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1. Resumo 

O objetivo deste artigo é revelar como são as práticas de gestão de uma cooperativa 

de reciclagem que compreende a economia solidária situada no município de 

Paranaíba, Mato Grosso do Sul. O artigo tem um referencial teórico e mostra como 

ocorre a gestão, além de debater as necessidades que a cooperativa apresenta 

desde seu surgimento como para sua permanência devido à concretização de 

determinados preceitos. A pesquisa de campo tem caráter descritivo com enfoque 

qualitativo, em que há importância de estudar o grupo de cooperados para 

compreender a realização de suas atividades internas e externas. Foi realizado um 

estudo de caso na Cooperativa Recicla Paranaíba (COOREPA). A cooperada 

Diretora-Presidente contribuiu para a pesquisa fornecendo informações do grupo 

cooperativista, no qual, pode colaborar na compreensão da análise teórica. 

Concluiu-se que os meios de autogestão praticados pela cooperativa ainda não se 

adequaram totalmente com os requisitos de caráter solidário mencionados na teoria. 

 

2. Introdução 

Considera-se a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que solidifica o 

trabalho dos cooperados e das cooperativas, dessa forma, aborda a 

responsabilidade da sociedade em colaborar com os resíduos recicláveis, 

reconhecimento de trabalho digno podendo ter representação física ou jurídica, o 

comprometimento das empresas a disponibilizarem informações sobre o ciclo de 

vida dos produtos que produzem para facilitar o trabalho da cooperativa, a inserção 

a treinamentos, incentivos financeiros, de crédito e fiscais (BRASIL, 2010). 

Tem como destaque, a forma como os trabalhadores cooperativistas realizam 

seus trabalhos, como também a importância de outros grupos sociais formais ou 

informais a se aderirem indiretamente na cooperativa podendo orientá-los em seus 

serviços diários para a formação de uma estrutura mais estabilizada.  

Ressalta, sobretudo, que é primeiramente primordial o devido reconhecimento 

da comunidade sobre a cooperativa, o valor que possuem ao fazerem 

transformações com o lixo que é reciclável dependendo da conscientização de todos 

para promover trabalho e características de autogestão. Aborda também que a 

economia solidária que agrega as cooperativas nunca foi alvo de estudos 

administrativos ou de outra área econômica a ponto de, serem aplicáveis no campo 

do terceiro setor, respeitando suas singularidades.  



  

3. Objetivos 

O objetivo geral é analisar a gestão de uma cooperativa de reciclagem de 

acordo com a economia solidária, e os objetivos específicos são: 1) Abordar os 

elementos que contribuem para a gestão de empreendimentos solidários e 2) 

Correlacionar às práticas dos princípios solidários com a gestão na cooperativa. 

 

4. Procedimentos Metodológicos 

Quanto ao tipo de pesquisa é descritiva. De acordo com Roesch (2013) há a 

necessidade no seu foco central em obter informações sobre determinada 

população. Para Collis e Hussey (2005) a pesquisa é fruto de diversas modificações 

que ocorreram dentro do contexto social até à realização do presente trabalho. 

Quanto à abordagem da pesquisa é qualitativa, Dias (2010) expõe que possibilita o 

entendimento da realidade de um grupo social por meio de informações que compõe 

as qualidades do grupo. Para Creswell (2010) ao visitar o local do grupo alvo os 

pesquisadores devem interagir-se com eles a fim de extrair dados para a pesquisa.  

Quanto à estratégia da pesquisa, é um estudo de caso. Segundo Yin (2010), 

o estudo de caso é utilizado para orientar o pesquisador a estudar um grupo ou 

indivíduo com base em perguntas elaboradas para compreensão deste grupo 

promovendo a exploração de assuntos pouco discutidos. Para o estudo de caso 

nesta pesquisa, foi escolhida a COOREPA, uma cooperativa de reciclagem da 

cidade de Paranaíba, que já tem sua estrutura consolidada entre a população e 

organizações sociais para realizarem o trabalho interno, dessa forma, instrui com 

profundidade os conhecimentos observatórios na prática ultrapassando o 

conhecimento literário. Como é um campo pouco explorado, a economia solidária é 

alvo para que possa entender sua singularidade quanto à autogestão e sua rede de 

relacionamentos.  

Quanto ao instrumento da coleta de dados foi utilizado um roteiro de 

entrevista que, de acordo com Collis e Hussey (2005), elaboram-se perguntas para 

saber o que os colaboradores fazem, pensam ou sentem, enquanto Minayo (1994) 

menciona ser usado à forma verbal de se comunicar com o entrevistado reunindo 

informações para a pesquisa. A entrevista contribui a compreender os meios dos 

cooperativistas lhe darem com o trabalho, sociedade e a organização.  

Quanto ao tratamento de dados é abordada a análise de conteúdo que, de 

acordo com Severino (2002), é necessário ser feito uma observação no texto da 



  

pesquisa para sancionar dúvidas que ainda não foram compreendidas. Para Lima 

(2008), o pesquisador deve estudar criteriosamente as questões da entrevista para 

conseguir respostas que vão além do esperado em relação à teoria, para isso, é 

necessária boa desenvoltura ao interpretar as respostas.  

 

5. Desenvolvimento 

 A economia solidária surgiu no século XIX com a crise de empregos, algumas 

nasceram por falta de oportunidades de trabalho nas empresas aparecendo um 

novo trabalho, a cooperativa (LEITE, 2009). A fim de melhorar conhecimentos 

teóricos e proporcionar o aumento literário desse campo, torna-se difícil à 

flexibilidade de ambos a aderir suas particularidades e tentar se desenvolver, 

enquanto, do lado da administração suas orientações são aplicar as mesmas 

técnicas focando nos setores e ressaltando suas funções, do lado da cooperativa o 

trabalho é de igualdade, repleto de assiduidade social, além da necessidade de 

ajuda externa para seu avanço (ANDION, 2005). 

 Os trabalhadores provenientes da economia solidária realizam suas 

atividades internas sob determinados princípios, que caracteriza um trabalho justo e 

de forma igual, assentam, assim, o alicerce da confiança, interação e compromisso 

no local de trabalho se estendendo na sociedade que esta, precisa participar 

ativamente aumentando os laços de contribuição para ser constante o trabalho nas 

cooperativas (GAIGER, 2008). As características principais a se apoiarem em outras 

empresas, além do capital curto, o pessoal envolvido são expostos à jornada de 

trabalho prolongada e cansativa, não possuem certo grau de escolaridade o 

suficiente para resolverem dilemas decisivos de conflitos podendo servir de auxílio 

na desenvoltura do progresso da cooperativa (LEITE, 2009). 

  A cooperativa e a sociedade devem estabelecer meios de comunicação ao 

alcance de todos para estarem informados do retorno compensador que, tanto a 

cooperativa tem a oferecer como a sociedade pode reduzir a quantidade 

aproveitável de lixo no surgimento de novos produtos (GAIGER, 2008). Quando as 

cooperativas são formadas por trabalhadores do meio social possuindo os mesmos 

ideais das direções a serem tomadas, quando se conformam com os requisitos 

propostos, presencia-se maior concentração de esforços na produção tendo bom 

envolvimento até mesmo na comunicação no trabalho. É primordial o 



  

reconhecimento de todas as organizações presentes na sociedade pelo trabalho 

cooperativista, embora seu foco não seja gerar capital, não significa que são 

desprovidos de dinheiro, além disso, conseguem gerar trabalho, fazem parte da 

sociedade consumista, há vínculos comerciais de seus produtos, necessitam de 

acesso à saúde, moradia, atendimento bancário e cuidam do setor que o governo 

por si só não consegue administrar (LEITE, 2009). 

 Levando em consideração a situação econômica de início muito abatida dos 

trabalhadores ao iniciar o trabalho cooperativista, é bem capaz que o lucro que 

obtiverem depois de um período será para cobrir as debilidades básicas que, até 

então permaneceram ausentes (LISBOA, 2005). O efetivo surgimento de novos 

produtos vindos da cooperativa antes de qualquer outra coisa exige que se enraíze 

na comunidade a receptividade para a concretização de vínculos leais, seguros de 

tal modo que a produção fornecedora de trabalho ocorra continuamente, de maneira 

ininterrupta. Agindo sob esse aspecto, não sofrerá influências de outro meio 

econômico desviando o foco central de suas atividades e suas missões no que diz 

respeito a sua originalidade (LEITE, 2009). 

 O acúmulo financeiro gradual não descaracteriza a economia solidária, a 

cooperativa de reciclagem não se tornaria menos dependente da sociedade, já que 

se iniciou por meio dela, sua base de sustentação é proveniente dela (LISBOA, 

2005). Com o grande número de cooperativas existentes, hoje se dividem entre as 

que possuem autonomia para gerir seu próprio negócio, dependendo 

fundamentalmente dos laços de entidades governamentais e sociais privadas que 

disponibilizam treinamentos, instruções para autogerirem o empreendimento. As 

cooperativas que não obtém força o suficiente para conservar sua origem, busca 

apoio nas empresas de capital privado o que a estimula a perder suas raízes 

solidárias (LEITE, 2009). 

 Interferências, para conseguirem o progresso, podem ocasionar na queda da 

identidade da cooperativa. Da igualdade de objetivos e diálogo passa a despertar 

necessidade de controle das atividades, dos trabalhadores, do financeiro seguido de 

poder sobre os demais, as funções são exaltadas excluindo o trabalho conjunto, às 

relações sociais são convertidas internamente sob a formalidade patriarcal. Portanto, 

é importante a evolução das técnicas, mas mais importante é prezar pelos princípios 

que os uniu e fez surgir o trabalho cooperativista (ANDION, 2005). 

 



  

6. Resultados 

Serão apresentadas as respostas do estudo de caso realizado na Cooperativa 

Recicla Paranaíba (COOREPA). A entrevistada foi a Diretora-Presidente que 

trabalha na cooperativa há sete anos sendo ela a que possui mais tempo de 

realização das atividades entre os cooperados presentes. Sobre o surgimento da 

cooperativa, “[...] foi em 23 de novembro de 2009, se tornando oficial em 2010, 

iniciando com 32 cooperativistas”, e que atualmente “[...] a COOREPA emprega oito 

cooperados [ativos]”. A sede, na qual foi alvo do estudo, foi cedida pela prefeitura. 

Quanto aos recursos, “[...] utilizamos um caminhão cedido pela prefeitura possuindo 

finalidade de coleta [...]. As máquinas estão distribuídas entre três prensas, um 

elevador de fardo, um jacaré, uma balança e um triturador de vidro”. 

Desde o início da cooperativa houve muita rotatividade de pessoal e sucedeu 

como Leite (2009) destacou que, a falta de cooperação entre os membros e com as 

atividades são prejudiciais, os vários cooperados que um dia estiveram executando 

as atividades não conseguiram apresentar concordância com os princípios solidários 

no trabalho quanto ao cumprimento das atividades, semelhança na forma de 

pensamento de salários, falta de envolvimento com os membros e pouco 

comprometimento com a coleta de resíduos na sociedade deixando a produção 

interna na sede arruinada. Tais comportamentos decorrem por muitos membros 

virem do sistema capitalista trazendo consigo uma carga de atitudes individualistas.  

No entanto, Leite (2009) revelou, pois, quando os trabalhadores são oriundos 

de experiências sociais parecidas facilita o andamento do trabalho numa 

cooperativa, e os efeitos da entrada e saída de trabalhadores no decorrer dos cinco 

anos, de acordo com a Diretora-Presidente resultou em mudanças positivas, “[...] os 

oito cooperados atuais são exatamente àqueles com maior disposição para todas as 

atividades, internas e externas, conseguem promover a reciprocidade no ambiente 

de trabalho”. Esses acontecimentos se igualam também ao que Gaiger (2008) 

declara, quando os trabalhadores conseguem promover os princípios solidários 

dentro da cooperativa favorece a extensão das atividades à sociedade. 

Quanto à chegada de um novo membro a Presidente aponta, “[...] é 

importante que tenha conhecimento sobre o Estatuto Social”. Todavia, há um 

processo fundamental na admissão, pois, de acordo com o Estatuto Social, a pessoa 

física deve inicialmente preencher a Ficha de Adesão, ter a assinatura de duas 

testemunhas, realizar um curso sobre cooperativismo para então o Conselho 



  

Administrativo averiguar a possibilidade de admissão. É imprescindível também o 

conhecimento das atividades sociais, tais como estão inclusas no Estatuto Social, 

efetivar a coleta, processar os resíduos alocando-os e abrigando-os para concluir a 

comercialização. Visar sempre boa produtividade, exercer atitudes que melhorem a 

qualidade de vida dos funcionários, procurar empresas que possam colaborar na 

compra, buscar a capacitação técnica, participar de todas as atividades, dividir a 

renda igualmente entre os cooperativistas, pagar as contribuições e ser ativo nas 

Assembleias Gerais. De acordo com Leite (2009), pode-se esclarecer que a 

cooperativa é a fornecedora de trabalho sem restrição de pessoas, pois, precisa 

expandir a coleta na comunidade, além de resguardar os preceitos solidários. 

Sobre as diferentes tarefas executadas, são distinguidas pela Presidente, “[...] 

coleta de materiais no meio social, em todos os bairros, moradores próximos levam 

resíduos a cooperativa, coleta em empresas, em seguida os trabalhadores executam 

a separação do material que será processado daqueles destinados ao aterro. Os 

processados são plásticos e suas cores, vidros, papel e papelão. O vidro passa pela 

máquina trituradora, o papelão e papel passam pela máquina de prensa [...]. Todos 

tem acesso às maquinas. Os plásticos ficam armazenados em sacos [...]. Procuram 

continuamente compradores para os materiais”.  

 Deste modo, como Lisboa (2005) confirma os trabalhadores cooperativistas 

não possuem custos na aquisição dos materiais coletados diariamente, está 

disposto no meio social, o retorno financeiro que conseguem obter com a venda são 

indicativos de um lucro com poucos encargos, ainda assim, o avanço da cooperativa 

somente ocorrerá se, como Leite (2009) reportou, a partir do momento que a 

população local e empresas de modo geral cooperarem e se comoverem com o 

trabalho cooperativista e sua importância na sociedade. 

 A cerca das dificuldades no momento do trabalho a Presidente esclarece, “[...] 

um problema usual é quando o cooperado joga o material de trabalho diretamente 

no lixo ou quando faz mistura de lixo com material reciclável, no ato da ação cabe 

aos outros cooperados esclarecerem. Há Assembleias e reuniões informais que 

acontecem no horário de trabalho e que possibilitam na solução de problemas tanto 

com cooperados como outros problemas que possam surgir”.   

Conquanto, observou-se que na prática algumas decisões ao invés de terem 

o consentimento de todos os cooperados, se centralizam mais na Diretora-

Presidente, postura que na qual é totalmente oposta aos princípios solidários onde 



  

todos têm posse e responsabilidade direta pelo empreendimento autogestionário. 

Usualmente essa atitude procede dos cooperados porque trazem para dentro da 

cooperativa o olhar capitalista em que, se há um cargo de destaque, é o suficiente 

para crescer o sentimento de inferioridade.  

Enquanto continuam seguindo comportamentos contrários, especificamente a 

maioria dos cooperados se submetendo às decisões sempre de uma única 

cooperada, atrapalha como Andion (2005) aborda as melhorias que objetivam a 

ampliação da cooperativa, podem ter dificuldade em distinguir as diferenças do 

sistema capitalista para o trabalho social e os impactos do capitalismo na 

cooperativa que acarreta na perda gradual de sua identidade. 

 Foi perguntado o que se entende por economia solidária, a Diretora-

Presidente não entendeu corretamente o que abrange a economia do terceiro setor, 

por conseguinte, destacou “[...] o trabalho que é realizado, a coleta, ajuda de 

maneira significativa no meio ambiente, se não fosse a COOREPA estariam jogando 

fora 150 mil toneladas de resíduos por ano”. Quanto à pergunta “[...] como se vê a 

economia solidária na Cooperativa”, trata-se de um contraponto do sistema 

capitalista, desse modo, um cargo de Presidente na cooperativa não deve ser visto 

como símbolo de hierarquia, mas uma organização onde todos devem desenvolver o 

trabalho coletivo no propósito de conseguir o desenvolvimento social. 

 Na cooperativa acontecem algumas falhas que sucedem do problema já 

citado. Logo, percebe-se a falta de transparência nas ações, como, faltam 

informativos sobre pagamentos e vendas totais num mural em que todos possam 

ver. Portanto, fere a confiança de trabalho igual considerando a consequência de 

impactar na autogestão. O que é mais praticado na COOREPA é o princípio de 

igualdade quanto a salários.  

Sobre os princípios da economia solidária que mais representa na 

cooperativa, a Diretora-Presidente cita o princípio da igualdade. Observou-se que, 

ainda não tomou decisões cabíveis para reverter o quadro a fim de resgatar os 

princípios por completo, ou seja, precisa incrementar o que Gaiger (2008) expõe, a 

confiança merece ter o apoio no sentido de sustentação do grupo de trabalho, é um 

princípio primordial quando o grupo passar a acreditar mais na força de trabalho que 

podem fazer acontecer juntos. 

Sobre a questão quem é e como os parceiros ajudam no desenvolvimento da 

cooperativa, a Diretora-Presidente cita que “[...] algumas empresas já fornecem 



  

materiais para a COOREPA ativamente, sendo que, algumas empresas possuem o 

contentor dentro da fábrica”. O Coordenador do curso de Administração da UFMS de 

Paranaíba tem um projeto de conscientização chamado #Eu Reciclo, e no que a 

COOREPA precisar pode contar com o auxílio do Câmpus na autogestão. A 

Prefeitura Municipal da cidade também é uma parceira. Está de acordo com Andion 

(2005), ao afirmar que há uma gama variada de pessoas externamente se 

comprometendo com o trabalho da cooperativa desde voluntariamente ajudando 

internamente o que for permitido pelos cooperados até vínculos leais com os 

materiais. 

  Na questão que se refere a o que o Governo poderia fazer para facilitar o 

trabalho da cooperativa, a Diretora-Presidente pontua “[...] tomando algumas 

medidas que divulgue mais a presença da COOREPA na cidade, suas atribuições 

de reciclagem, incentivando a sociedade em colaborar com os resíduos e 

disponibilizando um salário mensal. Poderia também fornecer mais maquinários 

porque no momento possui apenas uma esteira improvisada, há necessidade de 

uma esteira fixa, fornecendo uma trituradeira de papel, uma prensa-enfardadeira, 

uma trituradeira de garrafas Pet, uma empilhadeira móvel, dois caminhões para a 

COOREPA, mais contentores e essencialmente EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual)”. 

 A Prefeitura Municipal da cidade de Paranaíba usualmente fornece o café da 

manhã para os cooperados, além disso, concede um benefício mensal no valor três 

mil reais à COOREPA sendo divido igualmente entre os cooperados, contudo, esse 

benefício a Presidente relatou que nem todo o mês é concedido, sendo que, já 

ficaram cerca de três meses seguidos sem receber e esse benefício ajuda os 

cooperados a terem uma renda mensal melhor quando se observou que as vendas 

dos materiais ainda não favorece o valor de um salário mínimo entre os cooperados. 

 Vendo a realidade atual a Prefeitura precisa cumprir o dever de fazer mais 

pela COOREPA, não apenas o que lhe convém, a coleta seletiva ainda não é 

realizada na cidade, ora, se em várias cidades brasileiras já fazem a coleta de 

materiais recicláveis está demorando em a Prefeitura tomar as devidas providências, 

a COOREPA necessita ser priorizada. A Lei Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Brasil (2010) incentiva o surgimento e o crescimento das cooperativas, resguarda os 

cooperados e a cooperativa como o recebedor devido à formação de resíduos 

gerados pelas indústrias inclui incentivos financeiros concedidos para as 



  

cooperativas como também o dever dos municípios em lhe dar com o gerenciamento 

dos resíduos gerados. 

 Para que a cooperativa consiga desenvoltura no rendimento de suas 

atividades quanto a tempo, aumento nas vendas, boa qualidade dos materiais 

processados, estrutura adequada de maquinários para o trabalho fluir influenciando 

o bom moral, qualidade de vida melhor, é preciso o que Andion (2005) expôs se 

cumpra o Estado necessariamente precisa agir intervindo para contribuir 

economicamente com as organizações que compreendem a economia do terceiro 

setor, considera-se, portanto o Estado é o único provedor de capital público capaz 

de se comprometer com o desenvolvimento das cooperativas de reciclagem. 

 

7. Considerações Finais  

 As cooperativas de reciclagem desempenham um trabalho de extrema 

importância, com boas intenções, sendo a principal, a solidificação da cooperativa 

na sociedade, no entanto, pode ser observado o distanciamento da teoria. Os 

cooperados precisam reconhecer a cooperativa como empreendimento com 

disposição social e trabalho coletivo onde todos têm direito de posse, a partir do 

momento que conseguirem por em prática esses fatos incluindo também a 

participação ativa de voluntários e empresas sociais para fornecerem capacitação 

técnica, verão então que, sem essa rede de ajuda sempre permanecerão 

estagnados tanto em suas atividades como no crescimento do negócio. 

 A Prefeitura mesmo observando o surgimento e realização de atividades 

cooperativistas que deveria estar exercendo como uma de suas atribuições de 

apoio, a coleta, manifesta apenas o interesse daquilo que acredita estar no alcance 

de ser feito. Em longo prazo, as necessidades vão crescendo, a expansão é 

necessária, mas todas as ambições começam a ser reduzidas sem recursos 

financeiros disponíveis a colaborar com um grupo de trabalhadores que dedicam 

suas vidas, se expõem a graves riscos de saúde.  

Enquanto perceberam-se grupos externos que querem se interagir ao 

máximo, continua ainda não sendo o suficiente para a cooperativa progredir porque 

a cadeia de interação requer que seja mais ampla, mais ativa, mais presente, 

entretanto, os problemas internos cometidos pelos cooperados merecem mudanças, 

pede que vejam de forma diferente como a autogestão do empreendimento solidário 

deve acontecer. Os cooperados sozinhos não promovem à autogestão, no entanto, 



  

os parceiros não podem agir parcialmente, não pode apenas ajudar com o que 

melhor agrada aos cooperados, esse erro desagrada os princípios solidários ao 

mesmo tempo em que traz insatisfação para o ambiente interno da cooperativa 

quando percebem que não conseguem contribuir eficientemente para o negócio 

alavancar. 
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