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COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL COM O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE 

UMA COOPERATIVA DE RECICLAGEM 

 

1. RESUMO 

Este estudo, em andamento, analisa o comprometimento organizacional dos 

cooperados em relação à produção da COOREPA – Cooperativa Recicla Paranaíba. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Em decorrência da necessidade de estabelecer uma maneira de atuação 

contrária ao enraizado sistema capitalista, surgiram maneiras de produção 

alternativas, tais como as que se fundamentam nos princípios da economia solidária. 

Por meio de um sistema de produção adequado é possível estabelecer qualidade de 

vida no trabalho, melhorias em todo o processo e otimizar os resultados 

operacionais. Neste sentido, as cooperativas de reciclagem estão inseridas na 

categoria de empreendimentos econômicos solidários, pois envolvem gestão 

inclusiva, geração de trabalho e renda e destinação correta de resíduos sólidos 

(SINGER, 2002). Entretanto, para que esta alternativa seja efetivada é necessário 

empenho mútuo e comprometimento nas atividades de gestão e, em especial, de 

produção, foco deste estudo. 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar o comprometimento dos cooperados em relação ao sistema de 

produção de materiais recicláveis. 

 

4. METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa é exploratório e descritivo (GIL, 2011) que visa o 

esclarecimento de conceitos e concepções, ao mesmo tempo em que descreve o 

fenômeno. É utilizada uma abordagem qualitativa (CRESWELL, 2010). Nessa 

pesquisa foi utilizado o estudo de caso como procedimento técnico (YIN, 2001). Foi 

escolhida a COOREPA por ser a única cooperativa registrada na OCB/MS – 

Organização das Cooperativas Brasileiras de Mato Grosso Sul, além de ter sido 

reconhecida em 2011 no Prêmio Santander Universidades. Quanto ao plano de 

coleta de dados opta-se por observação, registros de arquivos e entrevistas 
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semiestruturadas. O tratamento de dados dessa pesquisa será feito por meio da 

análise de conteúdo (GIL, 2011). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento de processos no cenário das organizações tem sido alterado 

em decorrência das intensas pressões em escalas mundial. Devido a isto, hoje o 

comprometimento organizacional fortalece as organizações na medida em que torna 

possível estabelecer os focos organizacionais e vínculos mútuos entre colaborador e 

organização, assim como estabelecer os mais apropriados métodos de atuação e 

enfoques comportamentais, tais como o afetivo, normativo e instrumental (ALLEN; 

MEYER, 1990; BASTOS; BORGES-ANDRADE, 2002; MEDEIROS et al, 2003). 

Meyer e Allen (1991) conceituam o comprometimento organizacional em três 

elementos: o affective commitment, ou seja, o afetivo, pois se liga diretamente ao 

envolvimento e afeto com a organização; o continuance commitment, ou contínuo, 

relacionado a permanência na organização, também tratado como instrumental; e o 

obligation, relativo à obrigação em continuar na organização, entretanto, antes de 

cognominado por diversos autores, esse termo foi reconceituado como normative 

commitment, exposto como normativo. 

Hoje as cooperativas de reciclagem são reconhecidas por meio da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), especificada pela Lei nº 12.305/2010, que 

estabelece políticas para a destinação correta dos resíduos sólidos, que deve ser 

adotada pelas empresas produtivas de modo obrigatório (BRASIL, 2010). A gestão 

de produção é cercada de funções fundamentais para o desenvolvimento das 

organizações, uma delas é a função produção, responsável por tornar possível a 

oferta de produtos ou serviços aos consumidores, contudo, no contexto de 

empreendimentos econômicos solidários, existem demandas em torno dos 

processos produtivos que envolvem relações entre a organização e o colaborador, 

comportamento e comprometimento organizacional (ALLEN; MEYER, 1990; 

SINGER, 2002; SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Por se tratar de um artigo em andamento, pode-se afirmar, preliminarmente, que 

existe uma preocupação com a organização da produção, visando melhorar a renda 
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dos cooperados. Entretanto, com base nas observações notou-se que não existe 

uma padronização da produção, de forma que os cooperados não colocam em 

prática as normas e diretrizes da direção (comprometimento normativo). Os 

cooperados se comportam de maneira individualista em detrimento de seu próprio 

benefício (comprometimento instrumental). Mesmo diante disto, a maioria dos 

cooperados permanece na cooperativa por estreitarem laços com a organização e 

com seus pares (comprometimento afetivo). As próximas etapas envolvem, além de 

observações, dados produtivos e entrevistas com a diretoria e com os cooperados. 
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