
 
 

ESCOLA DE ENGENHARIA 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E MEIO AMBIENTE 

ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO TUCHLER COSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA PARA 

ANÁLISE DA GESTÃO DE COOPERATIVAS DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NITERÓI 
2021  



 
 

FRANCISCO TUCHLER COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

ao Curso de Engenharia Agrícola e 

Ambiental, da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à 

obtenção do título de Bacharel em 

Engenharia Agrícola. 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

Profa Dra Dirlane de Fátima do Carmo 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2021  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

FRANCISCO TUCHLER COSTA 



 
 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a todos que passaram pela minha vida e nela deixaram 

uma semente de aprendizado e perseverança me incentivando a não desistir e 

seguir sempre o caminho correto.  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus pais Eliane Tuchler e Paulo Sergio Marques Costa cujo 

amparo, incentivo e carinho foram os combustíveis que me trouxeram até aqui. 

Agradeço a minha namorada e companheira Rayane Andrade que de forma 

incansável e com extrema delicadeza e compreensão me deu suporte em cada etapa 

dessa jornada. 

Agradeço também a todos que já não estão entre nós, mas cuja lembrança para 

sempre estará guardada em meu coração. 

Agradeço pôr fim a professora e orientadora Dirlane do Carmo pelo esforço e 

dedicação ao longo de cada disciplina que tive o prazer de acompanhar e por todo 

amparo durante esse processo árduo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o 

mundo” – Nelson Mandela  



 
 

RESUMO 

Tendo em mente o antagonismo entre a relevância dos catadores de materiais 

recicláveis, frente a busca por um desenvolvimento sustentável, e a sua 

marginalização por parte tanto da sociedade quanto do governo, torna-se evidente a 

necessidade da construção de políticas e incentivos ao desenvolvimento da classe. 

Nesse sentido vê-se a criação das Cooperativas de Catadores de Materiais 

Recicláveis (CCMR) como uma forma orgânica de busca por representatividade e 

melhores condições para esses trabalhadores. Nesse âmbito, mesmo a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, promulgada em 2010, tendo estabelecido em seu texto 

a priorização da participação das cooperativas de catadores na sua implementação 

na prática pouco é observado nesse sentido. Sendo assim fica clara a importância da 

criação de ferramentas que auxiliem as cooperativas e os catadores desde as 

questões de logística interna até a sua autogestão, e é nesse aspecto que esse 

trabalho se propõe atuar. Com esse objetivo, desenvolveu-se uma ferramenta no 

software Power BI que permitiu sistematizar dados como avaliação da situação social, 

econômica, ecológica e política das cooperativas mediante indicadores de 

sustentabilidade desenvolvidos em outros trabalhos. Criou-se, então, um relatório com 

layout simples e objetivo atendendo a demanda das cooperativas e auxiliando-as em 

sua autogestão. 
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ABSTRACT 

 

Bearing in mind the antagonism between the relevance of recyclable material 

collectors, facing the search for sustainable development, and their marginalization by 

both society and government, it becomes evident the need to build policies and 

incentives for the development of this class. In this sense, the creation of 

Cooperatives of Recyclable Material Collectors (CCMR) is seen as an organic way of 

seeking representation and better conditions for these workers. In this context, even 

with the National Solid Waste Policy, enacted in 2010, establishing in its text the 

prioritization of the participation of waste picker cooperatives in its implementation, in 

practice little is observed in this regard. Thus, it is clear the importance of creating tools 

that help cooperatives and waste pickers from internal logistics issues to their self-

management, and it is in this aspect that this work proposes to act. With this purpose, 

a tool was developed in the Power BI software that allowed the systematization of data 

such as the assessment of the social, economic, ecological and political situation of 

cooperatives through sustainability indicators developed in other studies. Therefore, a 

report was created with a simple and objective layout, meeting the demand of the 

cooperatives and helping them in their self-management. 
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1. INTRODUÇÃO 

As cooperativas, de acordo com a própria Organização das Cooperativas 

Brasileiras (OCB), compreendem a união de pessoas físicas com objetivos 

socioeconômico e culturais comuns, baseada na premissa da ajuda mútua e cuja 

gestão é feita de maneira autônoma e democrática pelos seus membros. No entanto, 

a má gestão pode levar a extinção dessa organização, assim como ocorre em outros 

empreendimentos. 

Há particular interesse no desenvolvimento de cooperativas de reciclagem no 

Brasil. Uma das primeiras ações nesse sentido foi dada pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) que apresentou como um de seus instrumentos “o 

incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis”. 

Apesar da participação dos catadores na coleta seletiva ter sido destacada no 

último relatório de Diagnóstico de Resíduos Sólidos Urbanos publicado no país pela 

Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) (BRASIL, 2020) com uma participação de 

36,8% do total de material coletado seletivamente, esse número poderia ser bem 

maior. De acordo com os dados apontados pelo Serviço Nacional de Informações 

sobre Saneamento – SNIS (2019) estima-se que foram coletados 65,11 milhões de 

toneladas de resíduos sólidos em 2019, porém a massa de recicláveis foi de apenas 

13,5 milhões. Isso demonstra o potencial que há para o desenvolvimento dessas 

cooperativas. 

A coleta de dados relacionados as diferentes dimensões das cooperativas, tais 

como social, econômica, ecológica, cultural e/ou política, pode auxiliar na análise do 

seu desempenho, entretanto, a complexidade na forma como essas informações são 

divulgadas por vezes dificulta a sua compreensão. Portanto, a divulgação desses 

dados de forma clara e acessível permite que, tanto os cooperativados quanto os 

órgãos de gestão pública, possam gerenciar, monitorar e tomar decisões sobre as 

suas ações futuras. 

Um esforço nesse sentido foi feito por Budakian (2017) que entrevistou 

gestores de 12 das 17 cooperativas presentes na época, na região de Jardim 

Gramacho, reconhecidamente um polo de reciclagem do Estado do Rio de Janeiro. 

No bairro, localizado no município de Duque de Caxias, foi implementado o Aterro 
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Metropolitano de Jardim Gramacho (AMJG) ainda na década de 70, destino dos 

resíduos sólidos advindos do Rio de Janeiro, Nilópolis, São João de Meriti e Nova 

Iguaçu. O aterro foi desativado em 2012, mas segundo Oliveira Magalhaes (2016), até 

o ano de 2016 a maior parte da população do bairro tinha relações com o comércio 

de sucata e materiais recicláveis. Isso porque o aterro representava a fonte de renda 

para cerca de 1600 catadores envolvidos, mobilizando também a economia local, pela 

rede de serviços e comércios correlacionada.  

Dessa forma, fica evidente a importância da busca por soluções que permitam 

auxiliar na gestão, visando o pleno desenvolvimento, dos catadores organizados em 

cooperativas trazendo assim benefícios tanto a elas próprias quanto a comunidade. 

A utilização de ferramentas tecnológicas na modelagem de sistemas que 

auxiliem na gestão de resíduos sólidos já vem sendo feita há algum tempo 

normalmente abrangendo questões de logísticas de operação. Segundo Huang, dede 

a década de 1998 o uso dessas ferramentas é feito com o objetivo de auxiliar os 

cooperativados na tomada de decisões (HUANG et al., 1998). 

Assim, no presente trabalho buscou-se desenvolver uma ferramenta que 

atendesse à demanda das cooperativas utilizando-se do software Power BI como 

ferramenta para a coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento 

de informações. 

Sendo assim os dados obtidos através de entrevistas feitas com os CCMR 

serão então apresentados por meio do software, em um layout intuitivo, que sintetizará 

os resultados em escalas qualitativas e quantitativas. Para tal, o trabalho desenvolvido 

por Budakian (2017), que definiu indicadores que foram calculados a partir da 

aplicação de questionários para gestores das cooperativas, foi utilizado como base, 

com as perguntas utilizadas nas entrevistas modificadas e formatadas de maneira a 

serem reconhecidas pelo Power BI. A partir de então todo o algoritmo de análise do 

software foi desenvolvido permitindo processar todos os dados e por fim apresentá-

los em formato de relatório. A validação dos dados foi feita pela aplicação em uma 

cooperativa localizada na região de Jardim Gramacho. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 - Objetivo Geral: 

Desenvolver uma ferramenta para organização, análise, compartilhamento e 

monitoramento de informações em formato de fácil compreensão. 

2.2 - Objetivos Específicos: 

• Construir, utilizando a ferramenta de Bussines Inteligence Power BI, uma 

página online que permitisse ao usuário verificar os resultados a situação das 

cooperativas através dos indicadores sociais, políticos econômicos e culturais 

propostos; 

• Validar a ferramenta aplicando-a em uma Cooperativa de Catadores de 

Materiais Recicláveis (CCMR). 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 3.1 A Geração de Resíduos Sólidos e sua reciclagem ao longo da história 

A existência humana está intimamente ligada à geração de resíduos. Desde os 

primórdios, quando Homo Erectus, considerado por Oliveira (1998) como o primeiro 

homem de verdade, descobriu a existência do fogo e passou a desenvolver 

ferramentas que o permitissem caçar de forma mais eficiente e se proteger, o lixo, já 

havia se tornado um elemento no cotidiano do gênero Homo. Por lixo, Jardim e Wells 

(1995) definiu como sendo “os restos das atividades humanas, considerados pelos 

geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis”. 

Segundo Susana Regadas (2011), evidências recentes foram encontradas 

indicando a presença de lixeiras nas estradas africanas por onde ocorreram processos 

migratórios pré-históricos. Nelas eram depositados os artefatos usados, além de 

ossos de animais. 

Entretanto, somente 1.691 milhões de anos depois (OLIVEIRA,1998), com o 

desenvolvimento das civilizações é que as relações entre o indivíduo e o meio 

ambiente deixaram de se tornar harmônicas e as interferências antrópicas começaram 

a ser um problema.  

Em 1760, com o início da Revolução Industrial na Inglaterra, as mudanças nas 

relações de produção e consumo, tidas como resultado dos avanços tecnológicos, e 

a facilidade de acesso aos produtos industrializados modificaram drasticamente de 

forma qualitativa e quantitativa os resíduos sólidos gerados. O que antes era 

composto basicamente por material orgânico passou a apresentar cada vez mais 

elementos de difícil ou impossível biodegradação, materiais esses que podem levar 

centenas e até milhares de anos para voltarem a ser incorporados ao meio ambiente. 

De acordo com Consumers International (2005, p. 144): “A sociedade moderna 

rompeu os ciclos da natureza: por um lado, extraímos mais e mais matérias-primas, 

por um outro, fazemos crescer montanhas de lixo”. 

Foi somente a partir da Segunda Guerra Mundial, devido ao crescimento da 

demanda por matéria prima e à tentativa de suportar os esforços causados pelo 

conflito, que materiais como náilon, borracha, papel e diversos metais passaram a ser 

reutilizados e reciclados. Além disso, as cidades destruídas como consequência dos 

embates entre as potências envolvidas passaram a utilizar os escombros das 
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construções afetadas britados como agregados para conseguir suprir as 

necessidades da época (WEDLER; HUMMEL, 1946). 

No Brasil, só houve uma legislação específica para resíduos sólidos em 2010. 

Essa lei estabeleceu a diferença entre resíduos e rejeitos, sendo o primeiro passível 

de reuso, reciclagem ou outra destinação, enquanto o seguinte seria o material após 

esgotadas todas as possibilidades, restando a ele apenas disposição final (BRASIL, 

2010). A Política Nacional de Resíduos Sólidos também destaca a importância das 

ações de reciclagem realizadas pelas CCMR, sendo citadas nove vezes em seu texto, 

apontando que o encaminhado para aterro sanitário só deve ser realizado após 

esgotadas todas as alternativas (BRASIL, 2010). 

 

3.2 – Cooperativas de catadores de materiais recicláveis no Brasil 

O segmento dos Catadores de Materiais Recicláveis tem sua história marcada 

por luta e resistência. Muitas vezes à margem da sociedade e das ações do Poder 

Público, o grupo, composto majoritariamente por pessoas em situação de rua, teve 

pouco incentivo e sempre foi vítima de políticas higienistas que buscava retirá-los de 

circulação, sob o argumento de manter as ruas mais limpas e zelar pela segurança da 

população, excluindo os próprios catadores como parte dela (JACOBI; TEIXEIRA, 

1997). De acordo com Magni e Gunther (2014, p.2), “pouco se fez no sentido de 

efetivamente conhecer esta população e, assim, lhe direcionar políticas adequadas”. 

Desta forma, de acordo com Gabard (2011, p. 20), “os catadores, assim como 

sua atividade e os materiais próprios ao exercício desta, foram removidos para as 

periferias urbanas e ocultados do campo de visão da população, permanecendo onde 

as demais pessoas não pudessem vê-los”. 

Como resultado dessa exclusão, foi natural a união desse grupo em busca de 

melhores condições. Assim, tentando obter reconhecimento, direitos e um poder de 

barganha, frente aos valores irrisórios oferecidos pelos compradores de sucata, teve 

início a formação das Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis (CCMR).  

Nesse cenário, Nascimento (2000) buscou fazer uma analogia entre o as 

cooperativas atuais e o senso de cooperação, presente ainda nos primórdios da 

humanidade: 
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“[...]não se pode esquecer que já nas sociedades primitivas as questões de 
sobrevivência eram resolvidas com espírito cooperativo e desenvolvimento 
comunitário, pela necessidade de autopreservação. A diferença básica entre 
essas sociedades e a atual é que existia forte consciência desse fato e 
embora não pudesse falar de cooperativas com o arcabouço jurídico do 
presente, podia-se falar em consciente esforço de cooperação que assegurou 
a preservação do ser humano e o ajudou no enfrentamento da fome, das 
doenças e das epidemias[...]”(NASCIMENTO, F. R., 2000, p. 11). 
 

No Brasil, a primeira cooperativa a se organizar, em 1969, foi a Cooperativa 

dos Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis 

(COOPAMARE), localizada em São Paulo (GABARD, 2011). Sua origem se deve a 

um evento organizado pela Organização de Auxílio Fraterno (OAF) que possibilitou o 

encontro de uma série de catadores apresentando a eles uma visão da dimensão do 

seu tamanho e potencial. A partir de então uma grande quantidade de carroceiros 

passou a se encontrar em um Centro Comunitário em São Paulo se unindo, com 

incentivo da OAF, como forma de buscar uma maior remuneração pelo material 

coletado (MAGNI, GÜNTHER, 2014). 

Ao longo dos anos, a organização cresceu, passando de poucos envolvidos em 

sua inauguração para 50 catadores em 2010 e atingindo em 2016 a marca de mais 

de 200 cooperativados organizados. Além disso houve um significativo incremento na 

renda individual e surgimento de parcerias, inclusive com a Universidade de São 

Paulo - USP e o Instituto Tecnológico de Massachusetts – MIT (FISCHER, 2013). 

No estado do Rio de Janeiro, o bairro de Jardim Gramacho, localizado no 

município de Duque de Caxias, tem um longa e conturbada relação com a reciclagem. 

Essa história se inicia em 1978 quando o estado inaugurou o projeto do Aterro 

Sanitário Metropolitano, esse que seria responsável por receber grande parte dos 

resíduos sólidos coletados de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro (Rio de 

Janeiro, Duque de Caxias, Nilópolis e São João de Meriti) (IETS,2011). 

O Aterro Sanitário Metropolitano, apesar do que o nome sugere, devido a 

inúmeros problemas relacionados ao descaso e à má administração pública, deixou 

de ser a obra de engenharia que buscava uma solução ambientalmente controlada 

para se dispor os resíduos sólidos, como constava em seu projeto, se tornando 

rapidamente um vazadouro, gerador de inúmeros impactos, sendo por isso 

popularmente conhecido como “Lixão de Gramacho” (NASCIMENTO, CYNAMON, 

FERREIRA, 2003). O empreendimento foi responsável pela contaminação de todos 

os corpos hídricos localizados ao seu redor como a própria Baia de Guanabara, o Rio 
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Iguaçu e uma série de manguezais sem contar a poluição atmosférica, os constantes 

incêndios e todo o impacto sobre a saúde da população que ali residia (IETS,2011). 

Nesse período, mesmo estando em condições insalubres para a prática de 

qualquer atividade, a pobreza da região e a demanda por algum trabalho, levaram ao 

surgimento de catadores ilegais que, diante da falta de políticas que os amparasse, 

se instalaram em suas proximidades formando, segundo Passos (2018), a população 

de catadores do bairro. 

Uma década depois, durante os anos 90, o mundo passou a viver um período 

de maior preocupação com o meio ambiente, sendo o Rio de Janeiro inclusive sede 

do ECO92, conferência realizada pela ONU com o objetivo de discutir políticas 

nacionais e internacionais de proteção ao meio ambiente como forma de garantir o 

desenvolvimento sustentável. Em paralelo, o Aterro Sanitário Metropolitano 

apresentava-se em condições alarmantes recebendo diariamente 5.000 toneladas de 

lixo proveniente dos 6 milhões de habitantes atendidos pelo empreendimento, 

segundo Soares e Gomes (2016). 

Frente a esse cenário de maior preocupação com o meio ambiente, o aterro 

passou a receber uma série de projetos visando remediar os impactos ao ambiente, 

melhorar suas condições laborais e tornar o ambiente um pouco menos perigoso. 

Dentre as mudanças vividas, em 1996, o lixão passa a operar como aterro controlado. 

Ferreira (2001), referindo-se aos anos 90, aponta que: 

“Esta década marcada pela conscientização ambiental em torno do destino 
final dos resíduos sólidos urbanos no Aterro de Gramacho, trouxe melhorias 
para as condições da área, atuando significativamente e oferecendo reflexos 
positivos para a Saúde Pública e condições favoráveis ao empreendimento.” 
(FERREIRA, 2001 p.12) 
 

Em 2012, após 34 anos de operação e recebendo diariamente um volume de 

9000 toneladas de resíduos, o Aterro Sanitário Metropolitano, já com graves sinais de 

esgotamento, encerra então suas atividades. Apesar de inevitável, o fechamento do 

“Lixão de Gramacho” impactou de maneira significativa a região uma vez que, 

segundo relatório do Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida (COEP), 

a principal atividade econômica girava a seu redor, contando em 2008 com mais de 

1700 indivíduos (GOMES, 2018). 

Várias organizações buscaram trabalhar junto aos catadores, avaliando suas 

formas de gestão, no entanto, nenhuma delas dava a eles autonomia para que 

pudessem por si só, avaliar suas organizações e promover mudanças. Nesse sentido, 
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Aramian (2017) buscou desenvolver uma ferramenta de análise de gestão mais 

próxima da realidade dos catadores. Por meio de entrevistas com 12 gestores de 

17 das cooperativas de materiais recicláveis da região de Jardim Gramacho, Aramian 

(2017) definiu uma “Matriz de Indicadores de Sustentabilidade” composta por 

15 indicadores organizados em índices em diferentes dimensões: cultural, política, 

ecológico e econômico. 

 

3.3- Indicadores de sustentabilidade como ferramenta de autogestão: 

A importância de indicadores de sustentabilidade que possibilitem a gestão e 

avaliação, tanto internas (por parte das próprias cooperativas) quanto externas 

(através de políticas públicas), pode ser observada como ferramenta de auxílio nas 

diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (BRASIL, 2010). Instituída 

em 2010, essa política busca em suas metas incluir e possibilitar a emancipação 

econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Além disso, 

estabelece que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólido tem como 

conteúdo mínimo “programas e ações para a participação dos grupos interessados, 

em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se 

houver”, assim como entender as normas e políticas que podem ser criadas tanto por 

parte do município quanto pelo Estado e pela União (BRASIL, 2010). 

Com base nisso fica evidente a necessidade do desenvolvimento de materiais 

que possam oferecer respostas claras e amplas aos pontos mais importantes de sua 

gestão. Nesse sentido, os indicadores agem como ferramentas que oferecem, 

segundo a Agência Ambiental Europeia (2005, s.d.)1, “um grau razoável de certeza e 

fornecem uma pista para um assunto de maior importância ou marcam uma tendência 

ou fenômeno que não é imediatamente detectável ou perceptível”. 

Apesar de sua importância, o desenvolvimento de bons indicadores não é uma 

tarefa fácil. Em seu trabalho a respeito da gestão de resíduos sólidos urbanos, Milanez 

(2002) comenta sobre os 14 critérios relevantes para a criação de indicadores 

consistentes, todos eles extraídos trabalhos reconhecidos internacionalmente, são 

eles: clareza na comunicação, relevância, abrangência das dimensões, amplitude 

 
1 Citação retiradas diretamente do site da Agência Ambiental Europeia 
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geográfica adequada, padronização, preditividade, proatividade, sensibilidade 

temporal, facilidade para definição de metas, coerência com a realidade local, 

consistência cientifica, confiabilidade da fonte, capacidade de síntese. Além disso, 

segundo Polaz (2008), cada um desses critérios ainda deve ser selecionado e 

adaptado para a realidade local e objetivo específico. 

Buscando desenvolver índices que possibilitassem avaliar a sustentabilidade 

das ações, no âmbito social, ambiental, econômico e cultural, de Cooperativas de 

Catadores de Materiais Recicláveis, como já apontado anteriormente, Aramian (2017) 

construiu uma matriz estruturada a partir das respostas de um amplo formulário por 

ela elaborado. Para tal, foram criados indicadores dentro dos índices que 

possibilitassem equacionar e ponderar cada uma das respostas, dando a elas uma 

pontuação pertinente dependendo da sua significância dentro da pesquisa. Segundo 

a própria autora: 

 

“A geração de dados e o controle de processo são instrumentos importantes 
para o gerenciamento e monitoramento, e no caso de gestão integrada são 
cruciais, por envolver diferentes stakeholders. Mesmo definindo 
responsabilidades, as ações implementadas devem ser desenvolvidas de 
modo equilibrado e, para tanto, o monitoramento/planejamento em todos os 
níveis deve ser eficaz (ARAMIAN, 2017 p.16)” 

 

Segundo Reginaldo Fidelis (2017), que em seu mestrado, também desenvolveu 

um método para determinação do desempenho de cooperativas de reciclagem: 

 

A” avaliação de desempenho é necessária, pois, apesar de muitas 
cooperativas estarem fundamentadas na economia solidária (GUTBERLET, 
2015), elas encontram-se inseridas em uma economia capitalista, de forma 
que o aumento em seus desempenhos é fundamental para a sua 
sobrevivência e para a melhoria da qualidade de vida dos seus 
cooperados.”(FIDELIS, 2017 p.111) 

 

3.4- O uso de tecnologias de bussines inteligence como ferramenta 

facilitadora na gestão das cooperativas: 

Avaliar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças é fundamental para 

qualquer tipo de organização comercial que deseje realizar ações assertivas em sua 

gestão. No modelo das cooperativas não é diferente, além do conhecimento acerca 

da sua situação interna, é de suma importância que se tenha à disposição informações 

sobre outras cooperativas no decorrer do tempo. Segundo Porto (2004): 
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“Conhecer de perto experiências vividas por outros trabalhadores de 
diferentes cidades brasileiras poderá também consistir em um estímulo a 
mais para os catadores repensarem o cotidiano em que vivem e aquele que 
serão capazes de construir, mobilizando não só o poder público, mas também 
outros recursos locais.” (PORTO, 2004, p.11) 
 

Ao serem analisadas as características de nível de escolaridade, composição 

com relação ao sexo e cor dos catadores de materiais recicláveis, pode-se verificar 

que a maioria é composta por jovens, negros e pardos, com baixa escolaridade e com 

rendimentos mensais, em geral, que mal ultrapassam o salário-mínimo; entretanto, 

quando se verifica a mesma situação nas CCMR a maior parte é composta por 

mulheres (IPEA, 2013). 

Considerando a baixa escolaridade, torna-se evidente a necessidade de, ao se 

criar uma ferramenta que permita uma análise conjuntural das cooperativas, que esta 

seja apresentada de forma simples e munida de elementos visuais intuitivos e 

esclarecedores. 

Nesse quesito, os softwares de Business Intelligence (Inteligência de Negócios) 

surgem como uma ferramenta a partir da qual, segundo a própria Microsoft (empresa 

desenvolvedora do Power BI, um dos destaques nesse cenário), os dados brutos 

coletado geram insights fáceis de digerir para uso por parte de toda a organização. Ao 

comentar sobre o que seria a Inteligência de Negócios, a Microsoft (s.d.) resume 

dizendo: 

 

“O BI (Business Intelligence) ajuda as organizações a analisar dados 
históricos e atuais, para que possam descobrir rapidamente insights práticos 
para a tomada de decisões estratégicas. As ferramentas de business 
intelligence tornam isso possível processando grandes conjuntos de dados 
em várias fontes e apresentando as descobertas em formatos visuais fáceis 
de entender e compartilhar.” (MICROSOFT2, s.d) 
 

Pesquisas e empresas já utilizam esse tipo de software para desenvolver 

ferramentas que auxiliem no gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU). Um 

exemplo é a Startup Reverse (em atividade até a data de 01/09/21) que, de maneira 

similar ao que foi desenvolvido por Aramian (2017) em sua tese, apontou 

92 indicadores que através dos seus relatórios oferecem aos órgãos de gestão 

municipais suporte para ações de planejamento, prestação de contas, corte de gastos, 

fiscalização e controle dos serviços executados no município. Entretanto, até então, 

 
2 Citação retirada da página oficial do software Power BI. 
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pouco foi desenvolvido como forma de auxílio para autogestão e empoderamento das 

cooperativas. 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

 4.1 Etapas do desenvolvimento do trabalho 

Buscando alcançar os objetivos inicialmente expostos o presente trabalho foi 

estruturado a partir de quatro ações principais. 

 

4.1.1 Análise da situação das CCMR: estudo de caso em Jardim Gramacho: 

Como forma de entender a realidade vivida tanto pelos catadores 

individualmente quanto pela sua organização em forma de cooperativas, foram 

reunidas informações a partir de artigos, pesquisas, relatórios governamentais e 

entrevistas a respeito do bairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. 

Tal região foi usada como amostra tendo em vista a relevância do bairro para 

com as atividades ligadas à coleta de materiais recicláveis e a ampla disponibilidade 

de informações a respeito de toda a sua história, desde a construção do Aterro 

Sanitário Metropolitano até seu encerramento e consequentes impactos deste sobre 

a comunidade. 

Com base nesse estudo foi possível desenvolver de forma mais assertiva uma 

interface que permitisse apresentar de maneira clara as informações relevantes ao 

processo de autogestão dos cooperativados. 

Vale destacar que a principal fonte usada para a compreensão do cenário vivido 

pelos catadores foi a dissertação de mestrado “Indicadores de Sustentabilidade na 

Gestão de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis”, desenvolvida por 

Aramian (2017), na qual além de apresentar dados relacionados a Jardim Gramacho 

também retrata um histórico cronológico nacional do surgimento das CCMR. 

 

4.1.2- Base de dados: 

Para que fosse possível apresentar informações significativas às cooperativas 

fez-se necessário buscar indicadores intuitivos, de fácil utilização, compreensão e 

cálculo. A base de dados utilizada para os indicadores de sustentabilidade foi baseada 

em Aramian (2017), contemplando: formação dos cooperativados, parcerias, inserção 

no mercado, segurança e qualidade de vida no trabalho, infraestrutura, destinação 
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final dos rejeitos, produção, renda, comercialização, apoio institucional, controle, 

escolaridade, capacitação, comunicação e responsabilidade socioambiental. 

Para tal, foi utilizado o questionário, composto por 118 perguntas, que permitiu 

conhecer a situação política, ecológica, econômica e cultural das cooperativas de 

catadores de Jardim Gramacho. 

 

4.1.3- Criação da ferramenta de análise da gestão 

Com as informações coletadas buscou-se encontrar formas de sistematizá-las. 

Nessa etapa foram utilizadas planilhas Excel, contendo as respostas obtidas através 

dos questionários aplicados junto as cooperativas, e o software Power BI, plataforma 

esta que permitiu agrupar todos os dados, processá-los e por fim apresentá-los em 

um relatório online. 

 

4.1.4- Validação da ferramenta 

Após o término do desenvolvimento do software de análise de gestão seguiu-

se para a etapa final, cujo objetivo era a validação da sua funcionalidade, buscando 

erros a serem corrigidos e melhorias aplicadas. Para tal repetiu-se a aplicação do 

questionário, com auxílio da autora Aramian, em uma das cooperativas já 

participantes da pesquisa inicial para então verificar se as melhorias observadas 

seriam apontadas na análise feita pelo software. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 5.1 Organização da base de dados 

Para facilitar o desenvolvimento do algoritmo responsável pelo processamento 

e quantificação da pontuação de cada cooperativa foi necessário realizar algumas 

modificações nos dados apresentados no questionário anteriormente comentado. 

As perguntas foram reformuladas na tentativa de torná-las, sempre que 

possível, questões polares ou dicotômicas. 

Um exemplo disso é a questão número 29, que originalmente foi escrita da 

seguinte forma: “Quais desses documentos a Cooperativa possui? (Marque os itens 

que forem afirmativos)” e possuía como opções de respostas: a) Ata de eleição da 

atual Diretoria; b) Estatuto Social atualizado; c) Licença Ambiental de Operação ou 

Certificado de Inexibilidade; d) Licença/ Autorização/ Dispensa para transporte de 

Resíduos Municipal f) Licença/ Autorização/ Dispensa para transporte de Resíduos 

Federal; g) Certificado dos Bombeiros; h) Alvará Municipal, Credenciamento 

Comlurb”. 

Esta pergunta foi, então, dividida em sete outras perguntas que seguiram o 

padrão: “A cooperativa possui ___________?”, no qual o espaço em branco foi 

preenchido com o nome de cada um dos documentos relativos à cada questão. 

 

5.2 Utilização do Software de Bussines Inteligence para criação da matriz 

de sustentabilidade 

Cada uma das ações previamente expostas foram os alicerces que permitiram 

traçar as estratégias a serem seguidas durante o desenvolvimento do relatório 

interativo no Power BI. Vale ressaltar que a maneira como as informações foram 

apresentadas no software é apenas uma das muitas possibilidades a serem seguidas. 

Mediante o conhecimento a respeito da situação vivida pelos catadores de 

materiais recicláveis ficou claro que a estrutura da ferramenta desenvolvida deveria 

ser o mais acessível e visual possível, por isso procurou-se utilizar gráficos e mapas 

simples, além de cores para diferenciar tanto os tipos de índice quanto a classificação 

da cooperativa em cada um deles. 

Foram duas as planilhas utilizadas originalmente no trabalho de Aramian 

(2017), a primeira dividida em seis abas contendo as informações básicas de cada 
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uma das cooperativas (nome, CNPJ, endereço etc.) e as questões de diagnóstico das 

cooperativas, apresentadas no Anexo I, todas compiladas juntas em uma das janelas 

e separadas nas outras quatro, de acordo com o indicador que lhes cabia. A segunda 

planilha apresentava a forma como foi equacionado o cálculo dos índices, a partir dos 

valores atribuídos aos indicadores. 

Inicialmente, a base de dados coletada e devidamente organizada em planilhas 

no Excel foi importada para dentro do Power BI. Estando lá, estas sofreram novas 

edições em um ambiente chamado de Power Query, no qual as colunas foram dívidas 

em cinco tabelas (dados, formulário de respostas, cultural, ecológico, econômico, 

político e salário-mínimo), classificadas de acordo com o seu conteúdo em texto, 

números inteiros, datas e valores monetários. As colunas e linhas repetidas ou em 

branco foram, então, eliminadas e uma nova coluna índice foi inserida de forma a 

facilitar as conexões entre as tabelas, conforme apresentado na Figura 1 a seguir: 

 

Figura 1: Ambiente do Power Query, local onde foram realizadas as edições iniciais após a 
importação das planilhas 

 
 Fonte: Elaboração própria 

 
Com todas as edições feitas seguiu-se para a aba Modelo do Power Bi (figura 

2), na qual foram estabelecidas as relações entre as cinco tabelas por meio da coluna 

índice nomeada de Cooperativas, comentada no parágrafo acima (figura 3). Esse 
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último processo permitiu que, a partir de então, as informações passassem a se 

comunicar e com isso possibilitou que fosse desenvolvido um algoritmo que 

analisasse cada uma das respostas dos questionários, atribuindo a elas um valor. 

Com esse valor, por fim, era calculada uma nota para cada um dos indicadores e em 

seguida para cada índice. As imagens a diante apresentam a construção dessas 

relações:   

 

Figura 2: Aba Modelo do Power BI, ambiente onde foram criadas as relações entre as 
planilhas desenvolvidas 

 
 Fonte: Elaboração própria 
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Figura 3: Aba Modelo do Power Bi. Detalhe apresentando as colunas utilizadas como ponte 
para a criação das relações entre as planilhas 

 
 Fonte: Elaboração própria 

 

A partir de então, na aba “Dados”, foram programadas as equações dos 

cálculos de cada um dos indicadores e posteriormente dos índices de acordo com as 

fórmulas definidas no artigo utilizado como base. As tabelas 2, 3, 4 e 5 do ANEXO II 

representam cada um dos indicadores com suas colunas, sendo respectivamente: os 

índices que os compõem, os algoritmos simplificados, desenvolvidos dentro do Power 

BI para o cálculo de cada um desses índices, assim como as questões que estão 

envolvidas nesse algoritmo, o código de cada uma delas e, por fim, a pontuação dada 

a cada resposta obtida a partir da aplicação do questionário. 

Em seguida, ainda na mesma janela do software, foi inserida para cada um dos 

índices uma nova coluna cujo objetivo era representar o valor quantitativo total 

calculado (a pontuação para cada índice) em informações qualitativas. Para a 

atribuição dessa escala foi utilizado como referência o mesmo critério apresentado 

por Aramian (2017). Na Tabela 1 estão representados os algoritmos desenvolvidos 

para tal análise e na Figura 4 é apresentada a escala de índices anteriormente 

mencionada. 
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Tabela 1: Algoritmos criados para análise dos questionários aplicados as cooperativas 

Índice 
Algoritmo: Escala dos Índices de Sustentabilidade de 

Cooperativas de Catadores 

Cultural 

Escala dos Indice Cultural = IF(Cultural[Indice 
Cultural]<=1.5,"Critico",IF(Cultural[Indice Cultural]<=2.5 && 
Cultural[Indice Cultural]>1.5,"Ruim",IF(Cultural[Indice Cultural]<=3.5 
&& Cultural[Indice Cultural]>2.5,"Alta Insatisfação",IF(Cultural[Indice 
Cultural]<=4.5 && Cultural[Indice Cultural]>3.5,"Satisfatório -
",IF(Cultural[Indice Cultural]<=5.5 && Cultural[Indice 
Cultural]>4.5,"Satisfatório",IF(Cultural[Indice Cultural]<=6.5 && 
Cultural[Indice Cultural]>5.5,"Satisfatório +",IF(Cultural[Indice 
Cultural]<=7.5 && Cultural[Indice Cultural]>6.5,"Alta 
Satisfação",IF(Cultural[Indice Cultural]<=8.5 && Cultural[Indice 
Cultural]>7,"Bom",IF(Cultural[Indice Cultural]<=9 && Cultural[Indice 
Cultural]<8.5,"Vibrante", IF(Cultural[Indice Cultural]<=10.5 && 
Cultural[Indice Cultural]>9.5,"Ideal","Erro")))))))))) 

Ecológico 

Escala dos Indice Ecologicos = IF(Ecologico[Indice 
Ecologico]<=1.5,"Critico",IF(Ecologico[Indice Ecologico]<=2.5 && 
Ecologico[Indice Ecologico]>1.5,"Ruim",IF(Ecologico[Indice 
Ecologico]<=3.5 && Ecologico[Indice Ecologico]>2.5,"Alta 
Insatisfação",IF(Ecologico[Indice Ecologico]<=4.5 && Ecologico[Indice 
Ecologico]>3.5,"Satisfatório -",IF(Ecologico[Indice Ecologico]<=5.5 && 
Ecologico[Indice Ecologico]>4.5,"Satisfatório",IF(Ecologico[Indice 
Ecologico]<=6.5 && Ecologico[Indice Ecologico]>5.5,"Satisfatório 
+",IF(Ecologico[Indice Ecologico]<=7.5 && Ecologico[Indice 
Ecologico]>6.5,"Alta Satisfação",IF(Ecologico[Indice Ecologico]<=8.5 && 
Ecologico[Indice Ecologico]>7,"Bom",IF(Ecologico[Indice Ecologico]<=9 
&& Ecologico[Indice Ecologico]<8.5,"Vibrante", IF(Ecologico[Indice 
Ecologico]<=10.5 && Ecologico[Indice 
Ecologico]>9.5,"Ideal","Erro")))))))))) 

Econômico 

Escala dos Indice Economico = IF(Economico[Indice 
Economico]<=1.5,"Critico",IF(Economico[Indice Economico]<=2.5 && 
Economico[Indice Economico]>1.5,"Ruim",IF(Economico[Indice 
Economico]<=3.5 && Economico[Indice Economico]>2.5,"Alta 
Insatisfação",IF(Economico[Indice Economico]<=4.5 && Economico[Indice 
Economico]>3.5,"Satisfatório -",IF(Economico[Indice Economico]<=5.5 && 
Economico[Indice Economico]>4.5,"Satisfatório",IF(Economico[Indice 
Economico]<=6.5 && Economico[Indice Economico]>5.5,"Satisfatório 
+",IF(Economico[Indice Economico]<=7.5 && Economico[Indice 
Economico]>6.5,"Alta Satisfação",IF(Economico[Indice Economico]<=8.5 && 
Economico[Indice Economico]>7,"Bom",IF(Economico[Indice Economico]<=9 
&& Economico[Indice Economico]<8.5,"Vibrante", IF(Economico[Indice 
Economico]<=10.5 && Economico[Indice 
Economico]>9.5,"Ideal","Erro")))))))))) 

Político 

Escala dos Indice Politico = IF(Politico[Indice 
Politico]<=1.5,"Critico",IF(Politico[Indice Politico]<=2.5 && 
Politico[Indice Politico]>1.5,"Ruim",IF(Politico[Indice Politico]<=3.5 
&& Politico[Indice Politico]>2.5,"Alta Insatisfação",IF(Politico[Indice 
Politico]<=4.5 && Politico[Indice Politico]>3.5,"Satisfatório -
",IF(Politico[Indice Politico]<=5.5 && Politico[Indice 
Politico]>4.5,"Satisfatório",IF(Politico[Indice Politico]<=6.5 && 
Politico[Indice Politico]>5.5,"Satisfatório +",IF(Politico[Indice 
Politico]<=7.5 && Politico[Indice Politico]>6.5,"Alta 
Satisfação",IF(Politico[Indice Politico]<=8.5 && Politico[Indice 
Politico]>7,"Bom",IF(Politico[Indice Politico]<=9 && Politico[Indice 
Politico]<8.5,"Vibrante", IF(Politico[Indice Politico]<=10.5 && 
Politico[Indice Politico]>9.5,"Ideal","Erro")))))))))) 

 Fonte: Elaboração própria 
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Figura 4 - Escala de índices de Sustentabilidade de Cooperativas de Catadores. 

 
                                    Fonte: Aramian, 2017 

 

De forma geral, todos os códigos supracitados foram desenvolvidos a partir do 

comando condicional “IF”, cuja função é analisar uma condição e atribuir os valores 

determinados caso essa condição seja ou não satisfeita. Especificamente para a 

aplicação neste trabalho o comando analisou a escala obtida por cada um dos 

indicadores e atribuiu a eles a sua avaliação, essa que vai desde ideal até crítico. 

A última etapa da construção do software de Bussines Inteligence trata-se do 

desenvolvimento do relatório que será apresentado às cooperativas. Na aba Relatório 

é possível selecionar o tipo de informação e a maneira como ela será exibida podendo 

ser apresentados textos explicando algum aspecto relevante, gráficos de barras, de 

disco, de área, mapas, cartões informativos, tabelas, matrizes, árvores hierárquicas, 

entre diversas outras ferramentas.  

Para o presente trabalho, mediante todas os estudos realizados anteriormente 

e descritos nesse capítulo, optou-se por desenvolver uma interface mais limpa e direta 

possível. Sendo assim foram criadas quatro abas principais e outras quatro auxiliares 

dentro do campo Relatório. 

A primeira (Figura 5) e a segunda página do relatório (Figura 6) são 

introdutórias e apresentam ao usuário a finalidade da ferramenta e como ele pode 

cadastrar a sua cooperativa nela. Inicialmente, abaixo do título, destacou-se que a 

ferramenta trata-se de um software desenvolvido para um trabalho de conclusão de 

curso da Universidade Federal Fluminense. A introdução dessa informação busca 

diminuir o receio por parte das cooperativas em participar de uma pesquisa que 

envolve a disponibilidade de dados internos da CCMR. 
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Na página seguinte (figura 6) foi disponibilizado o link com acesso à planilha 

contendo todo o questionário a ser preenchido, caso se deseje cadastrar a 

cooperativa, um documento de autorização de uso de dados a ser assinado e 

encaminhado e um e-mail de contato caso haja qualquer dúvida. As imagens a seguir 

exibem ambas as janelas durante o seu desenvolvimento: 

 

 

Figura 5: Processo de desenvolvimento do relatório final no Power BI. Detalhe da sua 
página de apresentação 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 6: Processo de desenvolvimento do relatório final no Power BI. Detalhe da segunda 
página de apresentação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A página seguinte, de nome “Informações Gerais”, foi desenvolvida de forma a 

ser o local onde o usuário irá selecionar a cooperativa de interesse e nela serão 

apresentados em cartões e mapas as suas informações de cadastro (CNPJ, caso ela 

possua; município; data da última atualização de dados feita pela cooperativa na 

ferramenta; e sua localização no mapa), conforme apresentada na Figura 7. O 

algoritmo referente a essa aba foi desenvolvido de forma que a cooperativa 

selecionada nela será também a mesma analisada nas próximas partes. 
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Figura 7: Processo de desenvolvimento do relatório final no Power BI. Detalhe da janela de 
seleção das cooperativas e apresentação de suas informações gerais 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A quarta e última janela dentre as principais contém um compilado de todas as 

informações referentes aos indicadores de sustentabilidade (Político, Cultural, 

Econômico e Ecológico). Dentre os elementos presentes nela, estão um gráfico de 

barras contendo um resumo da pontuação adquirida pela cooperativa em cada um 

dos indicadores, uma janela de seleção que permite alterar a cooperativa a qual 

deseja-se analisar (caso essa não seja alterada, a seleção se valerá daquela definida 

na aba anterior) e quatro cartões apresentando uma escala qualitativa a respeito de 

sua situação sob o olhar de cada um dos indicadores. Todos esses são apresentados 

na Figura 8: 
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Figura 8: Processo de desenvolvimento do relatório final no Power BI. Detalhe da janela dos 
indicadores ecológicos relativos à cooperativa selecionada 

 
 Fonte: Elaboração própria 

 

Ainda nessa página foram inseridos botões com a letra “i” que permitem 

acessar os relatórios detalhados referentes a cada indicador. Seu desenvolvimento foi 

feito de forma que ao clicar nesse ícone o usuário é automaticamente encaminhado 

para uma nova janela onde é apresentada uma escala que correlaciona a pontuação 

em cada um dos índices que compõem cada indicador com a sua situação, uma 

descrição resumida das principais questões analisadas por esse índice, bem como a 

sua pontuação em uma escala que varia de 0 a 10. 

As imagens a seguir apresentam cada uma dessas quatro abas auxiliares 

previamente descritas referentes aos indicadores de sustentabilidade: Econômico 

(Figura 9), Cultural (Figura 10), Ecológico (Figura 11) e Político (Figura 12). 
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Figura 9: Processo de desenvolvimento do relatório final no Power BI. Detalhe da janela 
referente as informações auxiliares para o índice econômico 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 10: Processo de desenvolvimento do relatório final no Power BI. Detalhe da janela 
referente as informações auxiliares para o índice cultural 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 11: Processo de desenvolvimento do relatório final no Power BI. Detalhe da janela 
referente as informações auxiliares para o índice ecológico 

 
 Fonte: Elaboração própria 

 
 

Figura 12: Processo de desenvolvimento do relatório final no Power BI. Detalhe da janela 
referente as informações auxiliares para o índice político 

 
 Fonte: Elaboração própria 
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Por fim os relatórios criados foram publicados na plataforma online do Power 

BI (Figura 13) sendo na sequência publicados na Web (Figura 14), onde a partir do 

link gerado qualquer usuário pode ter acesso a tal material. O passo a passo é 

apresentado nas figuras abaixo: 

 

Figura 13: Processo de desenvolvimento do relatório final no Power BI. Detalhe relativo ao 
processo de publicação do relatório na plataforma da Microsoft 

 
Fonte: Elaboração própria 
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Figura 14: Processo de desenvolvimento do relatório final no Power BI. Detalhe relativo ao 
processo de publicação do relatório na web 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

5.3- Validação dos resultados 

Por fim, após a elaboração e a exportação online do relatório buscou-se, 

através da reaplicação do questionário junto a uma das cooperativas anteriormente 

participantes da pesquisa, validar a aplicabilidade do software e em caso negativo 

reestruturar os algoritmos e o layout de apresentação a fim de corrigir as falhas. 

Sendo assim foi efetuado um contato com a autora responsável pela 

elaboração dos questionários utilizados como base no decorrer desse trabalho, 

buscando uma ponte de contato com alguma CCMR para a coleta de dados. Esta 

prontamente se disponibilizou para repetir as entrevistas junto à Cooper Ecológica por 

meio da planilha Excel disponibilizada na nuvem, conforme apresentado na Figura 15: 
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Figura 15: Planilha de respostas por indicador disponibilizada na nuvem 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo os entrevistados, desde 2016 quando foi realizado o primeiro contato 

com a Cooper Ecológica, algumas melhorias foram perceptíveis, sendo assim a 

expectativa era que o seu desempenho em todas as dimensões permanecesse igual 

ou melhorasse.  

Após terem sido finalizadas as edições na planilha contendo as perguntas 

respondidas, esses novos dados foram então automaticamente atualizados no 

software. Entrando na aba de relatórios verificou-se que seria necessário incluir uma 

nova segmentação de dados para que fosse possível selecionar simultaneamente 

mais de uma data e comparar os resultados em períodos diferentes. 

Tendo sido feito tal incremento, na janela “Informações Gerais”, a cooperativa 

de interesse foi selecionada e nos filtros de data marcou-se as opções de junho de 

2016 e setembro de 2021 como pode ser observado na Figura 16: 
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Figura 16: Aba Informações gerais no software Power Bi 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Seguindo para a próxima janela (Índices), observou-se que ambos os gráficos 

foram apresentados e os resultados expostos seguiram de acordo com o esperado: 

todos os índices apresentaram melhoras significativas, com exceção do cultural que 

se manteve constante. O índice econômico subiu de pontuação indo de 5 para 6 

pontos, o ecológico de 3 para 6 pontos e o político de 5,82 para 9,08. Tal gráfico é 

demonstrado na Figura 17. 
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Figura 17: Aba índices no software Power Bi 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por fim, em todas as janelas contendo informações detalhadas a respeito de 

cada um dos índices foi também inserida uma opção de seleção de data e durante a 

sua análise verificou-se a coerência entre as escalas apresentadas e o resultado 

esperado.  
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6. CONCLUSÃO 

O presente trabalho buscou apresentar uma metodologia capaz de auxiliar a 

autonomia das cooperativas no seu processo de gestão utilizando os recursos 

tecnológicos de bussines intelligence como ferramenta facilitadora. A partir de 

indicadores de sustentabilidade previamente desenvolvidos e disponíveis na literatura 

foi possível estruturar um algoritmo apto a analisar os cenários apresentados pelas 

cooperativas, obtidos através da aplicação de questionários nas próprias CCMR, e 

com os resultados sistematizá-los em uma escala capaz de indicar de forma clara os 

principais pontos a serem estudados a fim de gerir as cooperativas de forma correta 

e corrente. 

Para a validação tanto do software quanto da metodologia aplicada em sua 

construção realizou-se a reaplicação do questionário junto a Cooper Ecológica, 

cooperativa já participante das entrevistas em 2017. Verificou-se, assim, consistência 

entre a evolução observadas no dia-a-dia dos cooperados, ao longo desses anos, e a 

variação dos índices para o mesmo período indicada no Power Bi.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os processos desenvolvidos no decorrer do estudo podem ser aplicados para 

gerar relatórios para diversos indicadores, seja com os mesmos objetivos dos 

apresentados ou com outros, como, por exemplo, no gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos. O método de aplicação do questionário pode ser também simplificado 

utilizando plataformas ainda mais acessíveis como o Google Forms ou até mesmo o 

Telegram. 

Além disso diversas outras informações, frutos de trabalhos específicos, podem 

ser inseridas no relatório desenvolvido, como por exemplo, sugestões de ações 

visando a melhoria do ambiente das cooperativas para cada uma das dimensões 

estudadas ou até mesmo o acréscimo de novos indicadores. 

Apesar da ferramenta desenvolvida compilar informações de diferentes 

cooperativas, podendo elas serem de municípios e até mesmo de estados distintos, 

este trabalho não foi desenvolvido como forma de fomentar a competição entre as 

cooperativas. Buscou-se, sim, construir um software capaz de apresentar as 

informações mais relevantes para o processo tanto de autogestão da CCMR quanto 

para auxiliar na gestão pública, a partir dos filtros que permitem verificar os resultados 

de acordo com os CEPs cadastrados. 

Vale destacar que apesar de a ferramenta desenvolvida possibilitar uma 

compreensão mais ampla das questões que afligem as cooperativas, o cidadão que 

deseja acessar o relatório de resultados construído requer minimamente acesso à 

internet e um certo nível de alfabetização. Tendo em vista a realidade vivida pelos 

catadores de materiais recicláveis, é essencial que tanto o setor público quanto o 

privado, em especial os extensionistas, continuem agindo de forma a criar pontes 

entre a sociedade e a academia. 
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ANEXO A  

                                                

Tabela 2: Perguntas componentes do questionário aplicado junto às cooperativas 

Numeração da questão Questão 

1.  Data Aplicação Questionário 

2. Analista 

3. Nome  

4. Cargo 

5. Sexo 

6. Nome Fantasia da Cooperativa 

7. Razão social 

8. CNPJ 

9. Avenida/ Rua/ Travessa 

10. Bairro 

11. Cidade/ Município 

12. CEP 

13. Telefone Fixo (21) 

14. Telefone Celular (21) 

15. E- mail 

16. Qual o número total de trabalhadores na cooperativa? 

17. Quantas MULHERES trabalham na cooperativa? 

18. Quantos HOMENS trabalham na cooperativa? 

19.1 Não Alfabetizadas  

19.2 Ensino Fundamental Incompleto  

19.3 Ensino Fundamental completo  

19.4 Ensino Médio incompleto  

19.5 Ensino Médio completo  

19.6 Ensino Superior incompleto  

19.7 Ensino Superior completo  

20.1 Não Alfabetizados 

20.2 Ensino Fundamental incompleto 

20.3 Ensino Fundamental completo 

20.4 Ensino Médio incompleto 

20.5 Ensino Médio completo 

20.6 Ensino Superior incompleto 

20.7 Ensino Superior completo 

Sem número 
Qual o valor do salário mínimo atualmente? (R$ - 
Resposta numérica) 

21. 
Qual a renda média mensal líquida dos cooperados? 
(R$ - Resposta numérica) 

22. Volume de material coletado/recebido  
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23. Volume de material comercializado/ vendido  

24. Volume de rejeito 

25. A Cooperativa possui CNPJ ativo? 

26. 
A Cooperativa possui ATA de Fundação registrada pela 
JUCERJA? 

27. A Cooperativa possui Inscrição Estadual? 

28. Se Sim, possui Certificado Digital? 

29.a 
A cooperativa possui Ata de eleição da atual Diretoria 
ou similar? 

29.b 
A cooperativa possui Estatuto Social atualizado ou 
similar? 

29.c 
A cooperativa possui Licença Ambiental de Operação 
ou Certificado de Inexibilidade ou similar? 

29.d 
A cooperativa possui Licença/ Autorização/ Dispensa 
para transporte de Resíduos Municipal ou similar? 

29.e 
A cooperativa possui Licença/ Autorização/ Dispensa 
para transporte de Resíduos Estadual ou similar? 

29.f 
A cooperativa possui Licença/ Autorização/ Dispensa 
para transporte de Resíduos Federal ou similar? 

29.g 
A cooperativa possui Certificado dos Bombeiros ou 
similar? 

29.h 
A cooperativa possui Alvará Municipal, Credenciamento 
Comlurb ou similar? 

30.a 
Em relação a livros/arquivos a cooperativa possui 
MATRÍCULA DOS PARTICIPANTES atualizados? 

30.b 
Em relação a livros/arquivos a cooperativa possui 
ATAS DAS ASSEMBLÉIAS atualizadas? 

30.c 
 Em relação a livros/arquivos a cooperativa possui 
ATAS DAS REUNIÕES DE DIRETORIA atualizadas? 

30.d 
Em relação a livros/arquivos a cooperativa possui 
ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL 
atualizadas? 

30.e 
Em relação a livros/arquivos a cooperativa possui 
LISTA DE PRESENÇA DOS PARTICIPANTES NAS 
ASSEMBLEIAS atualizados? 

35. 
A Cooperativa recolhe dinheiro destinado ao Fundo de 
Reserva (mínimo exigido 10% das sobras liquidas)? 
(Lei 5764/71 - Art 28) 
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36. 
A Cooperativa recolhe dinheiro destinado ao Fundo de 
Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES)? 

37. 
A Cooperativa realiza, pelo menos uma vez ao ano, a 
Assembleia de Prestação de contas do ano anterior a 
todos os participantes? 

38. A Cooperativa possui matrícula na CEDAE? 

39. A Cooperativa possui matrícula na LIGHT? 

40.a 
No último ano foram feitas capacitações técnicas na 
área de Gestão Administrativa? 

40.b 
No último ano foram feitas capacitações técnicas na 
área de Uso de computador e/ou programas de 
computador? 

40.c 
No último ano foram feitas capacitações técnicas na 
área de Disposição dos Equipamentos de produção -  
layout? 

40.d 
No último ano foram feitas capacitações técnicas na 
área de Uso dos equipamentos de coleta, triagem e 
beneficiamento? 

40.e 
No último ano foram feitas capacitações técnicas na 
área de Gestão financeira? 

40.f 
No último ano foram feitas capacitações técnicas na 
área de Segurança do trabalho? 

40.g 
No último ano foram feitas capacitações técnicas na 
área de Cooperativismo? 

40.h 
No último ano foram feitas capacitações técnicas na 
área de Comercialização, Curso de inglês, artesanato 
com reciclado, logística reversa? 

41. 
Como é feito o pagamento aos(às) participantes da 
Cooperativa? 

42. 
Qual a frequência de pagamento aos participantes da 
Cooperativa? 

43. A Cooperativa consegue manter um Fundo de caixa? 

44. A Cooperativa possui um livro-caixa ATUALIZADO? 

45. 
O livro-caixa é mantido em papel ou em arquivo digital, 
no computador? 

46. 
Qual a frequência com que a Cooperativa faz um 
Relatório financeiro?  

47.a 
A cooperativa oferece Descanso anual remunerado 
como benefícios, equivalentes aos trabalhistas, de 
acordo com a Lei 12.690/12?  

  
A cooperativa oferece Limite de 8 horas de trabalho por 
dia (44 horas semanais) como benefícios, equivalentes 
aos trabalhistas, de acordo com a Lei 12.690/12?  
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47.d 
A cooperativa oferece Seguro acidente de trabalho 
como benefícios, equivalentes aos trabalhistas, de 
acordo com a Lei 12.690/12?  

47.f 
A cooperativa oferece Garantia de salário mínimo como 
benefícios, equivalentes aos trabalhistas, de acordo 
com a Lei 12.690/12?  

48. 
O INSS é recolhido para todos(as) os(as) 
participantes? 

49.a 
Os cooperados utilizam Uniforme como como 
EPI(Equipamentos de proteção individual) ? 

49.b 
Os cooperados utilizam Luvas como como 
EPI(Equipamentos de proteção individual) ? 

49.c 
Os cooperados utilizam Óculos como como 
EPI(Equipamentos de proteção individual) ? 

49.d 
 Os cooperados utilizam Botas como como 
EPI(Equipamentos de proteção individual) ? 

49.e 
Os cooperados utilizam Proteção auricular como como 
EPI(Equipamentos de proteção individual) ? 

49.f 
Os cooperados utilizam Máscara como como 
EPI(Equipamentos de proteção individual) ? 

49.g 
Os cooperados utilizam Capacete como como 
EPI(Equipamentos de proteção individual) ? 

49.h 
Os cooperados utilizam Avental como como 
EPI(Equipamentos de proteção individual) ? 

49.i 
Os cooperados utilizam Capa de chuva como como 
EPI(Equipamentos de proteção individual) ? 

50. Com qual frequência os EPI's são utilizados? 

51. 
Existe alguma resistência por parte dos cooperados em 
utilizar os EPI's? 

52.a 
Há parceiro(s) que contribuem com a Cooperativa em 
Doação de material reciclável?  

52.b 
Há parceiro(s) que contribuem com a Cooperativa em 
Doação de EPI's?  

52.c 
Há parceiro(s) que contribuem com a Cooperativa em 
Apoio Administrativo?  

52.d 
Há parceiro(s) que contribuem com a Cooperativa em 
Apoio na elaboração de projetos?  

52.e 
Há parceiro(s) que contribuem com a Cooperativa em 
Capacitações técnicas?  

52.f 
Há parceiro(s) que contribuem com a Cooperativa em 
Recursos para aquisição de equipamentos e 
infraestrutura?  

53.  
A cooperativa possui parceria, por meio do Decreto 
5.940/06, com alguma empresa, órgão, ou autarquia do 
governo Federal? 
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54. 
A cooperativa sente alguma dificuldade em atender as 
condicionantes desse tipo de Edital? 

55.a 
A documentação exigida é uma dificuldade para 
atender as condicionantes do Edital? 

55.b 
O custo logístico para coleta é uma dificuldade para 
atender as condicionantes do Edital? 

55.c 
A ampla divulgação do Edital é uma dificuldade para 
atender as condicionantes do Edital? 

55.d 
A qualidade do material doado é uma dificuldade para 
atender as condicionantes do Edital? 

55.e 
A infraestrutura exigida é uma dificuldade para atender 
as condicionantes do Edital? 

55.f 
A falta de Abrigo de resíduos adequado no geral é uma 
dificuldade para atender as condicionantes do Edital? 

56. 
A Cooperativa possui inscrição no sistema de 
convênios do Governo Federal (SINCONV)?  

57. 
A Cooperativa já recebeu investimento de algum 
programa do Governo Federal? 

58. 
A Cooperativa já recebeu investimento de algum 
programa do Governo Estadual? 

59. 
A Cooperativa já recebeu investimento de algum 
programa da Prefeitura? 

60. 
Qual é a natureza do relacionamento com a prefeitura? 
(Caso não possua deixar em branco) 

61. 
A cooperativa possui algum relacionamento de 
captação de Resíduos Recicláveis com o setor 
privado? 

62. 
Contrato remunerado de Prestação de Serviços pela 
Coleta Seletiva 

63. 
Contrato não remunerado de Prestação de Serviços 
pela Coleta Seletiva 

64. Termo de Parceria 

65. Relacionamento informal 

66. 
Qual dos tipos de relação com o setor privado é mais 
frequente na Cooperativa? (Caso não possua deixar 
em branco) 

67. 
Qual dos tipos de relação com o setor privado a 
Cooperativa considera o ideal para o bom 
funcionamento da organização? 

68.a 
No último ano, a cooperativa realizou alguma ação em 
escolas de fomento à Coleta Seletiva?  

68.b 
No último ano, a cooperativa realizou alguma ação na 
Comunidade de fomento à Coleta Seletiva?  
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68.c.c 
No último ano, a cooperativa realizou alguma ação em 
empresas de fomento à Coleta Seletiva?  

69.a 
A cooperativa tem interesse em realizar alguma ação 
de fomento à Coleta Seletiva em escolas?  

69.c 
A cooperativa tem interesse em realizar alguma ação 
de fomento à Coleta Seletiva na comunidade?  

70. Para quem a Cooperativa vende os Materiais? 

71. 
Qual a principal empresa parceira que compra os 
materiais? 

72. 
A Cooperativa participa de Redes Formadas ou em 
formação? 

73. Se Sim, qual? 

74.a 
A Cooperativa realiza a coleta como beneficiamento do 
material recebido/ coletado? 

74.b 
A Cooperativa realiza a triagem como beneficiamento 
do material recebido/ coletado? 

74.c 
A Cooperativa realiza a prensagem como 
beneficiamento do material recebido/ coletado? 

74.d 
A Cooperativa realiza a armazenamento temporário 
adequado como beneficiamento do material recebido/ 
coletado? 

74.e 
A Cooperativa realiza a descaracterização do resíduo 
(uso de moinho) como beneficiamento do material 
recebido/ coletado? 

74.f 
A Cooperativa realiza extrusão como beneficiamento 
do material recebido/ coletado? 

74.g 
A Cooperativa realiza artesanato como beneficiamento 
do material recebido/ coletado? 

75.a A organização possui site? 

75.b A organização possui Blog? 

75.c A organização possui Folder ou Folheto Institucional? 

75.d A organização possui Logo? 

75.e A organização possui placa na fachada? 

75.f 
A organização possui Banners ou Material para 
Eventos? 

75.g A organização possui Logo? 

75.h A organização possui Apresentação digital? 

75.i A organização possui Facebook? 

76. 
Mesmo que a Cooperativa não esteja inserida nas 
redes sociais, a Cooperativa acha importante esse tipo 
de relacionamento com seus parceiros? 

77. 
Existe dificuldade em produzir e manter os diferentes 
tipos de comunicação atualizados? 
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78. 
Existe interesse em ampliar os meios de comunicação/ 
divulgação da Cooperativa no Mercado da reciclagem? 

79. Qual a estrutura do local de trabalho da cooperativa? 

80. 
De quem é a propriedade do local de trabalho da 
Cooperativa? 

81. 
A Cooperativa pagou IPTU do local de trabalho nos 
últimos dois anos? 

82.a 
A cooperativa possui Energia Elétrica como serviço 
público regularizado? 

82.b 
A cooperativa possui Fornecimento de água como 
serviço público regularizado? 

82.c 
A cooperativa possui Esgoto como serviço público 
regularizado? 

82.d 
A cooperativa possui Coleta de Rejeito como serviço 
público regularizado? 

82.e 
A cooperativa possui Telefonia Fixa como serviço 
público regularizado? 

82.f 
A cooperativa possui Internet como serviço público 
regularizado? 

83. O piso do local de trabalho é pavimentado? 

84.a 
A área de Descarregamento e armazenagem está 
definida fisicamente por meio de 
demarcação/identificação visual? 

84.b 
A área de Triagem está definida fisicamente por meio 
de demarcação/identificação visual? 

84.c 
A área de Armazenagem pós triagem/ pré prensagem 
está definida fisicamente por meio de 
demarcação/identificação visual? 

84.d 
A área de Estoque de fardos está definida fisicamente 
por meio de demarcação/identificação visual? 

84.e 
A área de Área de trânsito de caminhões está definida 
fisicamente por meio de demarcação/identificação 
visual? 

84.f 
A área de Refeitório/ Banheiros está definida 
fisicamente por meio de demarcação/identificação 
visual? 

84.g 
A área do Escritório está definida fisicamente por meio 
de demarcação/identificação visual? 

85. Esteiras 

86. Prensas horizontais/ contínuas 

87. Minicarregadeiras/ mini trator 

88. Empilhadeiras com tração elétrica ou gás 
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89. Mesas de separação 

90. 
Movimentador de cargas (Paleteiras, carrinhos de 
bags, etc) 

91. Balanças plataforma digital/ analógica 

92. Balança Rodoviária  

93. Elevador de Carga  

94. 
A Cooperativa recebe/ realiza coleta de materiais 
recicláveis com veículos motorizados? 

95. Qual a Quantidade de veículos? 

96. Se Sim, qual a situação dos veículos? 

97. Se Sim, qual a idade média dos veículos? 

98. 
Os rejeitos da cooperativa possuem destinação 
adequada? 

99. Qual o destino dos rejeitos? 

100.a 
O Custo Logístico é uma dificuldade para dispor 
adequadamente os rejeitos? 

100.b 
O Custo de disposição nas áreas licenciadas é uma 
dificuldade para dispor adequadamente os rejeitos? 

100.c 
Os entraves contratuais com as empresas 
administradoras das áreas licenciadas são uma 
dificuldade para dispor adequadamente os rejeitos? 

100.d 
O Volume mínimo mensal elevado exigido pelas áreas 
licenciadas é uma dificuldade para dispor 
adequadamente os rejeitos? 

100.e 
A ausência de apoio/ suporte da prefeitura para 
destinar o rejeito é uma dificuldade para dispor 
adequadamente os rejeitos? 

101. Qual o grau de Formalização da Cooperativa? 

102. 
Qual o grau de Organização do Espaço de Trabalho da 
Cooperativa? 

103. 
Qual o grau de Controle de entrada e saída de material 
da Cooperativa? 

104. 
Qual a graduação atribuída à infraestrutura física da 
Cooperativa? 

105. 
Qual a graduação atribuída à utilização de EPI's 
(Equipamentos de proteção individual) diariamente 
pelos cooperados? 

106. 
Qual a graduação atribuída comprometimento/ 
participação dos cooperados? 

107. 
Qual a graduação atribuída ao apoio financeiro/técnico 
de Instituições públicas no último ano? 

108. 
Qual a graduação atribuída ao apoio financeiro/ técnico 
do Setor Privado no último ano? 
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109. 
Qual a graduação atribuída à relação da Cooperativa 
com outras Cooperativas de catadores? 

110.e 
Os Grandes Eventos são eventos externos que 
influencia positivamente no volume de material 
recebido/comercializado? 

110.f 

A Promulgação de Legislação de incentivo/fomento à 
Reciclagem, Apoio do governo e setor privado é um 
evento externo que influencia positivamente no volume 
de material recebido/comercializado? 

111.a 
A crise econômica é um evento externo que pode 
influenciar negativamente no volume de material 
recebido/comercializado? 

111.b 
A crise política é um evento externo que pode 
influenciar negativamente no volume de material 
recebido/comercializado? 

111.c 
As mudanças climáticas são um evento externo que 
pode influenciar negativamente no volume de material 
recebido/comercializado? 

111.d 

A Descontinuidade política (mudança de governo/ 
período eleitoral) é um evento externo que pode 
influenciar negativamente no volume de material 
recebido/comercializado? 

112. 
O Código Brasileiro de Ocupações, 2002 - 
Reconhecimento da categoria profissional de catador 
de material reciclável. 

113. 

O Decreto n° 5.940/2006 - Instituição da Coleta 
Seletiva Solidaria, com destinação para os catadores 
dos materiais recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da administração pública federal direta e 
indireta. 

114. 

A Lei n° 11.445/2007 - Permite que o poder público 
municipal contrate cooperativas e associações de 
catadores, com dispensa de licitação, para a realização 
de serviço de coleta de resíduos sólidos nos 
municípios. 
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115. 

O Decreto nº 7.217/2010 - Regulamenta a Lei nº 
11.445/2007. No seu artigo 2º, §3º, traz que “Para os 
fins do inciso VIII do caput, consideram-se também 
prestadoras do serviço público de manejo de resíduos 
sólidos as associações ou cooperativas, formadas por 
pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo 
Poder Público como catadores de materiais recicláveis, 
que executam coleta, processamento e 
comercialização de resíduos sólidos urbanos 
recicláveis ou reutilizáveis”. 

116. 

A Lei nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos 
Sólidos que objetiva, entre outros, a gestão integrada 
de resíduos e dá prioridade, nas aquisições e 
contratações governamentais, para a integração dos 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos. 

117. 

O Decreto nº 7.405/2010 - Institui o Programa Pró-
Catador, redimensiona o Comitê Interministerial para 
Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 
Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC) e prevê, 
entre outras, a adesão voluntária dos entes federados 
ao Programa Pró-Catador. 

118. 

O Decreto nº 7.619/2011 (regulamenta a Lei nº 
12.375/2010) Regulamenta a concessão de crédito 
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI), até 31 de dezembro de 2014, para as indústrias 
que utilizarem, como matéria-prima ou produtos 
intermediários na fabricação de seus produtos, os 
resíduos recicláveis adquiridos diretamente das 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXO B 

 

Tabela 3. Desenvolvimento do algoritmo para as questões no Power Bi (Índice Cultural) 

Índice Cultural = (I Escolaridade + I Capacitação + I Comunicação + I 
Responsabilidade Socioambiental) X FATOR 

Índice  Cálculo 
Simplificado 

Código 
da 

questão 

Questão Respostas e 
Pontuações 

C
a
p

a
c
it
a

ç
ã

o
 

=((IF(40.a="S
im",1,0)+IF(4
0.b="Sim",1,0
)+IF(40.c="Si
m",1,0)+IF(40
.d="Sim",1,0)

+IF(40.e 
="Sim",1,0)+I

F(40.f 
="Sim",1,0)+I

F(40.g 
="Sim",1,0)+I

F(40.h 
="Sim",1,0))+
((RELATED1
06.]))*2))/2 

40.a No último ano foram feitas 
capacitações técnicas na 

área de gestão 
administrativa? 

Sim = 1 

Não = 0 

40.b No último ano foram feitas 
capacitações técnicas na 

área de uso de computador 
e/ou programas de 

computador? 

Sim = 1 

Não = 0 

40.c No último ano foram feitas 
capacitações técnicas na 
área de disposição dos 

equipamentos de produção 
- layout? 

Sim = 1 

Não = 0 

40.d No último ano foram feitas 
capacitações técnicas na 

área de uso dos 
equipamentos de coleta, 

triagem e beneficiamento? 

Sim = 1 

Não = 0 

40.e No último ano foram feitas 
capacitações técnicas na 

área de gestão financeira? 

Sim = 1 

Não = 0 

40.f No último ano foram feitas 
capacitações técnicas na 

área de segurança do 
trabalho? 

Sim = 1 

Não = 0 

40.g No último ano foram feitas 
capacitações técnicas na 
área de cooperativismo? 

Sim = 1 

Não = 0 

40.h No último ano foram feitas 
capacitações técnicas na 
área de comercialização, 

Curso de inglês, artesanato 
com reciclado, logística 

reversa? 

Sim = 1 

Não = 0 

106. Qual a graduação atribuída 
comprometimento/ 
participação dos 

cooperados? 

Valor 

C o m u
n ic a
ç

ã
o
 

75.a A organização possui site? Sim = 1 
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=(IF(75.a="Si
m",1,0)+IF(75
.b="Sim",1,0)
+IF(75.c="Si

m",1,0)+IF(75
.d="Sim",1,0)
+IF(75.e="Si
m",1,0)+IF(75

.f 
="Sim",1,0)+I
F(75.g="Sim",
1,0)+IF(75.h=
"Sim",1,0)+IF
(75.i="Sim",1,
0)+(109.)*2)/

2 

Não = 0 

75.b A organização possui Blog? Sim = 1 

Não = 0 

75.c A organização possui Folder 
ou folheto institucional? 

Sim = 1 

Não = 0 

75.d A organização possui placa 
na fachada? 

Sim = 1 

Não = 0 

75.e A organização possui 
banners ou material para 

eventos? 

Sim = 1 

Não = 0 

75.f A organização possui Logo? Sim = 1 

Não = 0 

75.g A organização possui 
apresentação digital? 

Sim = 1 

Não = 0 

75.h A organização possui 
facebook? 

Sim = 1 

Não = 0 

R
e
s
p

o
n

s
a

b
ili

d
a
d

e
 S

o
c
io

a
m

b
ie

n
ta

l 

=(IF(68.a="Si
m",3,0)+IF(68
.b="Sim",3,0)
+IF(68.c.="Si
m",3,0))/(IF(6
9.a="Sim",3,0

)+IF(69.c 
="Sim",3,0)+I
F(69.c="Sim",

3,0)) 

68.a No último ano, a 
cooperativa realizou alguma 

ação em escolas de 
fomento à Coleta seletiva? 

Sim = 3 

Não =0 

68.b No último ano, a 
cooperativa realizou alguma 

ação na comunidade de 
fomento à coleta Seletiva? 

Sim = 3 

Não =0 

68.c No último ano, a 
cooperativa realizou alguma 

ação em empresas de 
fomento à coleta seletiva? 

Sim = 3 

Não =0 

69.a A cooperativa tem interesse 
em realizar alguma ação de 

fomento à coleta seletiva 
em escolas? 

Sim = 3 

Não =0 

69.b A cooperativa tem interesse 
em realizar alguma ação de 

fomento à coleta seletiva 
em empresas? 

Sim = 3 

Não =0 

69.c A cooperativa tem interesse 
em realizar alguma ação de 
fomento à coleta seletiva na 

comunidade? 

Sim = 3 

Não =0 

E
s
c
o

la
ri
d

a
d
e
 

=(19.5 + 19.6 
+ 19.7 + 20.5 

+ 20.6 + 
20.7) / 

(16.)*10 

19.5 Número de mulheres com 
ensino médio completo 

Valor 

19.6 Número de mulheres com 
ensino superior incompleto 

Valor 

19.7 Número de mulheres com 
ensino superior completo 

Valor 

20.5 Número de homens com 
ensino médio completo 

Valor 
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20.6 Número de homens com 
ensino superior incompleto 

Valor 

20.7 Número de homens com 
ensino superior completo 

Valor 

16. Qual o número total de 
trabalhadores na 

cooperativa? 

Valor 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 4. Desenvolvimento do algoritmo para as questões no Power Bi (Índice Ecológico) 

Ecológico = (I Segurança e Qualidade de vida no Trabalho + I Infraestrutura + 
I Destinação Final dos Rejeitos) X FATOR 

Índice  Cálculo 
Simplificado 

Código 
da 

questão 

Questão Respostas e 
Pontuações 

D
e
s
ti
n
a

ç
ã
o

 f
in

a
l 
d

o
s
 r

e
je

it
o

s
 =98. 98. Os rejeitos da cooperativa 

possuem destinação 
adequada? 

Sim = 10 

Não = 0 

In
fr

a
e

s
tr

u
tu

ra
 

=((((IF(82.a="
Sim",10,0)+IF
(82.b="Sim",1
0,0)+IF(82.c=
"Sim",10,0)+I
F(82.d="Sim",
10,0)+IF(82.e
="Sim",10,0)+
IF(82.f="Sim",
10,0))/6))+IF(
79.="Terreno 
Adaptado",3,I
F(79.="Constr

ução 
adaptada",6,1
0))+IF(83.="Si
m",10,IF(83="
Parcialmente"
,5,0))+IF(97.=
"mais de 10 

82.a A cooperativa possui energia 
elétrica como serviço público 

regularizado? 

Sim = 10 

Não = 0 

82.b A cooperativa possui 
fornecimento de água como 

serviço público regularizado? 

Sim = 10 

Não = 0 

82.c A cooperativa possui esgoto 
como serviço público 

regularizado? 

Sim = 10 

Não = 0 

82.d A cooperativa possui coleta 
de rejeito como serviço 
público regularizado? 

Sim = 10 

Não = 0 

82.e A cooperativa possui 
telefonia fixa como serviço 

público regularizado? 

Sim = 10 

Não = 0 

82.f A cooperativa possui internet 
como serviço público 

regularizado? 

Sim = 10 

Não = 0 

79. Qual a estrutura do local de 
trabalho da cooperativa? 

Terreno 
Adaptado = 3 
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anos",5,IF(97.
="menos de 

10 
anos",10,0)))/

5 

Construção 
adaptada = 6 

Galpão = 10 

83. O piso do local de trabalho é 
pavimentado? 

Sim = 10 

Parcialmente 
= 5 

97. Se Sim, qual a idade média 
dos veículos? 

menos de 10 
anos = 10 

mais de 10 
anos = 5 

S
e

g
u

ra
n

ç
a

 e
 q

u
a

lid
a

d
e

 d
e
 v

id
a

 n
o

 t
ra

b
a

lh
o

 

=(if(84.a="Si
m",1,0)+IF(84

.b 
="Sim",1,0)+I
F(84.c="Sim",
1,0)+IF(84.d=
"Sim",1,0)+IF(
84.e="Sim",1,

0)+IF(84.f 
="Sim",1,0)+I
F(84.g="Sim",
1,0)+IF(49.a=
"Sim",1,0)+IF(
49.b="Sim",1,

0)+IF(49.c 
="Sim",1,0)+I
F(49.d="Sim",
1,0)+IF(49.e=
"Sim",1,0)+IF(
49.f="Sim",1,

0)+if(49.g 
="Sim",1,0)+I

F(49.h 
="Sim",1,0)+I

F(49.i  
="Sim",1,0)+I
F(51.="Sim",0

,10))/3 

84.a A área de descarregamento e 
armazenagem está definida 

fisicamente por meio de 
demarcação/identificação 

visual? 

Sim = 1 

Não = 0 

84.b A área de triagem está 
definida fisicamente por meio 
de demarcação/identificação 

visual? 

Sim = 1 

Não = 0 

84.c A área de armazenagem pós 
triagem/ pré prensagem está 
definida fisicamente por meio 
de demarcação/identificação 

visual? 

Sim = 1 

Não = 0 

84.d A área de estoque de fardos 
está definida fisicamente por 

meio de 
demarcação/identificação 

visual? 

Sim = 1 

Não = 0 

84.e A área de área de trânsito de 
caminhões está definida 
fisicamente por meio de 

demarcação/identificação 
visual? 

Sim = 1 

Não = 0 

84.f A área do refeitório/ 
banheiros está definida 
fisicamente por meio de 

demarcação/identificação 
visual? 

Sim = 1 

Não = 0 

84.g A área do escritório está 
definida fisicamente por meio 
de demarcação/identificação 

visual? 

Sim = 1 

Não = 0 

49.a Os cooperados utilizam 
uniforme como EPI 

(equipamentos de proteção 
individual)? 

Sim = 1 

Não = 0 

49.b Sim = 1 
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Os cooperados utilizam luvas 
como EPI (equipamentos de 

proteção individual)? 

Não = 0 

49.c Os cooperados utilizam 
óculos como EPI 

(equipamentos de proteção 
individual)? 

Sim = 1 

Não = 0 

49.d Os cooperados utilizam botas 
como EPI (equipamentos de 

proteção individual)? 

Sim = 1 

Não = 0 

49.e Os cooperados utilizam 
proteção auricular como EPI 
(equipamentos de proteção 

individual)? 

Sim = 1 

Não = 0 

49.f Os cooperados utilizam 
máscara como EPI 

(equipamentos de proteção 
individual)? 

Sim = 1 

Não = 0 

49.g Os cooperados utilizam 
Capacete como EPI 

(equipamentos de proteção 
individual)? 

Sim = 1 

Não = 0 

49.h Os cooperados utilizam 
Avental como EPI 

(equipamentos de proteção 
individual)? 

Sim = 1 

Não = 0 

49.i Os cooperados utilizam Capa 
de chuva como EPI 

(equipamentos de proteção 
individual)? 

Sim = 1 

Não = 0 

51. Existe alguma resistência por 
parte dos cooperados em 

utilizar os EPI's? 

Sim = 0 

Não = 10 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 5. Desenvolvimento do algoritmo para as questões no Power Bi (Índice Econômico) 

Econômico = (I Renda + I Comercialização + I Apoio Institucional + I 
Controle) X FATOR 

Índice Cálculo 
Simplificado 

Código 
da 

questão 

Questão Respostas e 
Pontuações 

C
o
n

tr
o

le
 

=103. 
+IF(44.="Sim

",5,0) 

103. Qual o grau de controle de 
entrada e saída de material 

da cooperativa? 

Valor 

44. A cooperativa possui um 
livro-caixa atualizado? 

Sim = 5 

Não = 0 
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A
p

o
io

 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l  = 107. +108. 107. Qual a graduação atribuída 
ao apoio financeiro/técnico 
de Instituições públicas no 

último ano? 

Valor 

108. Qual a graduação atribuída 
ao apoio financeiro/ técnico 
do setor privado no último 

ano? 

Valor 

C
o
m

e
rc

ia
liz

a
ç
ã

o
 

= 
(IF(70.="Maio
r parte para a 
Indústria",5,I

F(70. 
="Menor 

parte para a 
Indústria",3,1
)))+(IF(72.="s

im",5,0)) 

70. Para quem a cooperativa 
vende os materiais? 

Maior parte 
para 

indústria= 5 

Menor parte 
para indústria 

=3 

Exclusivame
nte para 

intermediário 
= 0 

72. A Cooperativa participa de 
redes formadas ou em 

formação? 

Sim = 5 

Não = 0 

R
e
n

d
a
 

= IF(43. 
="Sim",5,0)+I
F(21.>Econo
mico[Qual o 

valor do 
salario 
minimo 

atualmente?(
R$ - 

Resposta 
numérica)]*1.
4,5,IF(21.>Ec
onomico[Qual 

o valor do 
salario 
minimo 

atualmente?(
R$ - 

Resposta 
numérica)]*1.
25,4,IF([21.>
1.05,3,IF(21.
>Economico[
Qual o valor 
do salario 

minimo 

43. A cooperativa consegue 
manter um fundo de caixa? 

Sim = 5 

Não = 0 

  Qual o valor do salário-
mínimo atualmente? 

Valor 
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atualmente?(
R$ - 

Resposta 
numérica)],2,

1)))) 

P
ro

d
u

ç
ã

o
 

= (23./22.)*10 23. Volume de material 
comercializado/ vendido 

Valor 

22. Volume de material 
coletado/recebido 

Valor 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 6. Desenvolvimento do algoritmo para as questões no Power Bi (Índice Político) 

Político = (I Formalização + I Parcerias + I Inserção no Mercado) X FATOR  

Índice Cálculo 
Simplificado 

Código 
da 

questão 

Questão Respostas e 
Pontuações 

In
s
e

rç
ã
o
 n

o
 m

e
rc

a
d
o
 = 

IF(62.>=5,10,
IF(62.>2,8,1))
/(IF(63.>=5,1,
IF(63.>2,8,10

))) 

62. Contrato remunerado de 
prestação de serviços pela 

coleta seletiva 

Valor 

63. Contrato não remunerado de 
prestação de serviços pela 

coleta Seletiva 

Valor 

P
a

rc
e
ri
a

s
 

= 
IF(53.="sim",

10,0) 

53. A cooperativa possui 
parceria, por meio do Decreto 

5.940/06, com alguma 
empresa, órgão, ou autarquia 

do governo federal? 

Sim = 10 

Não = 0 

F
o

rm
a

liz
a

ç
ã

o
 =(IF(29.a="Si

m",10,0)+IF(2
9.b="Sim",10,

0)+IF(29.c 
="Sim",10,0)+
IF(29.d="Sim"

29.a A cooperativa possui ata de 
eleição da atual diretoria ou 

similar? 

Sim = 10 

Não = 0 

29.b A cooperativa possui Estatuto 
Social atualizado ou similar? 

Sim = 10 

Não = 0 

29.c Sim = 10 
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,10,0)+IF(29.
e="Sim",10,0)

+IF(29. 
f="Sim",10,0)
+IF(Politico[2

9.g A 
cooperativa 

possui 
Certificado 

dos 
Bombeiros ou 
similar?]="Si
m",10,0)+if(2
9.h="Sim",10,

0))/8 

A cooperativa possui Licença 
Ambiental de Operação ou 

Certificado de Inexigibilidade 
ou similar? 

Não = 0 

29.d A cooperativa possui 
Licença/ Autorização/ 

Dispensa para transporte de 
Resíduos Municipal ou 

similar? 

Sim = 10 

Não = 0 

29.e A cooperativa possui 
Licença/ Autorização/ 

Dispensa para transporte de 
Resíduos Estadual ou 

similar? 

Sim = 10 

Não = 0 

29.f A cooperativa possui 
Licença/ Autorização/ 

Dispensa para transporte de 
Resíduos Federal ou similar? 

Sim = 10 

Não = 0 

29.g A cooperativa possui 
Certificado dos Bombeiros ou 

similar? 

Sim = 10 

Não = 0 

29.h A cooperativa possui Alvará 
Municipal, Credenciamento 

Comlurb ou similar? 

Sim = 10 

Não = 0 

Fonte: Elaboração própria 


