expostos. 

Figura 2 - Esquema com as etapas da pesquisa. 

Fonte: Elaboração própria. 

3.2.1 Formulação do Problema 

A pesquisa exploratória tem a principal finalidade de desenvolver, esclarecer 

e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores (GIL, 2002). Que é 

justamente o que se buscou fazer na Recooperar.  

Para começar a pesquisa, a formulação do problema foi a etapa inicial. Nela, 

o problema de interesse é relatado pelos integrantes da cooperativa objeto de estudo 

e são feitas interações com estes integrantes para se determinar os objetivos do 
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estudo. O problema pode ser reformulado à medida que se realiza o estudo (SILVA, 

2001).  

As técnicas selecionadas para essa etapa foram observação simples e 

entrevistas semiestruturadas. Durante as visitas à Recooperar, adotou-se a 

observação simples onde o pesquisador, conserva-se alheio ao grupo ou situação que 

pretende estudar, observa de maneira espontânea os fatos que se sucedem. O 

pesquisador é então muito mais um espectador do que ator (GIL, 2008)  

Por fim, a entrevista semiestruturada é direcionada a um assunto sobre o qual 

se faz um roteiro com perguntas básicas, complementadas por outras questões 

próprias às circunstâncias momentâneas da entrevista (MANZINI, 1991).  Na presente 

pesquisa, foram realizadas entrevistas com membros da cooperativa e com 

especialistas, desde a etapa inicial até a validação dos tratamentos de dados. 

3.2.2 Revisão da Literatura 

Dentre as possibilidades para a revisão de literatura - segunda etapa - 

identificou se a convergência dos seguintes objetivos: busca da determinação do 

estado do conhecimento nos assuntos relacionados à pesquisa e o apoio à definição 

de contornos mais precisos do problema a ser estudado (SILVA, 2001). 

3.2.3 Coleta de Dados 

Como afirma Gil (2002) a etapa de coleta de dados no estudo de caso sempre 

usa mais de uma técnica, portanto é mais complexo que o de outras modalidades de 

pesquisa. Isso é essencial para garantir a qualidade dos resultados obtidos, uma vez 

que devem ser provenientes da convergência ou da divergência das observações 

obtidas. Torna-se possível então validar o estudo, evitando que ele fique sujeito à 

subjetividade do pesquisador. As técnicas selecionadas para a presente etapa são: 

análise documental, observação simples e entrevistas semiestruturadas.  

Segundo Gil (2008) uma pesquisa/análise documental é uma técnica que se 

vale de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda 

podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Como parte do 

material consultado são registros internos da cooperativa, caracteriza se, então, tal 

técnica.  
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Como o objetivo do presente estudo é subsidiar a tomada de decisão futura 

por parte dos integrantes da Recooperar, é necessário a documentação dos dados 

coletados. Os qualitativos foram registrados por meio da redação de um texto 

descritivo - como uma extensão natural das entrevistas semiestruturadas realizadas e 

os quantitativos foram compilados seguindo a metodologia exposta na próxima seção. 

3.2.4 Compilação e Análise de dados 

3.2.4.1 Análise dos dados histórico financeiros 

No sentido de desenvolver uma descrição quantitativa da situação financeira 

na Recooperar através da análise de dados históricos, buscou-se, primeiramente, 

uma forma de sistematizar os dados obtidos na Etapa I. Para isso foi usado o software 

Excel – da empresa Microsoft –, para a sua tabulação em base única, seguida da 

atualização monetária dos valores, finalizando com a elaboração de gráficos que 

subsidiam a análise da série temporal. 

A atualização monetária de um valor entre duas datas se trata de incorporar a 

ele o efeito da inflação verificada no período. Pode ser realizada por razões como: 

exigências contratuais (financiamentos, aluguéis e etc.), comparação de custos e 

preços históricos e atualização de débitos. Quando feita para fins de análise 

comparativa, o responsável capacitado para tal pode escolher o índice julgado mais 

apropriado. (SANTOS, 2001) 

Como a proposta do estudo passa por uma comparação entre valores de 

períodos de tempo distintos, essa incorporação do efeito da inflação verificada no 

período se faz necessária. O indexador escolhido foi o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), que é o oficialmente utilizado pelo governo Brasileiro. 

O cálculo da atualização monetária pode ser realizado com base nos 

percentuais de variação do índice de inflação ou dos números-índices que 

representam a variação desse índice (SANTOS, 2001). Pela simplicidade e eficiência 

da segunda opção, ela foi escolhida. 

De Acordo com Santos (2001) um número-índice é um parâmetro utilizado para 

indicar de modo indireto a variação percentual da inflação em certo período de tempo 

e o valor atualizado com base em números-índices é calculado da seguinte forma: 
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Va= Vb×(In ÷ I0) 

 

Onde: 

Va = valor atualizado 

Vb = valor base a ser atualizado 

I0 = número índice referente à data do valor base 

In = número índice referente à data do valor atualizado 

Segundo Antunes e Cardoso (2015) a estimativa de tendências é uma das 

metodologias de análise de séries temporais que se apoia fortemente em sua 

disposição gráfica. As séries podem apresentar então tendência crescente, 

decrescente ou estacionária, e até tendências diferentes em trechos sequenciais. No 

presente estudo, o Excel também para a elaboração dos gráficos com valores 

históricos e a identificação de tais tendências (através do comando “Linha de 

Tendência”). Análises foram elaboradas a partir dessas tendências. 

3.2.4.2 Estruturação dos cenários 

O planejamento por cenários é o reconhecimento da incerteza no futuro, que 

gera então a necessidade da criação de múltiplas opções (WACK,1985). Essas 

opções são baseadas na identificação de elementos já existentes no ambiente. 

Cenários prospectivos são ferramentas capazes de auxiliar no reconhecimento de 

novas tendências e seu entendimento. Não tem como objetivo a previsão do futuro, 

mas sim evitar uma percepção enviesada dos gestores. Fundamenta se, portanto, em 

um conjunto de suposições sobre as incertezas que podem influenciar a vantagem 

competitiva das organizações e a estrutura do mercado (PORTER, 1985). 

No presente estudo os cenários são relacionados à adição de novos 

condomínios ao portfólio de colaboradores da cooperativa. A delimitação foi feita 

considerando os dados de reciclagem do município de São Gonçalo e o apontamento 

dos diretores da cooperativa. As incertezas envolvidas estão contempladas nas visões 

otimista, tendência e atual impressas nelas.  

O apoio de integrantes da Recooperar traz uma percepção interna do mercado, 

uma vez que eles têm a visão de seu estágio de maturidade quanto ao 
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estabelecimento das potenciais parcerias. Além disso, na simulação (seção 3.2.2.3) é 

tido como fundamento considerar a intuição, a experiência de profissionais e 

especialistas juntamente com a lógica matemática (SILVA, 2004). 

3.2.4.3 Simulação de Monte Carlo 

No mundo real, intrinsecamente dinâmico, deve se trabalhar para que as 

decisões organizacionais sejam tomadas de maneira mais científica, de forma que as 

informações sejam acompanhadas de mudanças que ocorrem nos seus mercados de 

atuação (SILVA, 2004). Na prática, o método da Simulação de Monte Carlo (SMC) 

consiste em simular repetidas amostras aleatórias segundo algum tipo de distribuição 

de probabilidade especificada, para que, em seguida, seja possível analisar 

conjuntamente o resultado obtido a partir de cada uma destas amostras. 

(MEIRELLES, 2017) 

Toda simulação tem três componentes básicos: um processo gerador de dados 

(PGD); a simulação de N amostras a partir deste processo; e a análise dos resultados 

agregados (CARSEY e HARDEN, 2015; MOONEY, 1997). Na Figura 3 são detalhados 

os passos para a execução do Método em questão. 

Figura 3 - Passos para operacionalização do método de simulação de Monte Carlo 

 

Fonte: SARAIVA JR et al.(2010) 

De acordo com Correia Neto, Moura e Forte (2002), a utilização do Método de 

Monte Carlo (MMC) se apresenta adequada como uma forma de diagnosticar a 



37 
 

 
 

viabilidade financeira de um empreendimento através das variabilidades envolvidas, 

considerando o risco.  

Cenários com informação das probabilidades de ocorrências das variáveis 

envolvidas permite então um refinamento da análise econômica do risco e fornece 

boas probabilidades das informações dos resultados. Assim, a técnica de Monte Carlo 

pode ser usada em modelos de finanças corporativas por produzir as probabilidades 

associadas de ocorrência, intervalos de confiança e desvios padrões em adição aos 

relatórios financeiros padrão (COATES, 2003) 

Ainda, de acordo com São José (2017) o uso de índices gerados com base nas 

demonstrações financeiras, tem sido uma importante metodologia utilizada na análise 

de desempenho econômico-financeiro das organizações. Dessa forma, os indicadores 

de desempenho vêm auxiliando o acompanhamento dos processos, servindo como 

suporte para tomada de decisão dos gestores responsáveis pelos resultados a serem 

alcançados em curto e longo prazo e como forma de demonstrar o atendimento dos 

interesses das partes da organização.  

No presente estudo buscou se encontrar a probabilidade da sobra por 

cooperado ficar acima do salário mínimo, nos cenários elaborados, a fim de subsidiar 

a avaliação da possibilidade da compra de material reciclável dos condomínios. 

Outros indicadores foram adicionados à análise a fim de fornecer mais elementos que 

ajudassem a cooperativas a se preparar para os riscos envolvidos nos cenários 

futuros. 

Para validação do modelo foi utilizado o método do Back Test que, de acordo 

com Sain (2001) e Accorsi (2003), trata-se de uma técnica que faz comparação dos 

dados previstos com os dados reais, condição que necessita ser avaliada, por 

exemplo, quando se trabalha em análise de riscos no mercado financeiro. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 DESCRIÇÃO DA RECOOPERAR 

De setembro a novembro de 2019 foram realizadas três entrevistas 

semiestruturadas com o Presidente da Recooperar, Sérgio Oliveira e o Diretor 

Financeiro, Ronaldo. Assim foram obtidos os dados qualitativos expostos na presente 

seção e os quantitativos expostos na seção seguinte. 

 A cooperativa Recooperar atua na coleta, triagem, beneficiamento, 

armazenamento e venda de materiais recicláveis – majoritariamente papéis, plásticos 

e metais. Além de recolher os materiais diretamente de estabelecimentos parceiros 

também os recebem no galpão onde estão instalados. Com capacidade para 

acomodar até 20 indivíduos trabalhando, este galpão, com 650 m² de área, é de 

propriedade da Petrobras e está cedido à cooperativa pelo período de 20 anos.  

A Recooperar foi estruturada e apoiada financeiramente pela ONG Guardiões 

do Mar (patrocinada pela Petrobras), cuja linha de atuação é baseada na instituição 

de grupos em associativismo/cooperativismo. Porém, a partir de 2014, com a crise 

desencadeada na Petrobras, ocorreu a diminuição gradativa dos recursos para 

patrocínio de projetos socioambientais apoiados pela estatal. Afetando, inclusive, a 

parceria da ONG com a Recooperar, que cessou em 2016.  

Hoje a cooperativa conta apenas com o auxílio técnico e financeiro da ANCAT, 

que em 2019, por exemplo, destinou a quantia de 30 mil reais para a manutenção de 

equipamentos e instalações da cooperativa. Durante os últimos anos, a cooperativa 

estudada recebeu de seus apoiadores, os anteriormente citados, equipamentos que 

possibilitam o adequado beneficiamento do resíduo para a venda e ganho de valor 

agregado. A relação de tais equipamentos está presente na Tabela 5, a seguir. 
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Tabela 5 - Ativos da Recooperar em 2019 

Bens Imobilizados Ano Detalhe 

Caminhão 2008 Volkswagen 13/180 

Caminhão 2016 Shineray T20 Baú 

Elevador de carga 2015   

Fragmentadora 2016   

Prensa Fardos 2017   

Prensa Fardos 2016 2 unidades 

Fonte: Elaboração Própria. 

Nota-se que quase todos os equipamentos expostos na Tabela 5 possuem 

menos de 5 anos. Porém, devido à indisponibilidade de caixa e falta de cultura de 

prevenção, a manutenção dos mesmos é apenas feita de forma corretiva, 

ocasionando pausas mais longas em caso de falhas, o que não raramente acaba por 

prejudicar o andamento das atividades da cooperativa. 

A Recooperar atualmente possui parcerias com grandes geradores, dentre 

elas se destaca uma parceria fixa com a empresa de material de construção Leroy 

Merlim, que cede majoritariamente papelão. Além desta, conta com outras parcerias 

esporádicas, como com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), por exemplo. No entanto, parcerias com órgãos, entidades e empresas 

públicas sob administração Federal deveriam ser bem mais frequentes, devido a 

promulgação do Decreto nº 5.940/06 que obriga tais entes a destinarem seus resíduos 

à cooperativas de catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 2006). 

Os integrantes da cooperativa trabalham em turno único de 8h às 17h de 

segunda-feira a sexta-feira e de 9h a 12h nos sábados. Atualmente são 9 cooperados, 

dentre eles estão o Presidente, o Diretor Financeiro e a Diretora Administrativa. Desde 

a fundação em 2007 a diretoria é a mesma, e uma das maiores preocupações atuais 

é a não identificação, entre os demais cooperados, de indivíduos com perfil para 

assumir futuramente tais cargos de liderança. 

4.2 ANÁLISE DE DADOS FINANCEIROS  

Os dados financeiros apresentados pelo Diretor Financeiro em outubro de 2019 

abrangem um período temporal de 44 meses. Tais dados foram usados inicialmente 

para a compreensão do histórico de resultado operacional da cooperativa e sua forma 
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de gestão financeira, que parte de premissas diferentes das de uma empresa 

convencional, cuja finalidade principal é a obtenção de lucro. 

As planilhas mensais mais relevantes para o diagnóstico eram as nomeadas 

“Rateio” e “Produção”, exemplo de ambas planilhas estão no Apêndice A. As de 

“Rateio” continham dados como: relação das receitas com a comercialização de 

materiais, custos e despesas operacionais e com impostos, valor destinado ao fundo 

de reserva e detalhes da divisão dos resultados do período. Portanto, são as planilhas 

que representam o Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) da cooperativa, 

apesar de não estarem no formato convencionado para tal. 

O fundo de reserva, que representa um valor expressivo (10% do Resultado 

líquido de cada mês), de acordo com a Lei nº 5.764, não pode ser destinado a 

distribuição entre cooperados (BRASIL, 1971). Capital de giro, como define Zdanowicz 

(2014), é uma espécie de autofinanciamento que a cooperativa deve ter em caixa para 

honrar compromisso com seus fornecedores.  

Já as planilhas mensais denominadas “Produção” apresentavam dados mais 

detalhados das vendas segmentados por material, como: peso, preço por kg, receita 

(peso multiplicado pelo preço por kg), empresa compradora e receita total das vendas.  

A partir da organização e sistematização dos dados fornecidos, foram 

elaborados os gráficos de Valores mensais pós atualização monetária indexada ao 

IPCA: Receitas, Gráfico 4; Custos e Despesas, Gráfico 5 e o Resultados de Exercício, 

Gráfico 6. A atualização foi feita corrigindo todos os valores nominais para valores 

reais referentes ao mês de outubro de 2019. 

Gráfico 4 – Histórico de receitas, valores mensais atualizados - jan/16 a ago/19 

  

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 5 - Histórico de Custos e Despesas, valores mensais atualizados - jan/16 a ago/19 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Gráfico 6 - Histórico de Resultados de Exercício, valores mensais atualizados - jan/16 a 
ago/19 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Todos os gráficos acima foram gerados a partir do software Excel versão 2010, 

da Microsoft. Em cada um foi adicionado uma linha de tendência dos dados, ou seja, 

uma reta que representa o comportamento dos dados da forma aproximada. No 

Gráfico 4, que corresponde às somas das Receitas mensais, nota se uma pequena 

tendência de queda nos valores reais. No Gráfico 5 dos Custos e Despesas há uma 

ligeira tendência de crescimento. 

 Sobre o Gráfico 6 é importante destacar que em todos os meses os Resultados 

de Exercício foram positivos, ou seja, houve sobras financeiras a serem divididas para 

os cooperados. No entanto, a combinação das duas tendências anteriores se reflete 

na reta relativa a esse parâmetro, que apresenta a tendência de queda ainda mais 

acentuada. 

A fim de trazer os valores de Resultado geral da cooperativa para a realidade 

individual dos cooperados, obteve-se as médias de sobra por pessoa, Gráfico 7. Além 

disso, foi adicionada a reta que representa o salário mínimo de cada período, valores 

atualizados para o mês de outubro de 2019 – a atualização também foi feita pelo IPCA. 
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Gráfico 7 - Média de Sobra por cooperado X Salário mínimo do período 

 

Fonte: Elaboração própria. 

O Gráfico 7 mostra a sobra por cooperado ultrapassou o valor do salário 

mínimo (linha laranja) em apenas 6 meses, de um período de tempo de 44. No 

entanto, é evidenciada uma crescente diferença entre a linha que representa o salário 

mínimo e as barras que evidenciam as sobras financeiras. Esse fato merece destaque 

já que vem reforçar a importância do presente estudo. 

Os valores máximos, mínimos, médias e desvios padrão do preço por quilo de 

material estão na Tabela 6. Foram selecionados os nove materiais que representam 

80% das receitas, seguindo a metodologia de Pareto, que segundo Koch (2015) 

auxilia o exame da relação entre dois conjuntos de dados comparáveis, devido à 

existência de um desequilíbrio inerente entre as causas e os resultados. Pode-se notar 

que os preços, no geral, apresentam baixa variabilidade, porém, como seguem a lei 

da Oferta e Demanda, não acompanham necessariamente uma linha de tendência. 

Tabela 6 - Preço por quilo de material – R$ 

Material Máximo Mínimo Média Desvio Padrão 

PAPELÃO 0,45 0,37 0,41 0,03 

PAPEL BRC IV 0,40 0,35 0,36 0,02 

FILME CRISTAL 1,20 1,20 1,20 0,00 

LATINHA 4,50 4,00 4,25 0,35 

SUCAT DE CHAPA 4,20 0,30 0,72 0,88 

PET 2,40 1,00 1,91 0,24 

PAPEL BRCI 1,00 1,00 1,00 0,00 

PAPEL BRC II 1,00 0,00 0,58 0,20 

PLÁST GR BRC 1,10 1,00 1,02 0,04 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ainda foi calculado a participação de cada material nas receitas da 

cooperativa, Gráfico 8. Para tal, foi feita uma divisão por classes de materiais, 

semelhante ao gráfico da ANCAT (Gráfico 3, seção 2.2) sendo elas: Papéis, Plásticos, 

Alumínio, Outros Metais e Materiais Diversos.  

Gráfico 8 - Participação média dos materiais nas Receitas da Recooperar entre 2017 e 2019 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota-se que a participação de plásticos e metais é mais relevante na 

Recooperar se comparado com dados da média das cooperativas acompanhadas 

pela ANCAT (Gráfico 3, seção 2.2). Verifica-se também que o percentual referente ao 

material “papéis”, apesar de ser o mais significativo para a Recooperar, é 

consideravelmente menor do que a média das demais cooperativas.  

Ainda a partir da Planilha com dados de Produção pôde se chegar à média de 

18.996 kg/mês processados pela cooperativa, gerando o peso aproximado de 2700 

kg separados/vendidos por cooperado. Esse valor foi obtido através da média de peso 

de material vendido por mês dividido pelo número de cooperados no período. Esse 

valor foi utilizado como base para geração de uma das premissas do modelo de 

simulação, qual seja, aquela relacionada ao número de cooperados novos integrados 

à cooperativa a partir da coleta de material de cada novo condomínio incorporado 

como colaborador da Recooperar.   

Papéis
49%

Plásticos
24%

Outros Metais
14%

Alumínio
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Materiais 
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4.3 SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS 

4.3.1 Definição do Modelo  

O sistema foi estudado a partir das variações dos parâmetros que compõem 

o modelo de simulação, ou seja, os valores de Receitas e Custos referentes à adição 

unitária de um condomínio. A partir de discussão com integrantes da diretoria da 

Recooperar, chegou-se a três distintos cenários: atual, sem parcerias; tendência, 

adição de dois condomínios como parceiros e otimista, adição de quatro condomínios.  

O software utilizado nas simulações foi o Excel 2010, já que oferece os 

recursos necessários para a modelagem da Simulação de Monte Carlo e ainda 

constitui a ferramenta utilizada pela cooperativa para seus controles financeiros. Logo, 

o modelo poderá futuramente ser aprimorado inclusive por integrantes da cooperativa. 

Assim como no estudo de Silva (2004), foram elaborados medidores de 

desempenho. Estes darão relevância ao processo de simulação, sendo utilizados para 

estimar a eficácia de diferentes configurações do sistema, facilitando suas 

comparações.  São eles:  

• Sobra mínima por cooperado; 

• Sobra máxima por cooperado; 

• Sobra média por cooperado; 

• Desvio Padrão da Sobra por Cooperado; 

• Probabilidade da Sobra por cooperado ser Maior que o Salário Mínimo; 

• Correlação do parâmetro “Receitas obtidas através de Condomínios atendidos” 

com o “Sobra média por cooperado” simulado.   

A correlação entre as variáveis refere-se a um valor positivo ou negativo, entre 

-1 e 1, dado pelo coeficiente de Pearson. De acordo com Moore (2007), esta 

correlação mensura a direção e o grau da relação linear entre duas variáveis 

quantitativas. 

4.3.2 Estrutura de Cálculos 

A modelagem dos cenários passa pela definição dos parâmetros envolvidos no 

cálculo das medidas de desempenho e as respectivas fórmulas utilizadas. O primeiro 
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passo, foi classificar os Custos e Despesas atuais de acordo com as definições 

presentes no Referencial Teórico (custo fixo, despesa fixa, custo variável e despesa 

variável) conforme pode ser visualizado na Tabela 7. 

Tabela 7 - Classificação dos Custos e Despesas da Recooperar 

Elemento Classificação 

Água Despesa Fixa 

Cartório Despesa Fixa 

Combustível Custo Variável 

Contador Despesa Fixa 

Dedetização Custo Fixo 

Diária motorista Custo Variável 

Energia Custo Variável 

Imposto direto (INSS) Custo Fixo 

Imposto indireto (IPTU, IPVA, Taxa de Incêndio) Despesa Fixa 

Manutenção caminhão Custo Variável 

Material de escritório Despesa Fixa 

Itens de mercado(Alimentação e Vestuário) Custo Fixo 

Depreciação (Caminhão e outros equipamentos) Despesa Fixa 

Passagem Custo Variável 

Pedágio Custo Variável 

Telefone Despesa Fixa 

Fonte: Elaboração própria. 

Como definido anteriormente, os custos fixos são aqueles que, independem 

do volume da atividade, ou seja, não alteram com mudanças no volume de produção. 

Exemplos de custo fixo são os itens de mercado (alimentação, produtos de limpeza) 

e o INSS, já que são gastos ligados aos cooperados, que estão todos voltados para a 

produção. Nesse caso, com aumento do número de cooperados os gastos com INSS 

aumentam, porém se a produção crescer sem novos cooperados o valor permanecerá 

o mesmo.  

Por outro lado, os custos variáveis mudam de acordo com o volume produzido 

ou vendido, no caso da cooperativa são exemplos destes: combustível, diária do 

motorista e manutenção do caminhão. Estes variam já que, geralmente, o material é 

coletado no local da geração, logo, mais resíduos significam mais viagens, mais dias 

de contratação de motorista e maiores gastos com manutenção do veículo.  

As Despesas fixas são gastos necessários à manutenção das operações na 

geração de receita, caracterizadas pelas atividades de administração, como: material 
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de escritório, água, telefone, impostos indiretos, contador. Todos estes gastos não 

estão ligados diretamente à produção. 

a) Fórmula de cálculo do Resultado do Exercício. 

As equações expostas nessa sessão foram avaliadas pelo diretor financeiro 

da Recooperar, para confirmar que tais cálculos e simplificações fazem sentido para 

a realidade da cooperativa. Obteve-se, assim, a confirmação da potencial eficácia de 

aproximação do modelo com a realidade. 

Como em todos os dados históricos os resultados do exercício foram 

positivos, para simplificar a nomenclatura aqui utilizada, para o cálculo do valor de 

resultado foi usado o termo Sobra. Os parâmetros então envolvidos no cálculo da 

Sobra por cooperados atualmente são: 

Sobraca = (𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠𝑎, 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑎, FR, Nca)  

Onde: 

Sobraca  =  sobra por cooperado, atual [R$] 

Receitasa = soma de todas as receitas, atual [R$] 

Gastosa = soma dos custos e despesas variáveis e fixos, atual [R$] 

FR = fundo de reserva, 10% do Saldo [R$] 

Nca = nº de cooperados atual 

 

A fórmula para tal cálculo é dada por: 

Sobra𝑐𝑎  =  
(Receitasa – Gastosa – FR)

Nca
  

Já os parâmetros para a obtenção do valor de Sobra pós adição de novos 

condomínios são: 

Sobracc = (Receitasa, Receitasc, Gastosa, Gastosc, FR, Ncond, Ncn)  

Onde: 

Sobracc = sobra por cooperado com a adição de condomínios [R$] 

Receitasa = soma de todas as receitas, atual [R$] 
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Receitasc = soma das receitas por condomínio [R$] 

Gastosa = soma dos custos e despesas variáveis e fixos, atual [R$] 

Gastosc = soma dos custos e despesas variáveis extras por condomínio [R$] 

FR = fundo de reserva, 10% do Saldo [R$] 

Ncond = número de condomínios adicionados 

Ncn = novo número de cooperados, devido ao maior volume de resíduos 

 

A fórmula para o cálculo da Sobra por cooperado com a adição de N 

condomínios, é: 

Sobracc = 
{[𝑅eceitasa +(Receitasc× Ncond) – (Gastosa + Gastosc× Ncond)] – FR }

Ncn
  

Vale destacar que no cálculo para o valor Receitasc leva-se em consideração o 

Geração média estimada por condomínio (Gerc),[kg], a taxa de recuperação do 

resíduo (TR) e o Preço médio por quilo de resíduo (Prm), [R$/kg]. O TR é um redutor 

necessário do Geração de Resíduo por condomínio devido ao fato de que nem todo o 

resíduo gerado pelos moradores é destinado aos pontos de coleta, sendo tratados 

como rejeito. A combinação entre eles gera a seguinte equação: 

Receitasc = Gerc  × TR × Prm 

Outro ponto de atenção é o parâmetro Gastosc. Ele é formado a partir dos 

custos variáveis unitários(CVar)[R$/kg], proporcionais ao aumento de volume 

proveniente dos condomínios adicionados: 

Gastosc  =  CVar × Gerc 

b) Valores de um condomínio médio 

Com a finalidade de nortear as estimativas mensais por condomínio, foram 

reunidos valores médios relacionados a parâmetros anteriormente descritos, são eles:  

Resíduos Recuperados, Receitas Médias e Custos Variáveis. Alguns são 

provenientes da literatura, outros da série histórica coletada na cooperativa, o resumo 

deles está exposto na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Valores base para as ocorrências Pessimista, Neutra e Otimista 

 
Variável Pessimista Base Otimista Unidade Informação 

A Geração de resíduos per capita 1,232 kg/dia ABRELPE (2018) 

B Porcentagem de recicláveis em SG 36 % PMSG(2015) 

C Geração de Recicláveis per capita 0,444 kg/dia A x B 

D Moradores por condomínio 2.000 
 

Entrevista Cooperados 

E Taxa de recuperação 18 22 25 % Entrevista Cooperados 

F Resíduos recuperados por dia 160 195 222 kg/dia C x D x E 

G Resíduos recuperados por 
semana 

1.118 1.366 1.552 kg/semana F x 7 

H Resíduos recuperados por 
mês 

4.790 5.854 6.653 kg/mês F x 30 

I Nº de Cooperados Adicionados 0 3 6 
 

(N° cond x H) / Res 
processado por Coop 

Receitas 

J Preço médio por kg de resíduo 0,49 0,56 0,62 R$/kg Planilha "Produção" 

K Receita mensal por Condomínio 1.951 3.004 4.100 R$ H x J 

L Receita anual por Condomínio 23.407 36.049 49.203 R$ K x 12 

Gastos 

M Custos Variáveis por Condomínio 1.083 866 650 R$ Média Máximos Custo 
Var./kg x H 

N Outros Gastos 3.060 2.705 2.350 R$ Soma de máximo das 
médias dos Gastos 

Fonte: Elaboração própria. 

Segundo o Panorama da ABRELPE (2018) a média para o Sudeste de 

geração de resíduos per capita é de 1,232 kg/dia, tendo crescido 1,23% em relação à 

média do ano anterior. Como no PMSB-SG (2015) foi apontado que em São Gonçalo 

a média de resíduos recicláveis é de 36% do que é gerado, temos que se espera a 

Geração de Recicláveis per capita de cerca de 0,444kg/dia. 

Foi decidido que alguns valores encontrados na literatura, como Geração de 

Recicláveis per capita, se manteriam constantes já que passariam por operações com 

números que variariam conforme distribuições normais, semelhante ao que foi feito 

por Silva (2004). Tal procedimento ainda preserva o caráter de aleatoriedade 

necessária para tornar o modelo mais próximo a vida real.  

Ainda temos que o número de cooperados varia proporcionalmente aos 

Resíduos Recuperados. Por isso, no modelo proposto a cada 2.700 kg a mais 

considerados nas projeções por condomínio um cooperado foi acrescentado à 

cooperativa, de acordo com a média atual de Resíduo processado por cooperado 

(encontrada no fim da sessão 4.2).  
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 Os intervalos de Taxa de recuperação e Valor médio por kg de resíduo são 

baseados em intervalos encontrados na literatura e nos dados históricos da 

Recooperar, respectivamente. Os extremos desses intervalos foram utilizados como 

limites nas distribuições de frequência desses parâmetros. 

4.3.3 Modelo de Simulação 

Nessa etapa são seguidos passos necessários para programar o Modelo de 

Simulação de Monte Carlo em Excel. Para isso, primeiramente foram levantadas as 

variáveis de entrada que compõem o modelo, com base nas equações anteriormente 

descritas na sessão 4.3.2, são cinco:   

• Receitasa, Receitas Atuais [R$]; 

• TR = Taxa de Recuperação; 

• Prm, Preço médio de venda por quilo de resíduo [R$/kg]; 

• Gastosa, Gastos Atuais [R$]; 

• CVar, Custos variáveis[R$]; 

Como estas são variáveis contínuas - não são números inteiros - a partir dos 

dados históricos foi gerada uma distribuição de frequência para cada uma delas. Para 

isso, foram calculados alguns elementos necessários, como o número de classes e o 

intervalo de classe da série. Nos parágrafos seguintes são descritos os passos para 

o exemplo da variável Receitas Atuais, Receitasa. 

Para a determinação do número de Classes, K, foi utilizado o critério da Raiz, 

que segundo Cosentino (2013) é um método comumente utilizado onde o K é 

determinado pela raiz quadrada do número de dados observados (1). Isso foi possível 

pois o número de amostras não é muito alto, caso fosse, a fórmula de Sturges seria a 

mais indicada.  

K =  √n          (1) 

A série histórica de Receitas da Recooperar possui 44 elementos. Pelo critério 

da raiz temos: 

K = √44 
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= 6,63 ≅ 7 

Foi encontrado, então, um valor aproximado de 7 classes. 

A amplitude total da distribuição, At, (2) é a diferença entre o maior e o menor 

elemento da amostra, ou seja: 

 At = Xmáx − Xmín          (2) 

Onde: 

Xmáx = o maior elemento da amostra 

Xmín = o menor elemento da amostra 

Na amostra de dados em evidência temos que Xmáx = 20.060,98 e   Xmín = 

8.826,80. Logo:  

𝐴𝑡 = 20.060,98 − 8.826,8 

= 11.234,18  
      

A amplitude do intervalo de classe, h, é determinada conforme a equação (3).   

ℎ =  𝐴𝑡/𝐾      (3) 

No caso das Receitas atuais tem-se:  

ℎ =
11.234,18

7
 

=      1.604,88  

Em seguida se estabeleceu a distribuição de probabilidade simples de uma 

classe,  que é chamada de frequência relativa da classe i, ƒri, dada por (4): 

         𝑓
𝑟𝑖

= 𝑓
𝑖 
/ 𝑛          (4) 

Onde: 

ƒi = frequência simples da classe i,ou seja, número de amostras situadas 

dentro dos limites da classe i 

n = tamanho da amostra 
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Na amostra de Receitas Atuais, 7 elementos estão no intervalo de 8.826,80 a 

10.431,68, logo a frequência simples da classe é 7 e a relativa é: 

fr1= f1 / n 

 fr1= 7/44 ≅  0,16 𝑜𝑢 16% 

A frequência acumulada de uma classe, Fi , é dada por (5): 

𝐹𝑖 = 𝑓1 +  𝑓2 +  𝑓3 + ⋯ +  𝑓𝑖       (5) 

A frequência acumulada da 3ª classe da distribuição de frequências das 

Receitas atuais é: 

F3=f1+ f2+ f3 

F3=7 + 6 + 8 = 21 

A frequência acumulada relativa de uma classe, Frj, (6) é dada por: 

𝐹𝑟𝑗 =
𝐹𝑗

𝑛
        (6) 

Onde: 

fr = frequência acumulada da classe j pelo número total de elementos da série 

A frequência acumulada relativa da 3ª classe da distribuição de frequências 

das Receitas atuais é: 

𝐹𝑟3 =
𝐹3

𝑛
 

Fr3=
21

44
≅ 0,48 ou 48% 

 Para exemplificar os conceitos presentes nessa seção e os passos da 

Simulação de Monte Carlo, a Tabela 9 traz a distribuição de frequência dos dados 

históricos das Receitas Atuais presentes. As distribuições de frequência das demais 

variáveis estão no Apêndice B. 
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Tabela 9 - Distribuição de Frequência das Receitas Atuais 

Intervalo de Classe ƒi ƒri(%) Fi Fri(%) 

8.826,80 10.431,68 7 16 7 16 

10.431,68 12.036,56 6 14 13 30 

12.036,56 13.641,45 8 18 21 48 

13.641,45 15.246,33 10 23 31 70 

15.246,33 16.851,22 9 20 40 91 

16.851,22 18.456,10 2 5 42 95 

18.456,10 20.060,98 2 5 44 100 

Máximo 20.060,98 At 11.234,18 Amostras 44 

Mínimo 8.826,80 H 1.604,88 K 7 

Fonte: Elaboração própria. 

Em seguida, iniciou-se a Simulação de Monte Carlo (SMC) dos cenários 

através de números aleatórios, de 0 a 100, relacionados às distribuições de frequência 

encontradas. Como não é viável representar aqui todas as 10.000 simulações feitas, 

a Tabela 10 mostra parte dos resultados da simulação do Cenário de Tendência - 10 

primeiras e 10 últimas. 

Tabela 10 – Simulação Cenário Tendência - Adição de 2 Condomínios 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Por exemplo, ao ser gerado o número aleatório 83 para a simulação das 

Receitas Atuais, verifica se que este é menor que 91 e maior que 70 na coluna Fri da 

Tabela 9. Logo, este foi relacionado com o valor 16.851,22 da 2ª coluna do Intervalo 
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de Classe, vide a primeira linha da Tabela 9. Essa é a lógica usada para cada uma 

das variáveis do modelo. 

Após isto, para encontrar o valor de cada parâmetro utilizou-se as fórmulas 

expostas na seção 4.3.2, do Cálculo de Resultado. São esses parâmetros: Receita 

Total através dos condomínios atendidos, Total de Receitas, Gasto Total devido aos 

Condomínios atendidos, Total de Gastos. A seguir estão detalhados algumas dessas 

fórmulas e um exemplo dentro da simulação.  

A Receitas através dos condomínios atendidos é dada por: 

Receitasc = Gerc * Prm 

Como o número de condomínios varia de acordo com o cenário, temos que a 

receita Total com os condomínios atendidos é: 

ReceitasTc = Receitasc * Ncond  

= Gerc * Prm* Ncond 

Na 1ª simulação, terceira linha da Tabela 10, encontramos uma Taxa de 

Recuperação (TR) de 25% (0,25), selecionada de acordo com o número aleatório 

gerado - ou seja, o modelo retrata a aleatoriedade da ocorrência de recuperação de 

resíduos dentro de cada cenário. Usando os números da Tabela 8, o respectivo 

Resíduo recuperado por mês por condomínio é a Geração de recicláveis por 

condomínio(𝐺𝑒𝑟𝑐) multiplicado pela TR, ou seja, 2.000 x 0,44kg. Assim encontrou se 

6.653 kg mensais por condomínio.  Com Preço médio por kg de resíduo de 0,51 e 2 

condomínios, temos: 

ReceitasTc = 6.653 ∗ 0,51 * 2 

=R$ 6.842  

O Total de Receitas é a soma das Receitas Atuais com a Receita Total através 

dos condomínios atendidos (16.851,22 + 6.842), que no caso resultou em R$23.693. 

O Gasto Total devido aos Condomínios atendidos é dado por: 

Gastosc = CVar * Volc 
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A sobra por cooperado foi calculada como explicado na seção 4.3.2. Para 

cada cenário anteriormente descrito, foi criada uma tabela com o conteúdo da 

simulação, Apêndice C.  

4.3.4 Resumo dos resultados 

No sentido de facilitar a comparação dos resultados encontrados nas 

simulações feitas a partir do modelo gerado, foi compilado na Tabela 11, os valores 

das medidas de desempenho de cada cenário.  

Tabela 11 - Medidas de Desempenho Médias, 10.000 simulações de cada cenário 

 
Atual Tendência Otimista 

Sobra mínima por cooperado  162,81   415,05   509,23  

Sobra máxima por cooperado  1.662,50   1.748,24   1.668,06  

Sobra média por cooperado  865,49   1.040,23   1.075,76  

Desvio padrão sobra  296,63   228,49   196,80  

Probabilidade de a sobra por cooperado ser 
maior que o salário mínimo 

29% 51% 57% 

Correlação receitas através  de condomínios 
atendidos com a sobra por cooperado média 
simulada 

-0,00   0,41   0,48  

Fonte: Elaboração própria. 

A validação do modelo foi realizada comparando-se os dados obtidos no 

modelo com os dados reais do sistema, mesmo procedimento adotado por Silva 

(2004).  Efetuou-se um back test, onde foi avaliado a sobra média por cooperado 

simulado (R$ 865,49) no cenário Atual comparando-o com a média de valores reais 

do período de jan/16 a ago/19 (R$800,14). A diferença foi de 7% para mais, que de 

acordo com o diretor financeiro da cooperativa está dentro de um limite aceitável. 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

As simulações permitem fazer diversas análises, capazes de auxiliar na 

elaboração de questionamentos e vislumbre de possíveis novas direções estratégicas. 

Durante a análise da situação da cooperativa, notou se que devido ao considerável 

grau de aleatoriedade dos dados históricos, seria mais recomendável seguir uma 

abordagem probabilística, em detrimento de uma determinística mais simplificada. No 

entanto, ainda assim, é preciso atenção em momentos de tomada de decisão 

subsidiada por informações geradas por um estudo desse gênero. 
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Dentre as variáveis de entrada que constituem o modelo podemos fazer 

algumas análises sobre questões que poderiam melhorar os números encontrados 

nas simulações. A Taxa de Recuperação dos resíduos, por exemplo, caso fosse maior 

resultaria em um retorno maior por condomínio, uma vez que mais material 

comumente gera mais receita. Como apontado por Pinto e Mondelli (2017) é 

necessário estimular e promover o envolvimento e a participação dos moradores, 

buscando resultados quanto à mudança de comportamento, atitudes e hábitos. É 

ainda essencial garantir um canal permanente de informação, divulgando os 

resultados obtidos, orientando e incentivando a participação dos moradores no 

programa. 

Sobre o Preço médio de venda por quilo de resíduo é conhecido que o mercado 

é oligopsônico, ou seja, os compradores que determinam o preço praticado. 

Atualmente a Recooperar apenas vende seus materiais a 

intermediários/atravessadores. Porém, a melhor situação sob a ótica financeira seria 

fazer a comercialização diretamente junto à indústria recicladora. Esta é a estratégia 

conhecida como encadeamento produtivo, onde se busca aproximar grandes e 

pequenos empreendimentos de uma mesma cadeia produtiva, visando aumentar a 

competitividade, ou seja, os resultados financeiros de ambos (SEBRAE, 2017). 

No entanto, não é uma estratégia simples, uma vez que, como foi citado pelo 

assistente técnico da ANCAT em entrevista, as maiores indústrias exigem uma 

continuidade das vendas difícil de ser alcançada por cooperativas de micro e pequeno 

porte (até 99 associados). Segundo Ribeiro (2014), é um problema transponível uma 

vez que se estabeleça um canal que possibilite a consolidação de um trabalho em 

rede, conjuntamente com outras cooperativas locais. Esse caminho faria com que os 

preços recebidos pela cooperativa por quilo de material fossem maiores, podendo ser 

de 40% a 60% superiores, segundo SEBRAE (2017). 

Outra variável passível de aprofundamento é gastos. Esta é ligada a gestão 

de recursos, que via de regra sempre pode ser otimizada. Apesar de a estrutura atual 

da Recooperar ser bastante enxuta, pode-se estudar maneiras de reduzir os custos e 

despesas e aumentar a qualidade do produto.  Exemplos interessantes seriam a 

busca de maior velocidade no processamento; maior aproveitamento dos resíduos 

coletados; menor consumo de insumos operacionais; diária do motorista, que pode 



56 
 

 
 

ser melhor aproveitada através de otimização das rotas a serem realizadas. O que 

aumentaria a capacidade para atender indústrias e usinas que buscam materiais 

recicláveis.  

Com relação às medidas de desempenho encontradas para os cenários, um 

ponto muito importante, bastante central no presente estudo, são os valores da 

Probabilidade de a Sobra por cooperado ser Maior que o salário mínimo, visto que 

este é o marco a se provar para abertura da possibilidade de compra dos materiais 

dos condomínios parceiros. Como nota-se na Tabela 11, nos cenários Tendência e 

Otimista houve uma média de Sobra superior ao salário Mínimo com probabilidade 

abaixo de 60% de ocorrer. Isso permite identificar a tendência de que, seguindo a 

atual forma de trabalho da Recooperar, é altamente arriscada a compra de material 

contando com tal restrição.  

Os coeficientes de Pearson que demonstram a Correlação da “Receita 

através de Condomínios atendidos” com a “Sobra por cooperado médio simulado”, 

Tabela 11, se comportaram de forma crescente com o aumento do número de 

condomínios. O sinal positivo já demonstra a existência de alguma relação entre as 

variáveis, o fato de crescer nos cenários com condomínios mostra que se reforça a 

relação, e o rateio por cooperado aumenta a cada adição de condomínio ao portfólio 

de parceiros. Isso revigora a hipótese levantada inicialmente por membros da 

cooperativa de que parcerias com condomínios elevariam seu retorno líquido. 

No cenário Otimista - que inclui 4 condomínios como parceiros e 15 cooperados 

- nota se a maior média para as sobras por cooperado, sendo maior que o salário 

mínimo do ano de 2019, R$ 998. No entanto, apesar de possuir o menor desvio padrão 

entre os cenários ainda é um valor significativo, R$ 196,80 (mais de 18% da média). 

A sobra mínima atinge o melhor valor, porém entre as sobras máximas seu valor é 

menor que do cenário de Tendência. Isso pode ter ocorrido pelo número maior de 

cooperados no cenário otimista. Com todas essas observações, ainda se confirma 

como o cenário referência de melhor resultado, já que um número maior de 

cooperados é um importante indicador de sucesso do cenário. 

No entanto é prudente observar que dados históricos mostram que a 

Recooperar não vem tendo grandes sobras por mês, chegando inclusive ao valor de 
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sobra por cooperado atualizado mais baixo da série de R$ 391,74 em julho de 2018. 

Dado ainda que nos cenários atual, tendência e otimista as sobras por cooperado 

mínimas foram respectivamente R$162,81, R$ 415,05 e R$  509,23, levanta-se a 

seguinte questão: em uma sequência de meses com saldos baixos, a cooperativa 

ainda seria capaz de honrar os valores de compra acordado com os condomínios?  

Destacamos então outra possível estratégia, aqui sugerida: a criação de um 

incentivo financeiro fornecido aos condomínios somente nos meses onde houver 

sobras pós distribuição dos salários mínimos, isto é, não seria um estímulo 

mandatório. Para tal, a cooperativa e os condomínios devem construir uma relação de 

confiança, havendo absoluta transparência de informações internas da cooperativa e 

sua forma de gestão financeira e de número de associados. Isso para que haja 

percepção de benefício por todas as partes interessadas independentemente dos 

valores financeiros transacionados.  

Nesse caso, a divulgação dos dados do programa de coleta pode ser aliada a 

tecnologias emergentes, como Blockchain, por exemplo. Esta tecnologia é uma 

espécie de registro (ou livro razão) digital com segurança garantida via criptografia e 

nela existe a possibilidade de os participantes da rede criarem registros imutáveis dos 

dados das operações realizadas entre as partes, que são validados por consenso 

pelos próprios componentes da rede. Permitiria ainda a rastreabilidade das 

informações do material comprado e até a troca direta de valor com mais atores.  

Dentro das possibilidades relacionadas ao uso de Blockchain se destaca o 

caso de comercialização de Créditos de Logística Reversa já implementado pela 

startup brasileira Polen. A logística reversa é definida como um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). Os 

Créditos de Logística Reversa são instrumentos usados por grandes geradores para 

que garantam que estão reciclando a quantidade exigida por lei, que varia de acordo 

com o montante gerado e setor de suas atividades.  

 As fases que envolvem a operacionalização deste produto, segundo o site da 

Polen, são: Coleta, resíduos são coletados por cooperativas cadastrados na 

plataforma da empresa; Triagem, cooperativas separam e enfardam os resíduos por 
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tipo de material; Venda para a indústria da reciclagem; Tokenização, as Notas Fiscais 

Eletrônicas geradas com a comercialização dos resíduos são registradas e 

transformadas em moedas digitais na Blockchain (tokens). Esses tokens são os 

Créditos de Logística Reversa que são vendidos pelas cooperativas. 

Já para tornar a compra viável, nos moldes mais tradicionais, é necessário a 

consolidação de capital de giro e que haja um acordo de pagamento do material com 

uma defasagem de tempo (um mês ou dois pós recolhimento, por exemplo). Este pode 

ser obtido através da criação de outra espécie de fundo por alguns meses até o 

atingimento do nível de Necessidade de Capital de Giro (NCG) ou de captação do 

montante junto a terceiros. 

Independentemente da decisão tomada nesse sentido, podem ser adotadas 

estratégias flexíveis relacionadas à parceria com o condomínio. Por exemplo, 

deixando aberta a opção de os condomínios doarem seus resíduos, com a cooperativa 

fornecendo bags de separação e buscando o material no local de geração. E no caso 

de compra do material por preço médio, o vendedor pode ser responsável por levar o 

material até a cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 

CAPÍTULO V – CONCLUSÃO 

Com avanço da urbanização e industrialização da sociedade nas últimas 

décadas, ocorreu grande aumento da geração de resíduos. Mais recentemente tem 

crescido também a mobilização coletiva em torno do gerenciamento destes, já que 

existe uma forte preocupação socioambiental relacionada ao tema. No Brasil, as 

cooperativas de reciclagem têm se mostrado atores fundamentais, uma vez que são 

responsáveis pela coleta, triagem e destinação para os fins adequados desses 

resíduos, visando, principalmente a reciclagem, em especial onde o poder público não 

alcança ainda.  

A cooperativa Recooperar é parte desse panorama, atuando de forma 

pioneiramente organizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. 

Porém, como opera abaixo de sua capacidade, as sobras financeiras provenientes de 

suas atividades vêm caindo gradativamente ao longo dos anos. Através do exemplo 

de outras cooperativas de resíduos, a Recooperar levantou a possibilidade da compra 

de material reciclável de condomínios residenciais, dado o potencial de geração 

elevada de recicláveis, de forma concentrada, permitindo boas possibilidades de 

comercialização e obtenção de receita. 

A análise de cenários buscou compreender a probabilidade de os resultados 

pós estabelecimento de parcerias com os condomínios possibilitarem a repartição de 

ao menos um salário mínimo por cooperado. Para isso, foi feita uma análise dos dados 

históricos, para a confirmação da situação problema e, posteriormente, implementou-

se a Simulação de Monte Carlo para encontrar as probabilidades relacionadas à 

distribuição das sobras em diferentes cenários (atual, tendência e otimista). Objetivou-

se, em última instância, auxiliar a futura elaboração de estratégias e tomada de 

decisão por parte dos membros da Recooperar em relação a essa questão.  

A descrição qualitativa e quantitativa da situação financeira na Recooperar com 

levantamento e análise de dados históricos, evidencia a importância desse estudo, 

uma vez que constatou que a cooperativa conta com poucos parceiros fixos e a sobra 

por cooperado tem reduzido ao longo dos últimos anos, ficando acima do salário 

mínimo apenas em seis meses da amostra de quarenta e quatro elementos recolhida.  
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Com base na simulação dos cenários criados, a compra de materiais dos 

condomínios - dentro das condições históricas/atuais - se mostrou pouco promissora 

financeiramente, no entanto,  tal resultado  ainda demanda mais estudos para sua  

consolidação. No cenário otimista, após 10.000 simulações, houve uma média de 

sobra financeira superior ao salário mínimo, com probabilidade 57% de ocorrer; no 

cenário tendência, a média de sobras financeiras por cooperado foi de 51%; e no 

cenário atual, foi de 29%. Isso permite identificar a tendência de que é altamente 

arriscada a compra de material contando com a distribuição de um salário mínimo por 

cooperado como restrição, respondendo à questão proposta para o presente estudo. 

No entanto, como os coeficientes que demonstram a Correlação da “Entrada 

através de Condomínios atendidos” com a “Sobra por cooperado médio simulado”, se 

comportaram de forma crescente com o aumento do número de condomínios, se 

reforça a hipótese levantada inicialmente por membros da cooperativa de que 

parcerias com condomínios elevariam seu retorno líquido. Por isso, foi pensada a 

estratégia de uso de incentivos financeiros não obrigatórios fornecidos aos 

condomínios somente nos meses onde houver sobras pós distribuição dos salários 

mínimos ou onde o caixa esteja acima de um valor de nível mínimo de Necessidade 

de Capital de Giro. 

 Independentemente da decisão tomada nesse sentido, podem ser adotadas 

estratégias flexíveis relacionadas à parceria com o condomínio. Em todo caso, a 

contribuição da cooperativa para a questão socioambiental é um grande gerador de 

valor para a sociedade e deve ser compreendido como tal. Caso a Recooperar se 

mantenha recebendo a quantidade atual de resíduos, corre o risco real de ter suas 

atividades descontinuadas. Dado a importância inestimável desta iniciativa, para que 

uma ruptura não aconteça é necessário um esforço conjunto entre a Recooperar, 

poder público e cada cidadão da cidade de São Gonçalo. 

5.1 TRABALHOS FUTUROS 

Com o desdobramento da pesquisa, identificou-se diversas sugestões para 

futuras contribuições no caso. Alguns temas que podem ser sugeridos são eles: 
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• Exploração de formas de otimizar as operações e reduzir gastos da 

cooperativa; 

• Estimar probabilidades através de outros métodos de simulação; 

• Aprofundar a possibilidade de uso de tecnologias emergentes, como o 

Blockchain por exemplo, nas soluções uma estratégia híbrida de distribuição 

de valor com condomínios;  

• Proposição de técnicas de Apoio à Decisão que possam contribuir na escolha 

e priorização de alternativas de soluções dos diversos problemas pelos quais 

a cooperativa passa. 
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APÊNDICE 

Apêndice A 

Planilha de Rateio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 BARBARA 9436061780

COSME 97398609753

DAGMAR 5625782776

VENDA VALOR CNPJ ENTRADA 12.877,00R$       IARA 86651463772

SAÍDA 4.409,98R$          JORGINA 3225767760

P SEMENTE 1.515,00R$    RATEIO 7.620,32R$  Mª GLÓRIA 68505654400

CRR 6.920,00R$    SALDO 8.467,02R$          COOP 9 NEIDE 9670091705

BALPRENSA 990,00R$        COOP 346,38R$     RONALDO 67718213749

MARCOS 3.452,00R$    FUNDO 846,70R$             SERGIO

D .TRAB 22

TOTAL 12.877,00R$  RATEIO 7.620,32R$          

V. DIA 38,49R$        

DESPESAS

COMBUSTÍVEL 850,00R$        1 38,49R$                19 731,24R$       

CEDAE 101,14R$        2 76,97R$                20 769,73R$       

IPTU 339,44R$        3 115,46R$             DE CATADORES DE 21 808,22R$       

ENEL 340,43R$        4 153,95R$             MAT RECICLÁVEIS DE 22 846,70R$       

OI 247,97R$        5 192,43R$             SÃO GONÇALO

D MOTORISTA 1.200,00R$    6 230,92R$             

INSS 7 269,41R$             TRAV: Manoel Pita

INS DISQ 300,00R$        8 307,89R$             120

CONTADOR 600,00R$        9 346,38R$             

PASSAGEM 313,40R$        10 384,86R$             Porto Novo SG

PEDÁGIO 51,60R$          11 423,35R$             

MERCADO 6,00R$            12 461,84R$             CNPJ: 08876244/0001-

BORRACHEIRO 60,00R$          13 500,32R$             44

14 538,81R$             

15 577,30R$             

16 615,78R$             

17 654,27R$             

TOTAL 4.409,98R$    18 692,76R$             

COOPERADOSATA MENSAL

COOP RECOOPERAR

MÊS:      Agosto

CPF

4006089791
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Planilha de Produção 

 

 

 

 

 

 

 

MÊS: ANO:  2019

AGOSTO

TIPO MATERIAL PESO PREÇO VALOR EMPRESA

PAPELÃO 8310,0 0,45R$                     3.739,50R$              CRR

PAPEL BRCI 1515,0 1,00R$                     1.515,00R$              PAPEL SEMENTE

PAPEL BRC II 1150,0 0,55R$                     632,50R$                 CRR

PAPEL BRC IV 5620,0 0,35R$                     1.967,00R$              II

PAPEL MISTO 2340,0 0,25R$                     585,00R$                 II

JORNAL -R$                       

PET 314,0 1,80R$                     565,20R$                 MARC PLÁST

PP 62,0 0,50R$                     31,00R$                   II

PLÁST GR BRC 216,0 1,10R$                     237,60R$                 II

PLÁST GROSSO 289,0 0,90R$                     260,10R$                 II

FILME MISTO -R$                       

FILME CRISTAL 1205,0 1,20R$                     1.446,00R$              II

SUCAT FERRO 544,5 0,52R$                     283,14R$                 BALPRENSA

SUCAT DE CHAPA 1911,0 0,37R$                     707,07R$                 II

ALUMÍNIO 13,0 3,80R$                     49,40R$                   MARC PLÁST

PERFÍL 10,0 6,50R$                     65,00R$                   II

PERFÍL PINTADO 60,0 6,00R$                     360,00R$                 II

COBRE I -R$                       

COBREII -R$                       

METAL 15,0 11,00R$                   165,00R$                 II

AÇO INOX 33 2,50R$                     82,50R$                   II

BATERIA 27,0 3,20R$                     86,40R$                   II

MOTOR GEL 6 20,00R$                   120,00R$                 II

-R$                       

-R$                       

-R$                       

-R$                       

TOTAL 23640,5 12.897,41R$                       

PRODUÇÃO SÃO GONÇALO
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Apêndice B 

Distribuições de Frequência 

 

 

 

 

ƒi ƒri(%) Fi Fri(%)

0,15          0,18            4 33 4 33

0,18          0,22            4 33 8 67

0,22          0,25            4 33 12 100

Máximo 0,25            At 0,10          Amostras 12

Mínimo 0,15            h 0,03          K 3

Taxa de recuperação

Intervalo de Classe

ƒi ƒri(%) Fi Fri(%)

0,49        0,51         4 14 4 14

0,51        0,54         7 25 11 39

0,54        0,57         10 36 21 75

0,57        0,59         2 7 23 82

0,59        0,62         5 18 28 100

Máximo 0,62         At 0,13         Amostras 28

Mínimo 0,49         h 0,03         K 5

Valor médio por kg de resíduo

Intervalo de Classe

ƒi ƒri(%) Fi Fri(%)

2.541,38    3.435,98    3 7 3 7

3.435,98    4.330,58    8 18 11 25

4.330,58    5.225,17    11 25 22 50

5.225,17    6.119,77    9 20 31 70

6.119,77    7.014,37    8 18 39 89

7.014,37    7.908,97    4 9 43 98

7.908,97    8.803,57    1 2 44 100

Máximo 8.803,57    At 6.262,19    Amostras 44

Mínimo 2.541,38    h 894,60       K 7

Saídas [Atuais]

Intervalo de Classe

ƒi ƒri(%) Fi Fri(%)

1.117,12 1.413,79    3 7 3 7

1.413,79 1.710,45    1 2 4 9

1.710,45 2.007,12    1 2 5 11

2.007,12 2.303,79    7 16 12 27

2.303,79 2.600,46    8 18 20 45

2.600,46 2.897,13    9 20 29 66

2.897,13 3.193,80    8 18 37 84

Máximo 3.193,80    At 2.076,68 Amostras 44

Mínimo 1.117,12    h 296,67     K 7

Custos Variáveis

Intervalo de Classe
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Apêndice C 
 
Simulação Cenário Atual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alea Valor Alea Pr Alea Valor Alea Valor Alea Valor

1 48 15246,33 26 0,18 83 0,62 3.007 15.246 12 4330,58 54 2897,13 793,89                          4.330,58    1.091,58    9.824,18     1.091,58              

2 97 20060,98 96 0,25 49 0,57 3.761 20.061 33 5225,17 30 2600,46 1.082,57                       5.225,17    1.483,58    13.352,23   1.483,58              

3 9 10431,68 61 0,22 33 0,54 3.112 10.432 64 6119,77 76 3193,80 938,23                          6.119,77    431,19       3.880,72     431,19                 

4 62 15246,33 93 0,25 31 0,54 3.591 15.246 9 4330,58 34 2600,46 1.082,57                       4.330,58    1.091,58    9.824,18     1.091,58              

5 21 12036,56 98 0,25 43 0,57 3.761 12.037 28 5225,17 45 2600,46 1.082,57                       5.225,17    681,14       6.130,25     681,14                 

6 25 12036,56 35 0,22 95 0,62 3.554 12.037 15 4330,58 36 2600,46 938,23                          4.330,58    770,60       6.935,39     770,60                 

7 65 15246,33 15 0,18 97 0,62 3.007 15.246 25 4330,58 49 2897,13 793,89                          4.330,58    1.091,58    9.824,18     1.091,58              

8 30 13641,45 78 0,25 46 0,57 3.761 13.641 21 4330,58 98 3193,80 1.082,57                       4.330,58    931,09       8.379,79     931,09                 

9 69 15246,33 46 0,22 4 0,51 2.965 15.246 65 6119,77 43 2600,46 938,23                          6.119,77    912,66       8.213,90     912,66                 

10 18 12036,56 90 0,25 18 0,54 3.591 12.037 7 4330,58 40 2600,46 1.082,57                       4.330,58    770,60       6.935,39     770,60                 

9990 92 18456,1 99 0,25 21 0,54 3.591 18.456 57 6119,77 4 1413,79 1.082,57                       6.119,77    1.233,63    11.102,69   1.233,63              

9991 31 13641,45 29 0,18 10 0,51 2.509 13.641 34 5225,17 53 2897,13 793,89                          5.225,17    841,63       7.574,65     841,63                 

9992 91 18456,1 35 0,22 50 0,57 3.259 18.456 46 5225,17 38 2600,46 938,23                          5.225,17    1.323,09    11.907,83   1.323,09              

9993 45 13641,45 93 0,25 78 0,59 3.930 13.641 94 7908,97 12 2303,79 1.082,57                       7.908,97    573,25       5.159,23     573,25                 

9994 90 16851,22 22 0,18 47 0,57 2.758 16.851 52 6119,77 69 3193,80 793,89                          6.119,77    1.073,14    9.658,30     1.073,14              

9995 94 18456,1 72 0,25 38 0,54 3.591 18.456 91 7908,97 84 3193,80 1.082,57                       7.908,97    1.054,71    9.492,42     1.054,71              

9996 70 15246,33 28 0,18 71 0,57 2.758 15.246 43 5225,17 30 2600,46 793,89                          5.225,17    1.002,12    9.019,04     1.002,12              

9997 43 13641,45 9 0,18 83 0,62 3.007 13.641 6 3435,98 58 2897,13 793,89                          3.435,98    1.020,55    9.184,92     1.020,55              

9998 49 15246,33 55 0,22 7 0,51 2.965 15.246 97 7908,97 77 3193,80 938,23                          7.908,97    733,74       6.603,63     733,74                 

9999 7 10431,68 14 0,18 79 0,59 2.882 10.432 49 5225,17 8 1710,45 793,89                          5.225,17    520,65       4.685,86     520,65                 

10000 61 15246,33 56 0,22 40 0,57 3.259 15.246 100 8803,57 45 2600,46 938,23                          8.803,57    644,28       5.798,49     644,28                 

Gastos  [Atuais ] Custos  Variáveis TOTAL 

GASTOS
FUNDO

Rateio por 

cooperado

Gastos  devido aos  

Condomínios  

atendidos

N°
Receitas  [Atuais ]

Taxa de 

recuperação

Preço médio por kg 

de res íduo
Receitas  através  de 

Condomínios  

atendidos

RECEITAS 

TOTAIS

...

RATEIO
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Simulação Cenário Otimista 

 

 

Alea Valor Alea Pr Alea Valor Alea Valor Alea Valor

1 2 10431,68 77 0,25 53 0,57 15.042 25.474 1 3435,98 88 3193,80 4.330,28                       7.766,26    1.770,76    15.936,85  1.062,46              

2 90 16851,22 81 0,25 72 0,57 15.042 31.893 41 5225,17 57 2897,13 4.330,28                       9.555,46    2.233,79    20.104,15  1.340,28              

3 42 13641,45 88 0,25 81 0,59 15.722 29.363 42 5225,17 37 2600,46 4.330,28                       9.555,46    1.980,75    17.826,79  1.188,45              

4 86 16851,22 60 0,22 22 0,54 12.448 29.299 4 3435,98 5 1413,79 3.752,91                       7.188,89    2.211,01    19.899,09  1.326,61              

5 73 16851,22 82 0,25 10 0,51 13.683 30.535 66 6119,77 89 3193,80 4.330,28                       10.450,06  2.008,46    18.076,14  1.205,08              

6 99 20060,98 64 0,22 60 0,57 13.037 33.098 35 5225,17 55 2897,13 3.752,91                       8.978,09    2.411,95    21.707,51  1.447,17              

7 17 12036,56 43 0,22 37 0,54 12.448 24.484 36 5225,17 48 2897,13 3.752,91                       8.978,09    1.550,62    13.955,62  930,37                 

8 56 15246,33 58 0,22 26 0,54 12.448 27.694 57 6119,77 67 3193,80 3.752,91                       9.872,68    1.782,14    16.039,28  1.069,29              

9 38 13641,45 6 0,18 31 0,54 10.533 24.174 27 5225,17 34 2600,46 3.175,54                       8.400,72    1.577,35    14.196,12  946,41                 

10 99 20060,98 24 0,18 52 0,57 11.031 31.092 6 3435,98 4 1413,79 3.175,54                       6.611,52    2.448,04    22.032,36  1.468,82              

9990 57 15246,33 7 0,18 74 0,57 11.031 26.277 4 3435,98 40 2600,46 3.175,54                       6.611,52    1.966,57    17.699,17  1.179,94              

9991 73 16851,22 3 0,18 81 0,59 11.529 28.380 84 7014,37 78 3193,80 3.175,54                       10.189,91  1.819,04    16.371,40  1.091,43              

9992 87 16851,22 69 0,25 73 0,57 15.042 31.893 35 5225,17 41 2600,46 4.330,28                       9.555,46    2.233,79    20.104,15  1.340,28              

9993 13 10431,68 93 0,25 79 0,59 15.722 26.153 86 7014,37 14 2303,79 4.330,28                       11.344,65  1.480,86    13.327,73  888,52                 

9994 75 16851,22 72 0,25 70 0,57 15.042 31.893 49 5225,17 42 2600,46 4.330,28                       9.555,46    2.233,79    20.104,15  1.340,28              

9995 15 10431,68 35 0,22 65 0,57 13.037 23.468 86 7014,37 3 1413,79 3.752,91                       10.767,28  1.270,10    11.430,86  762,06                 

9996 1 10431,68 41 0,22 66 0,57 13.037 23.468 96 7908,97 32 2600,46 3.752,91                       11.661,88  1.180,64    10.625,72  708,38                 

9997 97 20060,98 37 0,22 26 0,54 12.448 32.509 11 4330,58 58 2897,13 3.752,91                       8.083,49    2.442,53    21.982,74  1.465,52              

9998 16 12036,56 50 0,22 24 0,54 12.448 24.484 31 5225,17 25 2303,79 3.752,91                       8.978,09    1.550,62    13.955,62  930,37                 

9999 2 10431,68 52 0,22 20 0,54 12.448 22.879 96 7908,97 47 2897,13 3.752,91                       11.661,88  1.121,76    10.095,81  673,05                 

10000 77 16851,22 35 0,22 45 0,57 13.037 29.888 69 6119,77 94 3193,80 3.752,91                       9.872,68    2.001,51    18.013,58  1.200,91              

N°
Receitas  [Atuais ]

Taxa de 

recuperação

Preço médio por kg 

de res íduo
Receitas  através  de 

Condomínios  

atendidos

RECEITAS 

TOTAIS

Gastos  [Atuais ] Custos  Variáveis Gastos  devido aos  

Condomínios  

atendidos

...

TOTAL 

GASTOS
FUNDO RATEIO

Rateio por 

cooperado


