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Resumo: Este trabalho de iniciação científica apresenta como resultado a definição de uma política 
da qualidade, dos objetivos da qualidade e a determinação da sequencia e interação entre os 
principais processos de negócio de uma cooperativa populare de coleta e seleção de recicláveis na 
Região Metropolitana de Campinas (RMC) que é incubada pelo Centro de Referência em 
Cooperativismo e Associativismo (CRCA). A definição da política, dos objetivos e da sequencia e 
interação dos processos foram elaborados conforme proposto pela arquitetura de modelagem BP-
Quality que visa estruturar um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) com base na norma NBR ISO 
9001. O foco deste trabalho de iniciação científica foi pesquisar como os principais processos de 
negócio da cooperativa estão organizados e quais são as intensões e desejos desta cooperativa a 
longo prazo, de modo a prover uma declaração da política da qualidade alinhada com estas intensões 
e que possa ser desdobrada em objetivos específicos, bem como elaborar um mapa contendo a 
sequencia e interação entre os processos existentes nesta cooperativa. Uma pequena revisão teórica 
sobre Sistemas de Gestão da Qualidade, a norma ISO9001 e a arquitetura de modelagem BP-Quality 
é feita, para então apresentar os resultados desta pesquisa. 
Palavras-chave: Sistemas de Gestão da Qualidade; ISO9001; Poítica da Qualidade; Cadeia de 
Suprimento Reversa; Logística Reversa; Cooperativas Populares; BP-Quality. 

Área do Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas – Administração. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O cosumo frenético dos recursos naturais e a geração excessiva de resíduos sólidos fazem da 
reciclagem dos materiais é uma necessidade imperante para a sociedade.  

No Brasil, em 2010, foram produzidas 195 mil toneladas de resíduos diariamente, em todo o território 
nacional, totalizando 60,8 milhões de toneladas de lixo ao ano segundo estudo feito Associação 
Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) intitulado “O Panorama 
dos Resíduos Sólidos no Brasil 2010” 

Ainda segundo a Abelpre (2010), o brasileiro produz, em média, 1,213 kg de lixo por dia, um valor 
muito próximo ao habitante europeu que produz em média de 1,298 kg/habitante diariamente. Já os 
norte americanos são os que mais poluem, com 2,8 kg de resíduos descartados diariamente. 

Porém, o mais catastrófico é saber que, segundo este mesmo estudo, pouco mais de 10% deste 
montante não foi sequer coletado, indo parar em córregos, terrenos baldios, ruas e rios e que, no 
último ano, 42,4% dos resíduos não receberam a destinação adequada, e apesar de terem sido 
coletados, foram parar em lixões ou aterros irregulares (ABELPRE, 2010). 

Todo este volume de resíduo que é produzido diariamente e que não tem uma destinação adequada 
já seria o suficiente para mobilizar a sociedade em busca de soluções para este problema já que, o 
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meio ambiente, sabidamente não é capaz de suportar este ritmo frenético de consumo e descarte de 
resíduo. 

No entanto, além do aspecto ambiental que estes pequenos números do volume de lixo que é 
produzido diariamente também há o aspecto social que esta situação gera, exigindo mais ainda da 
sociedade a busca pela solução deste problema. 

Segundo o site ambientebrasil.com.br (2011), em 37,4% das capitais brasileiras há catadores de lixo 
nos lixões e esse número cresce para impressionantes 68,18% das cidades com mais de 50 mil 
habitantes a presença de catadores de lixo nos lixões destas cidades. A presença de catadores de 
lixo nas ruas das cidades também pode ser observada em 66,67% das capitais brasileiras e em 
63,64% das cidades com mais de 50 mil habitantes.  

Portanto, além do aspecto ambiental, a problemática dos resíduos sólidos também possui uma 
dimensão social igualmente crítica que exigirá de toda a socidade a busca de soluções para reduzir e 
sanar a humanidade deste grave problema. 

As cooperativas populares de coleta e seleção de recicláveis surgem como alternativa para a 
eliminação da figura do catador de lixo e como alternativa adequada para a destinação do resíduo 
sólido nas grandes cidades. Porém, ao passo que muitas iniciativas de formação de cooperativas 
populares surgem, também são muitas que deixam de existir ou são ineficientes na missão de 
promover uma melhoria de renda e condição de trabalho dos catadores de lixo que se pretendia 
retirar das ruas e lixões. 

Este plano de trabalho de iniciação se desenvolveu em um caso exitoso muito interessante que 
ocorre na RMC, trata-se da RECICLAMP e das Cooperativas Populares de Coleta e Seleção de 
Recicláveis incubas pelo CRCA (Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo). 

Na perspectiva de contribuir para a melhoria da gestão das operações nestas cooperativas, este 
trabalho de iniciação científica (IC) soma-se aos esforços de criar um Sistema de Gestão da 
Qualidade com base na NBR ISO9001 para estas cooperativas populares.  

A tarefa deste plano de IC foi a de definir indicadores de desempenho da cooperativa piloto Antonio 
da Costa Santos a partir da utilização da metodologia de modelagem de processos de negócio BP-
Quality. 

A seguir será feita a caracterização da RECICLAMP e das Cooperativas Populares incubadas pelo 
CRCA, bem como a descrição da metodologia BP-Quality para então apresentar os resultados deste 
trabalho. 

2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

2.1 O CRCA  

O CRCA – Centro de Referência em Cooperativismo e Associativismo – foi fundado em 2002, como 
decorrência do trabalho desenvolvido pela Cáritas Arquidiocesana de Campinas com o programa 
“Luxo do Lixo” que incentivava a criação de cooperativas de coleta e manuseio de materiais 
recicláveis. Em 2006, o CRCA foi qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP), nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999.  

A atuação do CRCA como incubadora das cooperativas populares de coleta e seleção de recicláveis 
póssui uma lista grande de conquistas, como: a posse ou o comodato dos terrenos; a elaboração de 
estatutos, conselhos gestores e demais obrigações que autorizam a funcionar; elaboração de 
registros e controles de produção; o recolhimento de impostos, em especial a previdência social; a 
retiranda dos catadores de ruas e lixões e acomodando em galpões industriais de alvenaria, com 
piso, cobertura, sanitários, refeitórios e até escritório; fornecemento de luvas, aventais, botas, 
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uniformes, prensas, mesas de separação, carrinhos de mão, transpaletera e até caminhões para 
realizar o trabalho; formação de parcerias com empresas públicas e privadas, com o departamento de 
limpeza urbana da prefeitura municipal e outras organizações de modo a garantir volume e 
regularidade no recebimento de materiais a serem separados, eliminando a figura do ‘catador de lixo’ 
pelas ruas da cidade. 

Todos os esforços citados anteriormente resultaram num incremento substancial da capacidade de 
processamento das cooperativas populares, atingindo grande volume e regularidade de produção. 
Não seria exagero afirmar que estas cooperativas já se caracterizavam como pequenas indústrias de 
separação e enfardamento de materiais recicláveis. 

2.2 As Cooperativas Populares de Coleta e Seleção de Recicláveis 

Ao longo dos anos, o CRCA incubou oito Cooperativas Populares de Coleta e Seleção de Recicláveis 
incubadas pelo CRCA, sete em Campinas e uma em Valinhos. Atualmente são seis cooperativas que 
ainda são assessoradas pelo CRCA em sua gestão. 

Estas seis cooperativas totalizam cerca de 150 cooperados e processam mensalmente um volume 
em torno de 400 toneladas de material. Caracterizamse como uma verdadeira indústria. 

Tal capacidade de processamento é fruto da melhoria substancial da infra-estrutura das cooperativas 
e da adoção de procedimentos de trabalho. À medida que as cooperativas aumentavam sua 
capacidade de produção aumentava a receita das cooperativas, o que permitiu aumentar a renda dos 
cooperados e, sobretudo, investir na infra-estrutura das cooperativas. 

Porém, as seis cooperativas atendidas pelo CRCA atuavam de maneira independente. Cada qual 
recebia sua cota de material proveniente da empresa contratada pelo departamento de limpeza 
urbana para fazer a coleta seletiva na cidade de Campinas e os separavam e vendiam de modo 
independente das demais cooperativas populares, mesmo sendo todas incubadas pelo CRCA. 

Essa forma de atuação independente das cooperativas era natural no princípio da incubação, mas, 
depois de bem organizadas e produzindo materiais com qualidade e volume constante, percebeu-se 
que se poderia mellhorar o preço de venda se elas atuassem em conjunto. 

Foi então criada a RECICLAMP e as cooperativas populares incubadas pelo CRCA deram um grande 
salto na melhoria da geração de renda, emprego e capacidade de processamento  

2.3 A RECICLAMP 

A RECICLAMP é denominada uma central solidária de vendas, configurando-se como uma 
cooperativa de cooperativas que tem a função de fazer a venda conjunta dos produtos separados e 
processados pelas cooperativas populares. 

A criação da RECICLAMP unificou o padrão de separação e enfardamento dos produtos das 
cooperativas, permitiu atingir volumes altos o suficiente para conseguirem vender diretamente para as 
grandes indústrias recicladoras e eliminar os aparistas e sucateiros, obtendo-se assim, melhores 
preços para os materiais recicláveis. 

E foi justamente com a criação da RECICLAMP que surgiu a necessidade de desenvolver um 
Sistema de Gestão da Qualidade para as coperativas populares, uma vez que agora, os produtos são 
vendidos conjuntamente e para grandes recicladores que são mais exigentes em termos de 
qualidade. 

3 REVISÃO TEÓRICA 

São 3 os tópicos desta revisão teórica: 
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• Cadeia de Suprimentos Reversa e Solidária; 

• Sistemas de Gestão da Qualidade, e 

• Arquitetura de Modelagem BP-Quality. 

3.1 Cadeia de Suprimentos Reversa e Solidária  

O conceito de Cadeia de Suprimento Reversa é uma expansão do conceito já bem difundido de 
Logística Reversa. Uma cadeia de suprimentos reversa é uma cadeia de suprimentos típica, mas cujo 
fluxo de produtos é oposto ao fluxo direto, tal como a figura 1 ilustra a seguir. 

Já o conceito de Cadeia de Suprimentos Solidária foi postulado por Georges (2010a, 2011) 
observando a existência de Empreendimentos Econômicos Solidários em uma Cadeia de 
Suprimentos.  

“Uma rede de organizações conectadas e interdependentes, com a presença de 
organizações autogestionadas, trabalhando conjuntamente, em regime de 
solidariedade e cooperação mútua, para controlar, gerenciar e aperfeiçoar o fluxo 
de matérias-primas e informações dos fornecedores para os clientes finais com o 
propósito de viabilizar iniciativas coletivas e da geração de emprego e renda”. 

 

Figura 1 – Exemplo de uma Cadeia de Suprimentos Reversa 

Empreendimentos Econômicos Solidários são empreendimentos econômicos criados sobre os 
princípios da economia solidária. A economia solidária se apresenta como alternativa para a geração 
de trabalho e renda e instrumento para a inclusão social. Apresenta grande diversidade de práticas 
econômicas e sociais organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de troca, 
empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção 
de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo solidário. 

Considerando essa concepção, a economia solidária, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego 
(apud Georges 2010a e 2011), possui as seguintes características: 

• Cooperação: Existência de interesses e objetivos comuns, propriedade coletiva, partilha dos 
resultados e responsabilidade solidária. 

• Autogestão: Exercício de práticas participativas nos processos, estratégias e no cotidiano dos 
empreendimentos. 

• Dimensão Econômica: Agregação de esforços, recursos e conhecimentos para viabilizar as 
iniciativas coletivas de produção. 

• Solidariedade: Justa distribuição dos resultados e a melhoria das condições de vida de 
participantes.  

O conceito de Cadeia de Suprimentos Solidária foi postulado por Georges (2010a, 2011) a partir do 
reconhecimento de EES numa cadeia de suprimentos. Utilizando a definição de cadeia de 
suprimentos dada por Christopher (2009) e adaptando-a para contemplar as características da 
economia solidária, Georges (2010a, 2011) define cadeia de suprimentos solidária: 
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As Cooperativas Populares de Coleta e Seleção de Recicláveis incubadas pelo CRCA e a 
RECICLAMP formam, portanto, um interesante caso de uma Cadeia de Suprimentos Reversa e 
Solidária, como a figura 2 mostra a seguir. 

Por atuarem em rede, como uma Cadeia de Suprimentos Reversa e Solidária, existe a necessidade 
de padronizar o sistema de produção de modo a permitir a rastreabilidade e a padronização dos 
materiais que são vendidos conjuntamente, além dos elevados níveis de qualdiade exigidos pelos 
grandes recicladores. 

 

Figura 2 – A Cadeia de Suprimentos formada pelas Cooperativas Populares de Coleta e Seleção de 
Recicláveis 

Nesse sentido, o presente trabalho de iniciação científica se propôs a pesquisar quais são os 
indicadores de desempenho usados para monitorar os processos da produção das cooperatrivas 
populares que constituem esta cadeia de suprimentos reversa e solidária, contribuindo para o objetivo 
de padronizar a produção, o produto e garantir a rastreabilidade e qualidade dos materiais. 

3.2 Sistemas de Gestão da Qualidade 

Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) são definido segundo a NBR ISO9000 como um conjunto 
de elementos inter-relacionados ou interativos para estabelecer política, objetivos, para atingir estes 
objetivos e para dirigir e controlar uma organização (entendida como grupo de instalações e pessoas 
com um conjunto de responsabilidades, autoridades e relações) no que diz respeito à qualidade, que 
é o grau no qual um conjunto de características inerentes ao produto ou prestação de serviço satisfaz 
a requisitos, que são necessidades ou expectativas, expressos pelo cliente de forma implícita ou 
obrigatória (ABNT, 2005). 

O SGQ representa a parte do sistema de gestão da organização cujo enfoque é alcançar resultados 
em relação aos objetivos da qualidade, para satisfazer às necessidades, expectativas e requisitos das 
partes interessadas, conforme apropriado.  

Os objetivos da qualidade complementam outros objetivos da organização, tais como os relacionados 
ao crescimento, captação de recursos financeiros, lucratividade, meio ambiente, segurança e saúde 
ocupacional.  

As várias partes de um sistema de gestão da organização podem ser integradas, juntamente com o 
sistema de gestão da qualidade, dentro um sistema de gestão único, utilizando-se elementos 
comuns. Isto pode facilitar o planejamento, a alocação de recursos, definição de objetivos 
complementares e avaliação da eficácia global da organização. 

O sistema de gestão da organização pode ser avaliado com relação à sua organização gerencial por 
meio de auditorias com base nos requisitos de normas, tais como ISO 9001, ISO 14001 e outras, 
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podendo estas auditorias de sistema de gestão ser realizadas separadamente ou de forma 
combinada (ABNT, 2005). 

As organizações com SGQ auditados por organismos certificadores e que demonstraram capacidade 
de atender os requisitos da ISO9001 recebem o certificado e entram para um seleto grupo de 
organizações que goza de reconhecimento público por terem uma gestão orientada à melhoria 
contínua e satisfação de seus clientes. 

Hoje, segundo Ribeiro Neto et al.(2010) os SGQ em conformidade com a norma ISO9001 já 
ultrapassa o numero de 1 milhão de certificações em mais de 176 países. Trata-se de um instrumento 
de gestão amplamente utilizado e difundido mundialmente, com reconhecimento público e notório que 
atesta as organizações capacidade de atender requisitos específicos quanto a qualidade. Portanto, 
desenvolver um SGQ em conformidade com a norma ISO9001 de acordo com as especificidades 
desta cadeia de suprimentos solidária constituída por cooperativas populares, podendo até ser 
auditada por organismos de certificação, sua capacidade técnica para atender requisitos específicos 
de qualidade dos recicladores estará garantida e atestada.  

3.3 Arquitetura de Referência BP-Quality 

A arquitetura de referência BPQuality foi desenvolvida por Georges (2010b) baseando-se na 
arquitetura de referência ARIS, adaptada de forma a atender alguns requisitos da norma e 
estabelecer e documentar o Sistema de Gestão da Qualidade. 

É constituída de quatro dimensões, conforme ilustra a figura 3 a seguir. A visão do organograma e 
dos cargos é similar a visão da organização da arquitetura ARIS, porém, neste caso, além do 
organograma tradicional também é necessário incluir a descrição, responsabilidade e competência 
exigida de cada cargo citado no organograma, de forma que possa atender aos requisitos 5.5.1 e 
6.2.2 da NBR ISO9001.  

A visão da seqüência e interação dos processos é uma visão similar a visão das funções da 
arquitetura ARIS, porém, neste caso, deverá conter todos os processos de negócio que fazem parte 
do Sistema de Gestão da Qualidade detalhando a seqüência entre estes processos e a interação 
entre eles (conexões de entradas e saídas), tal como exigem os requisitos 4.1.b e  4.2.2 c da NBR 
ISO9001. 

 

Figura 3 - Visões que compões a arquitetura de referência BPQuality (fonte: Georges, 2010b) 

A visão dos documentos e registros fornece as regras de controle dos documentos associados a um 
processo de negócio, tal como exigem os requisitos 4.2.3 e 4.2.4. da NBR ISO9001. 

A visão do monitoramento do desempenho do processo fornece os indicadores de desempenho 
associado a este processo de negócio, tal como exigem os requisitos 4.1 e, 8.2.3 da NBR ISO9001. 

A visão do modelo de processo é formada pela seqüência de atividades que compõe este processo, 
iniciando-se com algum evento de denota a entrada do processo e terminando por gerar algum 
evento de saída, que pode ser a entrada para o processo seguinte.  
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A figura 4 apresenta um modelo de processo de negócio. Observa-se que os eventos na parte 
superior do retângulo são as entradas do processo, ao passo que os eventos na parte inferior são as 
saídas. As atividades internas ao retângulo representam o conjunto de atividades que compõe o 
processo, cada qual está sempre associado a algum cargo que tem responsabilidade direta sobre sua 

execução e está associada a um registro ou documento. 

 

 

Figura 4 - Modelos de Processo de Negócio da Arquitetura de Referência BPQuality (fonte: Georges, 
2010b) 

4 METODOLOGIA 

A metodologia usada para atingir os objetivos propostos por este plano de IC se basearam na revisão 
bibliográfica dos temas pertinentes, conforme apresentado na seção anterior, na pesquisa 
documental e entrevista com gestores, assumindo o formato de estudo de caso. 

O caso pesquisado foi a da Cooperativa Antonio da Costa Santos, localizada na cidade de Campinas-
SP. A pesquisa documental envolveu diversos registros, como: entrada de material, controle de 
triagem das mesas, controle de frequencia e horas trabalhadas, registro de saída, registro de coleta e 
controle de estoque.  Também foram pesquisados os relatórios mensais de material e financeiro 
consolidado pela CRCA e os manuais de operação denominados “kit produção” e “kit coordenação”. 
Os gestores entrevistados foram à presidente (dona Cida), coordenadora (Cilvana) e tesoureiro 
(Hermes) da cooperativa e o coordenador do CRCA (José Ronaldo). 

Após a coleta dos dados e do entendimento dos principais processos de negócios da cooperativa, 
obtiveram-se os resultados que estão apresentados na seção seguinte.  

5 RESULTADOS 

Optou-se por iniciar a modelagem usando a abordagem top-down, reconhecendo os principais 
processos de negócio da cooperativa e desenhando um esboço da seqüência dos processos para, 
posteriormente, quando todos estiverem mapeados, tornar-se a visão da seqüência e interação dos 
processos de negócio conforme metodologia BP-Quality. A figura 5 ilustra o esboço inicial e a figura 6 
ilustra o resultado final desta visão de seqüência e interação dos processos do SGQ. 

 

Figura 1 – Esboço inicial da estrutura do SGQ  (fonte: o autor) 
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A cooperativa possui 5 processos de negócios codificados de P01 até P05. O primeiro deles, o P01-
Processo de Gestão do SGQ, reúne diversas atividades típicas de um SGQ e que não havia desta 
natureza na cooperativa. Atividades como abertura de ações corretivas e preventivas, planejamento 
de auditorias, controle de documentos e registros e uma política da qualidade, objetivos, indicadores, 
metas e reunião de análise crítica são atividades que estão formalizadas no P01-Processo de Gestão 
da Qualidade com subseqüente desenvolvimento de um sistema de informação baseado em banco 
de dados relacional para controle e gestão destas atividades. 

O P02-Processo de Produção foi o segundo processo de negócio modelado. Atividades de 
recebimento, pré-triagem, triagem, prensagem e expedição constituem este processo de negócio e, 
aqui, já havia boa quantidade de registros de controle e padrão de trabalho documentada e que foram 
organizados no P02-Processo de Produção.  

O processo comercial foi terceiro processo de negócio modelado sob o titulo de P03-Processo 
Comercial. Atividade de elaboração de proposta, análise de crédito, venda e pesquisa de satisfação 
estão previstos neste processo. Já o processo de negócio do RH foi denominado de P04-Processo de 
RH, aqui as atividades de admissão e desligamento já existiam na cooperativa, porém nada 
relacionado a descrição de funções, exigência de competência e qualificação e nem treinamentos.  

Por fim, compras e recebimento constituem o processo P05-Compras e Recebimento, que envolve 
toda a sistemática de qualificação e avaliação de fornecedor, cotação, pedido de compra e 
recebimento de item adquirido. Todos esses processos podem ser observados na figura 6 exibida 
anteriormente que mostra a seqüência e interação entre esses processos de negócio. 

 

 

 Figura 2 - Seqüência e interação dos processos de negócio da Cooperativa (fonte: o autor) 

Já a Política da Qualidade foi elaborada de modo participativo, sendo declarada pelos próprios 
cooperados e organizada pela equipe de pesquisadores. Numa oficina com a participação de todos 
os cooperados, promoveu-se um debate que resultou na politica da qualidade declarada na figura 7 a 
seguir. 
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A Cooperativa Antonio da Costa Santos se compromete:

• com a geração de trabalho e melhoria da renda dos cooperados;

• com a melhoria contínua da gestão da cooperativa;

• em satisfazer o cliente, e 

• no atendimento aos requisitos da NBR ISO9001:2008.

Política da Qualidade

 

Figura 7 – Declaração da Política da Qualidade (fonte: o autor) 

6 CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de um SGQ em uma cooperativa popular de coleta e seleção de recicláveis têm 
sido instigante e um desafiador. Interpretar os requisitos da norma ISO9001 na cooperativa merece 
algumas considerações finais e ainda há questões em aberto, como o processo de aquisição. 

Definir uma sistemática de qualificação e avaliação de fornecedor, com rastreabilidade e critérios de 
inspeção para a matéria prima pode até ser possível, mas é inviável para as cooperativas, já que não 
é possível se avaliar o que está sendo coletado durante a coleta e, uma vez carregado o caminhão, 
não se podem determinar mais a origem específica do material. Portanto, na melhor das situações 
(para a coleta própria e coleta Reciclamp), a avaliação e rastreabilidade do item recebido deverão ser 
feita por entrega, sem distinção dos pontos de origem.  

O processo de vendas também apresenta dificuldades na definição de critérios de aprovação de 
cadastro do cliente e emissão de notas fiscais, não por insuficiência técnica das cooperativas, mas 
sim pelos clientes, relevando extensa dimensão do comercio informal da reciclagem. 

A definição de responsabilidades, autoridades e competências no RH, revelou-se de fácil 
implantação, pois há farta documentação institucional (estatuto, atas de assembléia, registros de 
entrada e saída de cooperados) em função da incubação. Organogramas e descrições de cargo 
foram bem aceitos já que os cooperados estão mais acostumados com organizações autoritárias e 
submetidos a chefias, que como: sócio, dono ou cooperado. Fato que se revela repetidas vezes 
quando os cooperados exigem direitos trabalhistas como se fossem empregados.  

No processo produtivo, o mapeamento foi feito sem dificuldades. Registros de entrada de material, 
controles de produção, registros de saídas e controles de estoques já havia, em papel e em planilhas. 
Procedimentos documentados foram elaborados com envolvimento e foram facilmente posto em uso, 
mas com controle de documentos e registros deficientes em função de dificuldades no uso de 
planilhas e banco de dados na cooperativa. 

Já a definição da política da qualidade e dos objetivos, revelou-se atípico e diferente das demais 
organizações. O envolvimento dos cooperados foi unânime e extremamente participativo na definição 
de objetivos coletivos e solidários, numa manifestação clara da natureza cooperativa desta 
organização. 

Por fim, o desenvolvimento do SGQ com base nos requisitos da norma ISO9001 se mostrou possível 
e recompensador e, aliado ao modelo de negócio baseado em rede, confirmam a hipótese de 
tornarem as cooperativas populares de coleta e seleção de recicláveis tecnicamente capazes e 
economicamente viáveis a ponto de responderem a altura como agentes protagonistas no desafio da 
destinação adequada dos RSU que a sociedade contemporânea enfrenta. 
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