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RESUMO

No atual paradigma organizacional que novas práticas organizacionais evoluem em
função do avanço do conhecimento criando novas profissões e tornando outras
obsoletas alta, surgiram novas formas de organização do trabalho, como o
cooperativismo. Esta nova forma de organização do trabalho intensificou-se em
razão da redução dos postos de trabalho. Desta forma, propõem-se a elaboração do
Planejamento Estratégico na Cooperativa dos Coletadores de Material Reciclável da
Foz do Rio Itajaí – COOPERFOZ, utilizando como norteador os Princípios de
Rochdale. Utilizando-se da tipologia de avaliação formativa, a abordagem qualitativa
e quantitativa. Para realizar a Análise do Ambiente Interno a coleta de dados deu-se
através de levantamento bibliográfico, e de dados primários através de
questionários, entrevistas e observação participante aos associados/cooperados.
Para a Análise do Ambiente Externo, utilizou-se de dados secundários de fontes
bibliográficas e sites. Os objetivos específicos foram: (i) Realizar a análise do
ambiente externo e interno da COOPERFOZ. (ii) Identificar ameaças e
oportunidades da organização. (iii) Missão, Visão e Valores; (iv) As ações definidas
para contribuir com a eficiência da organização. As sugestões foram: Aquisição de
maquinário; Melhorias no galpão e refeitório; Aquisição de equipamento de proteção
individual; Divulgação de folder para educação ambiental. Os resultados obtidos
através da pesquisa foram considerados satisfatórios, pois poderá estar auxiliando
por meio de ações públicas e ou privadas na construção de um ambiente de trabalho
melhor e maior. Além destas constatações, a estagiária sugere um trabalho contínuo
no sentido de educação ambiental e responsabilidade social, envolvendo todos
agentes do entorno, não apenas das entidades de órgãos públicos.

PALAVRAS-CHAVE: Cooperativas, Desenvolvimento Sustentável, Planejamento
Estratégico.
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1 INTRODUÇÃO

Toda organização é constituída pela combinação de recursos físicos,
humanos e financeiros, voltados aos objetivos organizacionais.
As práticas organizacionais evoluem em função do avanço do conhecimento
criando novas profissões tornando outras obsoletas. A oferta de emprego está em
expansão no setor de serviços, porém exige-se maior qualificação profissional. Já a
produção industrial está maior e com menor número de pessoas exercendo trabalho,
acarretando uma diminuição gradativa de empregos formais. Este novo ambiente, e
as mudanças nos modelos de concorrência, exigem profissionais com capacidade
de resolver problemas e enfrentar situações de imprevisibilidade.
Na visão de Britto; Wever, (2003), a propagação do empreendedorismo no
Brasil, é desenvolvida, inicialmente por conveniência do governo e sobrevivência de
muitos trabalhadores que saíram das grandes estatais após o processo de
privatização. Assim, o governo se propõe a fornecer subsídios, para que os
trabalhadores tenham a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento e a
geração de emprego no Brasil.
O termo empreendedorismo popularizou-se devido à necessidade de
diminuição da alta taxa de mortalidade de pequenas empresas, que recebem
atenção especial por parte de iniciativas do governo devido ao alto índice de
desemprego, principalmente nas grandes cidades, onde a concentração de
empresas é maior (DORNELAS, 2001).
Na visão de Dornelas (2001), no Brasil, o empreendedorismo começou a
ganhar força na década de 1990 durante a abertura da economia e quando
entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) e SOFTEX (Sociedade Brasileira para Exportação de Software) foram
criadas. A entrada de produtos importados ajudou a controlar os preços, uma
condição importante para o país voltar a crescer, mas trouxe problemas para alguns
setores que não conseguiam competir com os importados. Desta forma, empresas
de todos os tamanhos e setores tiveram que se modernizar para poder competir
globalmente e voltar a crescer. O governo deu início a uma série de reformas,
controlando a inflação e ajustando a economia, e em poucos anos o País ganhou
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estabilidade, planejamento e respeito. A economia voltou a crescer. Só no ano 2000,
surgiu um milhão de novos postos de trabalho e investidores estrangeiros
aumentaram as exportações (DORNELAS, 2001).
A partir de então, são realizadas pesquisas objetivando aprofundar a
compreensão do comportamento empreendedor no Brasil e no mundo. O Relatório
de 2007 do GEM (Global Entrepreneurship Monitor) indica que no Brasil 13 em cada
100 pessoas, desenvolvem alguma atividade empreendedora, informação esta
significativa, pois aponta uma alta taxa de empreendedorismo, mesmo comparando
com países considerados desenvolvidos, característica esta que pode ser explicada
em parte pelo alto índice de empreendedores por necessidade (69%, de acordo com
o GEM/2007) e não por oportunidade (PASSOS et al, 2008).
Esta

definição

de

empreendedorismo

por

oportunidade

defini

uma

característica de empreendedor visionário, que sabe onde quer chegar, cria uma
empresa com planejamento prévio, tem em mente o crescimento e que deseja uma
empresa que gere lucros, empregos e riqueza. Está totalmente ligado ao
desenvolvimento econômico, com forte correlação entre os dois fatores. A segunda
definição é o empreendedorismo por necessidade, em que o candidato a
empreendedor se aventura na jornada empreendedora por falta de opção, por estar
desempregado e não ter alternativas de trabalho. Nesse caso, esses negócios
costumam ser criados informalmente, não são planejados de forma adequada e
muitos fracassam, não gerando desenvolvimento econômico e agravando as
estatísticas de criação e mortalidade dos negócios (PASSOS et al, 2008).
Conforme pesquisa GEM (2007), outro fator que contribui para esta
característica brasileira está na maior complexidade econômica que acaba por
estimular estes empreendimentos pela diminuição de postos formais de trabalho que
se tornam cada vez mais exigentes.
Em

2007,

a

pesquisa

apenas

reafirmou

que

a

maioria

destes

empreendedores não utiliza fontes de financiamentos de terceiros e sim de recursos
próprios ou de empréstimos informais, por meio de parentes, para iniciar o próprio
negócio que, geralmente é caracterizado por ter baixo investimento inicial.
Já os empreendedores por oportunidade investem em média 2,3 vezes mais
capital do que os empreendedores por necessidade, observa-se também que a
renda familiar influencia, pois 57% dos empreendedores iniciais tinham renda inferior
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a três salários mínimos. A maior parte são homens entre a faixa etária de 25 aos 44
anos de idade.
Por isso,

para se

aprender

a empreender, faz-se necessário

um

comportamento pró-ativo do indivíduo, o qual deve desejar aprender a pensar e agir
por conta própria, com criatividade, liderança e visão de futuro, para inovar e ocupar
o seu espaço no mercado com os concorrentes, desenvolvendo características
próprias para empreender com criatividade e mais investimento, transformando esse
ato também em satisfação e emoção; não apenas em necessidade de
sobrevivência.
Neste novo paradigma organizacional de alta competitividade no mercado de
trabalho, e em vista da complexidade dos processos produtivos, crescente
consciência ecológica, crescente participação feminina e elevado desenvolvimento
tecnológico surgiram novas formas de organização do trabalho, entre elas podem-se
citar as formas de cooperativismo atual.
O conceito de cooperativismo já era praticado antes da acelerada
globalização e em conseqüência da reestruturação produtiva. Historicamente o
cooperativismo surgiu pela associação de pessoas com objetivo de inclusão social, a
fim de viabilizar a atividade de trabalho dos associados, observando aos princípios
de Rochdale (POLONIO, 1999).
O fato é que essa nova forma de organização do trabalho intensificou-se em
razão, principalmente, da redução dos postos de trabalho. A cooperativa de
reciclagem de materiais, neste contexto passa a ter um caráter social, pois retira
muitos indivíduos de situações de trabalho informal e precário, gerando inclusão
social.
As cooperativas surgiram devido à luta social através de uma melhor
distribuição de renda. Uma cooperativa caracteriza-se por ser uma sociedade de
pessoas, não uma sociedade de capital e seu objetivo é fortalecer os cooperados
para a obtenção, por parte destes, de renda econômica ao trabalharem em conjunto,
bem como inclusão social e promoção de cidadania.
O número de cooperativas cresceu significativamente nos últimos tempos,
contudo sua eficácia tem sido questionada. Muitas delas cumprem um papel social,
mas nem sempre são apoiadas por parte dos agentes do seu entorno. Além disso,
percebe-se pouco conhecimento de gestão por parte daqueles que estão à frente da
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organização. As cooperativas, amiúde, desconhecem o que seja planejamento,
organização, direção e controle.

1.1 Problema de Pesquisa/Justificativa

O problema de pesquisa elaborado para esse Trabalho de Conclusão de
Estágio foi: Como elaborar o planejamento estratégico na COOPERFOZ utilizando
como norteador os Princípios de Rochdale?
Como destacado na introdução, as cooperativas têm um caráter social
importante, pois, contribuem para a geração de emprego, renda, inclusão social,
promoção de cidadania e para a sustentabilidade ambiental. Ou seja, dentro do
conceito do desenvolvimento sustentável, poder-se-ia afirmar que orientam-se pelo
princípio da sustentabilidade, já que Cooperativas estão organizadas em sistemas
sociais que garantem emprego, segurança social e respeito a outras culturas.
Outro argumento forte que justifica a finalidade do trabalho é que, além do
objeto de estudo ser uma cooperativa, atua como recicladora de resíduos sólidos,
contribuído, assim para a sustentabilidade ambiental das gerações atuais e futuras.
Este fato por si já justificaria a relevância da elaboração de um planejamento
estratégico. O trabalho poderá contribuir para a eficácia da Cooperativa, já que o
planejamento estratégico pode ser um instrumento de gestão que a possibilite
identificar ameaças e oportunidades, assim como forças e fraquezas, além de
estabelecer um caminho futuro. Viabilizará que a COOPERFOZ solucione seus
problemas de curto, médio e longo prazo, e tome as decisões pensando na melhor
inserção social e econômica de seus parceiros e colaboradores.
Por sua vez obterá benefícios com o levantamento de dados no momento do
diagnóstico estratégico, auxiliando para seu desenvolvimento e expansão, além de
garantir credibilidade a seus parceiros, associados e comunidade em geral. É mister
ressaltar que o planejamento estratégico para um negócio desta natureza é
relevante, pois permitirá acesso a órgãos de fomento, a instituições de apoio para a
obtenção de recursos para a sua manutenção.
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Acrescenta-se, ainda que o projeto é viável, uma vez que a acadêmica teve
acesso as informações, disponibilidade de tempo e de recursos financeiros próprios
para realizar o trabalho de forma voluntária; além de contar com todo apoio dos
colaboradores da COOPERFOZ para execução do trabalho.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Elaboração de um planejamento estratégico para a Cooperativa dos Coletores
de Material Reciclável da Foz do Rio Itajaí – COOPERFOZ, utilizando como
norteador os Princípios de Rochdale.

1.2.2 Objetivos Específicos

Considerando o objetivo geral descrito,

apresentam-se os

objetivos

específicos:
 Análise do ambiente externo e interno da COOPERFOZ;
 Identificar ameaças e oportunidades da organização;
 Estabelecer missão, visão e valores sobre os Princípios de Rochdale que
orientam as cooperativas;
 Definir ações que contribuam para a eficiência da organização.
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1.3 Aspectos Metodológicos

Esta seção apresenta a metodologia utilizada para a realização do trabalho,
descrevendo sua caracterização, população e amostra pesquisadas, coleta de
dados e por último, o tratamento e análise dos dados.

1.3.1 Caracterização da Pesquisa

Neste projeto foi utilizada a tipologia de avaliação formativa a qual, segundo
Roesch (1999), tem como propósito aperfeiçoar procedimentos da organização. O
que normalmente configura em um diagnóstico feito dentro da realidade
organizacional, resultando em sugestões para reformulações. O foco está nos
“pontos fortes e fracos” deste processo envolvido no estudo, desenvolvendo-se “a
possibilidade de implementar as mudanças sugeridas e observar seus efeitos”
(ROESCH, 1999, p.74).
Na avaliação formativa “a idéia é melhorar a efetividade do programa naquela
situação”, baseando-se em estudos de processo, avaliação e implementação.
A proposta de pesquisa deve ser flexível para incorporar fatos inesperados
e explorar novos caminhos de pesquisa. Por isso, as questões de pesquisa
devem ser suficientemente gerais para permitir explorar a realidade e, ao
mesmo tempo, focalizadas para delimitar o estudo (MARSHALL e
ROSSMAN, 1995 in ROESCH, 1999, p. 241).

Quanto à forma de abordagem do problema, as pesquisas foram classificadas
como quantitativas e qualitativas (ROESCH, 1999).
A abordagem utilizada foi essencialmente qualitativa, utilizando-se de técnicas
quantitativas para interpretação dos dados. O método qualitativo é a forma com que
se pretende analisar um problema, por ser mais adequado para compreender a
natureza de um fenômeno social, tanto é que existem problemas que podem ser
investigados por meio de metodologia quantitativa, e há outros que exigem
diferentes enfoques e, conseqüentemente, uma metodologia de cotação qualitativa
(Richardson, 1999).
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Em pesquisas que abordam o problema sob a perspectiva quantitativa, as
soluções são alcançadas através da análise e classificação dos dados coletados,
traduzidos em números com o uso de métodos e técnicas estatísticas (ROESCH,
1999).
Já as pesquisas qualitativas, buscam a solução de problemas por meio da
interpretação dos fenômenos e da atribuição de significados, através da descrição
dos fatos envolvidos no ambiente em estudo e seus inter-relacionamentos (SILVA;
MENEZES, 2001).

1.3.2 Contexto e Participantes da Pesquisa

Neste Trabalho de Conclusão de Estágio, para realizar a Análise do Ambiente
Interno

a

coleta

de

dados

realizou-se

entrevistas

com

todos

os

associados/cooperados da COOPERFOZ - Cooperativa dos Coletadores de Material
Reciclável na Foz do Rio Itajaí, localizada no município de Itajaí.
Para realizar a Análise do Ambiente Externo, a Estagiária utilizou-se de dados
secundários de fontes bibliográficas e sites, como do IBGE, Secretaria de
Planejamento de Santa Catarina, SANTUR e Ministério do Desenvolvimento da
Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

1.3.3 Procedimentos e Instrumentos de Coleta de Dados

Segundo Lakatos e Marconi (1985), independentemente dos métodos e
técnicas empregadas, toda pesquisa envolve a coleta de dados, que podem ser
obtidos por meio de documentação direta (levantamento de dados no local onde
ocorrem) ou indireta (em fontes de dados coletados por outras pessoas).
As pesquisas que utilizam documentação indireta na coleta de dados dividemse em pesquisa documental e bibliográfica.
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A pesquisa documental utiliza-se de documentos provenientes dos órgãos
que realizaram as observações, sendo composta por materiais ainda não
elaborados, escritos ou não, que servem como fonte para a pesquisa científica. Já a
pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias, utiliza-se dos materiais já
publicados sobre o assunto pesquisado, disponível em livros, revistas, publicações
avulsas e imprensa escrita, entre outros (LAKATOS; MARCONI, 1985).
A coleta de dados deu-se através de levantamento bibliográfico, e de dados
primários através de questionários e entrevistas aos associados/cooperados da
COOPERFOZ – Cooperativa dos Coletadores de Material Reciclável da Foz do Rio
Itajaí e utilizando-se de entrevistas estruturadas, bem como da observação
participante da estagiária.
Os dados primários são aqueles que não formam antes colocados e que
são coletados com o propósito, de atender as necessidades específicas da
pesquisa em andamento e dados secundários são aqueles que foram
coletados, tabulados e ordenados e até analisados com propósitos de
atender as necessidades da pesquisa em andamento. (MATTAR, 2005,
p.134).

Segundo Roesch (1999, p.143), “o questionário não é apenas um formulário,
ou um conjunto de questões listadas sem muita reflexão. O questionário é um
instrumento de coleta de dados que busca mensurar alguma coisa.”
A coleta de dados para análise foi realizada por meio de pesquisa
bibliográfica, através da qual buscou-se a identificação de materiais que pudessem
ser úteis para o estudo do tema abordado e que pudessem auxiliar na consecução
do objetivo principal desta pesquisa.
De acordo com Gil (2002, p.45), a vantagem de utilizar pesquisa bibliográfica
está no fato de permitir a estagiária amplitude em seus conhecimentos, já que, “não
há outra maneira de conhecer os fatos do passado se não com base em dados
bibliográficos”, além de garantir a qualidade da pesquisa em conjunto com a coleta
de dados primários e secundários.
“A estratégia para a realização de entrevistas deve considerar duas etapas: (i)
especificação dos dados que se pretendem obter e (ii) a escolha e formulação das
perguntas” (GIL, 2002, p. 117).
“As entrevistas são estruturadas quando possuem as questões previamente
formuladas” (BARROS; LEHFELD, 1986, p.110), ou seja, um questionário direto
onde não possa ser feito alterações ao que for estabelecido pelo entrevistador.
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Na observação participante, o principal instrumento de pesquisa, é o
investigador, em um contato direto, freqüente e prolongado com os agentes sociais e
seus contextos. É caracterizada pelo papel e a postura que o investigador adota
durante a observação, bem como o seu nível de participação e interação com o que
observa. Esta observação é atenta e integrada, aos cenários, aos sujeitos, às ações,
reações, ou seja, ao sistema observado. Mediante objetivos previamente
estabelecidos, a estagiária teve uma postura reflexiva do observado, tomando notas,
registrando e recolhendo dados através dos instrumentos que achou convenientes
no desenrolar da investigação (BARROS; LEHFELD, 1986).
Após a coleta de dados, é feita a seleção destas, onde a estagiária realizará a
verificação crítica que de acordo com Marconi e Lakatos (1999, p. 35) consiste em
“detectar falhas, evitando informações confusas, distorcidas, incompletas que podem
prejudicar o resultado da pesquisa.”

1.3.4 Tratamento e Análise de Dados

Para Marconi e Lakatos (1999, p. 37), a análise dos dados é conceitualizada
como “a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e
outros fatores” que serão investigados, a fim de estabelecer relações indispensáveis
entre os dados obtidos na pesquisa e as hipóteses formuladas. Que serão refutadas
mediante a análise.
Este trabalho, por tratar-se de uma pesquisa qualitativa, é validado pelo
processo lógico de interpretação e reflexão do fenômeno em estudo, realizado pelo
pesquisador a partir da análise dos dados coletados (Minayo, 1993).
A análise dos dados segundo Roesch (1999, p.128), “poderá prever a
utilização de gráficos, tabelas e estatísticas. Pensar a análise ajuda a criticar a
própria coleta de dados”, da mesma maneira que analisar os dados coletados é
estabelecer conclusões a seu respeito, assim desenvolvendo técnicas, que de forma
correta possam ser aplicados sobre os dados.
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A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal
que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para
investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido
mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros
conhecimentos anteriormente obtidos (Gil, 1994, p.166).

A análise dos dados torna-se tão importante como qualquer outra fase do
processo, pois nada adianta ter uma análise bem feita se não estiver calcada em
uma seqüência anterior, elaborada em diretrizes e políticas estabelecidas de forma
coerente com o problema de pesquisa estabelecido. Bem como os dados coletados
de forma correta são isentas de vícios por parte dos responsáveis pela coleta dos
dados (Minayo, 1993).
Da mesma forma se pode dizer em relação às fases subseqüentes a análise,
pois é dela que depende a exatidão dos resultados, bem como os objetivos reais dos
contratantes da pesquisa para a tomada de decisões.
A tabulação dos dados é o processo que descrito conforme Marconi e Lakatos
(1999, p. 36), “permite sintetizar os dados de observação conseguidos de diferentes
categorias e representá-los graficamente”.
Desta maneira, as pessoas envolvidas no estudo utilizarão estas informações
a fim de melhorar o que estão fazendo. Ou seja, possui “utilidade e uso real por
usuários intencionais na situação estudada” (ROESCH, 1999, p. 68).
Depois de realizada a análise, será feito um Plano de Ação que, de acordo
com Gil (2002), envolve as seguintes possibilidades de ações:
I. Análise adequada em relação ao problema;
II. Melhorar a situação de forma imediata; e
III. Melhorar a situação no médio ou longo prazo.
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2 MARCO TEÓRICO

Para realização deste trabalho, fez-se um levantamento bibliográfico com
objetivo de aprofundar os conhecimentos na fundamentação teórica sobre o assunto
que será desenvolvido.
A partir de então, foram abordados os conceitos de Cooperativismo,
Desenvolvimento Sustentável; e por último, o Planejamento Estratégico.

2.1 Cooperativismo

O cooperativismo é um sistema de cooperação econômica que pode envolver
várias formas de produção e de trabalho, e “aparece historicamente junto com o
capitalismo, mas se propõe como uma das maneiras de sua superação” (VEIGA E
FONSECA, 2002, p. 18).
Na visão de Monteagudo (2002, p. 14) a nova ideologia do cooperativismo é
“a economia solidária que tem como maior retorno a geração de emprego, ou
melhor, de trabalho através de sua organização econômica em compartilhar de
igualdades, para estabelecer a autonomia.”
“Cooperativa é a união, sem o objetivo do lucro, de esforços coordenados
destinados

a

um

fim

econômico

em

benefício

de

seus

integrantes”

(VASCONCELOS, 2001, p. 31).
É considerado por Ricciardi e Lemos (2000), como uma filosofia de vida
baseada na solidariedade entre as pessoas.

2.1.1 Fundamentos e Princípios

Cooperativa deriva do latim cooperativus, de cooperari, ou seja, cooperar,
colaborar, trabalho com outros (VASCONCELOS, 2001).
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Veiga e Fonseca (2002, p. 78), conceitualizam cooperativa como uma
sociedade de pessoas com fins econômicos com a finalidade de “viabilizar e
desenvolver atividades de consumo, produção, prestação de serviços, crédito e
comercialização, de acordo com os interesses dos seus associados”, além de formar
e capacitar os cooperados para o trabalho coletivo.
O principal objetivo de instituir qualquer que seja o tipo de cooperativa é de
“melhorar a situação econômica de seus membros” e sua finalidade é “formar
homens responsáveis e solidários, a fim de que cada um atinja uma completa
realização pessoal e, todos juntos, uma completa realização social” (RICCIARDI e
LEMOS, 2000, p.59).
Como a cooperação é a ajuda mútua em ação, composta não apenas de
organização econômica e social, mas também com a interação, integração
e interdependência entre si, seus efeitos redundam em solidariedade social
e cooperação econômica, com autonomia. (MONTEAGUDO, 2002, p. 15).

As cooperativas nasceram com a Revolução Industrial na Europa, como
resposta ao desemprego por ele criado (RICCIARDI e LEMOS, 2000).
A primeira cooperativa formada foi na Inglaterra, em 1760 por empregados do
estaleiro de Woolwich e Chatham. Estes formaram uma cooperativa de moinhos de
cereais para não precisar pagar os altos preços cobrados pelos moleiros de um
monopólio local. Porém, o moinho foi incendiado e os cooperados, acusados do
sinistro e a cooperativa só foi registrada devido ao acidente. A partir daí, houve uma
proliferação de cooperativas que chegou à França, datada em 1769 – de tecelões de
Fenwich – e outra escocesa datada em 1877 (VEIGA e FONSECA, 2002).
Em 1948, o Congresso de Praga definiu a sociedade cooperativa como toda
constituição legal associada por pessoas com objetivo de “melhoria econômica e
social de seus membros pela exploração de uma empresa baseada na ajuda mínima
e que observa os princípios de Rochdale.” (POLONIO, 1999, p. 19).
Veiga e Fonseca (2002, p. 43), descrevem que os princípios de Rochdale são
“linhas orientadas pelas quais as cooperativas levam à prática os seus valores”,
sendo oposto ao capitalismo e tendo relações inversa entre a empresa e seus
funcionários e a empresa e seus clientes.
Ou seja, são os princípios básicos do cooperativismo e confirmados em
setembro de 1995 pela Aliança Cooperativa Internacional na cidade de Manchester
– Inglaterra (RICCIARDI e LEMOS, 2000).
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Os princípios de Rochdale são descritos por Polonio (1999, p.20) e Veiga e
Fonseca (2002, p.45):
I. Adesão Voluntária e Livre: as cooperativas são organizações voluntárias,
sem discriminação de raça, credo, opção política e/ou religiosa e estão
abertas a todos que estejam aptos a assumir responsabilidades.
II. Gestão Democrática pelos Membros: por ser consideradas organizações
controladas

pelos

sócios/cooperados,

estes,

participam

de

forma

democrática para a tomada de decisões.
III. Participação Econômica dos Membros: “os sócios contribuem de forma
eqüitativa e controlam democraticamente o capital de suas cooperativas.
Usualmente os sócios recebem juros limitados (se houver) sobre o capital,
como condição de sociedade.”
IV. Autonomia e Independência: entram em acordo operacional com outras
entidades, inclusive governamentais, ou recebem capital de origem externa,
devendo preservar o controle de forma democrática, a fim de manter
autonomia.
V. Educação, Formação e Informação: as cooperativas devem incentivar e
preservar a educação e formação aos seus sócios/cooperados, a fim de
contribuir para seu desenvolvimento, além de difundir informações ao
público em geral sobre a natureza e benefícios da cooperação.
VI. Intercooperação: “as cooperativas atendem aos seus membros mais
efetivamente e fortalecem o movimento cooperativo trabalhando juntas,
através de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais.”
VII. Interesse pela Comunidade: as cooperativas devem trabalhar pelo
desenvolvimento sustentável de suas comunidades, municípios, dentre
outras, através de políticas aprovadas pelos seus membros.
Para Monteagudo (2002, p. 37 - 38), a adesão livre deve ser estimulada
“através da educação com consciência, liberdade e responsabilidade”, com objetivo
de “organizar o social e gerar verdadeiros cidadãos, para que tenham conhecimento
e assim, possam em adesão livre, escolher com liberdade, que doutrina seguir e
respeitar.” A adesão livre propicia educação na doutrina econômica, com
“constituição, registro, estatuto da empresa, tornando todos cientes de que o grupo
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deve se fortalecer pela justiça humana e em solidariedade social, decorrentes da
união de forças.”
Na visão de Veiga e Fonseca (2002), o ideal do cooperativismo difundiu-se no
mundo e atualmente participa em todos os setores, sendo reconhecido como um
sistema que atua de maneira adequada, participativa, correta, democrática e pode
atender às necessidades e interesses específicos de seus colaboradores. Além de
proporcionar o desenvolvimento integral do indivíduo por meio da coletividade.
Ricciardi e Lemos (2000, p. 53), ressaltam que as cooperativas possuem um
papel social, com o aumento do desemprego elas acabam gerando emprego e
distribuição de renda devendo ser encaradas pelos governos como parcerias “em
defesa da estabilidade social, da paz e da democracia.”

2.1.2 Aspectos Legais

Para ser composta, a sociedade cooperativa necessita de no mínimo 20
pessoas. É considerado um tipo de sociedade que funciona democraticamente e seu
principal objetivo é a prestação de serviços aos associados que são considerados
donos e usuários da sociedade. A forma de gestão se dá pelo direito que cada
associado possui para votação nas Assembléias Gerais (VEIGA e FONSECA, 2002).
No Brasil, a legislação pertinente é a Lei nº. 5.764, de 16 de Dezembro de
1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas, e dá outras providências. Esta define Cooperativa como
“sociedade de pessoas, com forma e natureza jurídicas próprias, de natureza civil,
não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados.” (BRASIL,
1971).
Para Veiga e Fonseca (2002), as cotas do cooperado não podem ser
transferidas a terceiros e os resultados do trabalho coletivo retornam aos
sócios/cooperados proporcionalmente às operações feitas e defendendo preços
justos. O compromisso é educativo, social e econômico.
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O cooperativismo tanto pode ser um instrumento de emancipação dos
trabalhadores como pode ser usado para tornar, para estes mesmos trabalhadores,
mais desvantajoso as relações de trabalho (VEIGA e FONSECA, 2002, p. 14).
De acordo com Artigo 90 da Lei nº. 5.764/71, o ramo de qualquer atividade de
cooperativa não gera vínculo empregatício entre ela e seus associados (BRASIL,
1971). Já de acordo com Artigo 442 da CLT e introduzido pela Lei nº. 8.949/94, a
Cooperativa de Trabalho presta serviço ao associado, oferecendo apoio e inserção
no mercado de trabalho, ao contratar em seu próprio nome, junto à empresa
contratante da Cooperativa, a prestação de serviços profissionais de seus
associados na qualidade de autônomo (BRASIL, 1994).
O princípio da dupla qualidade, inerente ao cooperativismo, informa que a
pessoa filiada tem de ser, ao mesmo tempo, em sua cooperativa, cooperado e
cliente, auferindo as vantagens dessa duplicidade de situações (DELGADO, 2007, p.
329).
Conforme Artigo 6º, I, Lei nº 5.764/71, para este princípio, “é necessário haver
efetiva prestação de serviços pela Cooperativa diretamente ao associado” – e não
somente a terceiros. Essa prestação direta de serviços aos associados/cooperados
é, “conduta que resulta imperativamente da própria Lei de Cooperativas – Lei nº
5.764/71” (DELGADO, 2007, p. 330).
O cooperativismo busca proteger a economia dos trabalhadores, onde Veiga
e Fonseca (2002, p. 18), caracterizam “por garantir a participação mais ampla
possível da população nos frutos da atividade econômica. É, portanto, uma forma
alternativa de pensar e realizar o trabalho e coordenar a economia.” Sendo
considerada a economia solidária que, a partir da articulação coletiva de seus
colaboradores.
A exigência de participação de todos os cooperados no processo decisório
da sua cooperativa e a igualdade de votos assegurada a todos se não for a
mais autêntica prática democrática, então nos perdemos no caminho e não
sabemos mais o que seja democracia (RICCIARDI e LEMOS, 2000, p. 54).

As cooperativas possuem capital social que facilita o financiamento junto às
instituições financeiras já que o capital-social está formado por quotas-partes, tendo
a possibilidade de receber doações, empréstimos e processos de capitalização. São
representadas

pelos

associados

em

ações

coletivas

de

seu

interesse.
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Nacionalmente, são representadas pela OCB e pelas OCE’S no Estado (VEIGA e
FONSECA, 2002).
A área de ação das cooperativas se dá em função dos objetivos e das
possibilidades de reuniões. Os resultados das atividades são de responsabilidade
dos sócios/cooperados e proporcional ao capital subscrito por cada um. Com relação
à tributação as cooperativas não pagam imposto de renda sobre suas operações
com seus sócios/cooperados. Porém, deve recolher o imposto de renda na fonte
sobre operações com terceiros. Pagam taxas e os impostos decorrentes das ações
comerciais. São fiscalizadas pela Prefeitura, pela Fazenda Estadual (nas operações
de comércio), pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho e pela Receita Federal. A
dissolução pode ser definida em Assembléia Geral (VEIGA e FONSECA, 2002).
Com relação aos trabalhadores, no quadro 1 esclarece-se melhor a diferença
entre

Cooperativa

e

Empresa

privada,

já

que

na

cooperativa

têm-se

sócios/cooperados e na empresa têm-se funcionários e proprietários (RICCARDI e
LEMOS , 2000).

COOPERATIVA
Não tem FGTS - fundo de garantia por tempo de
serviço
Não tem 13˚ salário.
Não tem férias de 30 dias, nem acréscimo de 1/3 do
salário

EMPRESA
Tem FGTS
Tem 13˚ salário
Tem férias de 30 dias, e mais 1/3 do Salário

Não tem aviso prévio de 30 dias

Tem aviso prévio de 30 dias

Não tem cobertura dos 15 primeiros dias de

Tem cobertura dos 15 primeiros

afastamento pelo INSS.

dias de afastamento pelo INSS

Cooperados prestam serviços como autônomos

Empregados Trabalham subordinados ao dono

Remuneração por produtividade

Salário pré-estabelecido em carteira

QUADRO 1: Diferença entre Cooperativa e Empresa.
FONTE: Ricciardi e Lemos (2000).

Cruz (S/D), salienta que são direitos dos sócios – cooperados os seguintes
aspectos:
 Participar das Assembléias Gerais;
 Levar propostas de interesse comunitário ao Conselho de Administração;
 Votar e ser votado para membro do Conselho de Administração;
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 Utilizar serviços prestados pela Cooperativa;
 Ser informado e solicitar informações das atividades da cooperativa, inclusive
ter acesso às demonstrações contábeis;
 Receber retorno das sobras financeiras;
 Convocar Assembléias, quando necessário;
Além de conhecer e cumprir o Estatuto da Cooperativa, Cruz (S/D, p. 69 –
70), ressalta que os sócios – cooperados possuem deveres, como:
I.Operar com a Cooperativa;
II.Participar das Assembléias;
III.Subscrever e integralizar as quotas-partes do capital;
IV.Votar nas eleições da Cooperativa;
V.Cumprir seus compromissos com a Cooperativa;
VI.Conhecer o Estatuto da Cooperativa, bem como o cooperativismo, seus
princípios e valores.

2.1.3 Tipologia de Cooperativas

Primeiramente, a economia solidária no Brasil é tratada como um fenômeno
emergente, cuja representatividade é feita através de ações coletivas da economia
popular. Em segundo lugar, passa a ser tratada como um “processo de exclusão
social”, pois é considerada inseparável à formação econômica pela sua participação
na constituição e desenvolvimento do país. Já que o mercado não consegue
absorver o número de trabalhadores existentes (FRANÇA FILHO e LAVILLE, 2004).
Destarte, surgiram diversas formas de trabalho inovativas típicas de
movimentos sociais, como as lutas políticas e a criação de atividades econômicas
que visam geração de emprego e renda cernes para inclusão social, como o
movimento sindical e o cooperativismo que se preocupam com o ganho material por
meio do coletivo. Salientam que os “programas ou políticas num contexto de crise
fiscal dos Estados, têm agravado os processos de exclusão social.” Já o processo
de globalização tem agravado paulatinamente, os valores capitalistas de competição
e individualismo, aumentando a problemática de concentração de renda,
desigualdade e exclusão social (FRANÇA FILHO e LAVILLE, 2004, p. 159).
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França Filho e Laville (2004, p.162), tratam o conceito de economia popular
como “o registro da solidariedade permanece a base fundamental sobre a qual
erguem-se as atividades econômicas.”
As cooperativas são classificadas por Cruz (S/D, p. 63), em 1º, 2º e 3º Grau:
 Primeiro Grau: denominadas de cooperativas regulares, onde a base social
está em seus sócios - cooperados;
 Segundo Grau: também chamadas de Centrais e seu objetivo principal é a
exploração centralizada de uma atividade específica, visando maior economia
de escala. As Federações passam a representar o “interesse de determinado
ramo do cooperativismo, podendo atuar como prestadoras de serviços às
suas cooperativas afiliadas.” A base social está firmada nas cooperativas;
 Terceiro Grau: chamadas de Centrais e/ou Federações (Confederações). O
principal objetivo destas passa a ser “a defesa dos interesses comuns dos
seus associados no âmbito nacional, podendo atuar como prestadora de
serviços às suas afiliadas”. A base social está firmada nas Federações e/ou
nas Centrais de Cooperativas.
As cooperativas assumem características diversificadas. A cooperativa de
beneficiamento de produtos é caracterizada por Vasconcelos (2001, p. 23), como
aquela que não é transformada industrialmente, mas sim “beneficiá-lo ou melhorá-lo
pelo expurgo, seleção, padronização, classificação e acondicionamento, a fim de
que, seja na venda interna ou na exportação, se obtenham melhores preços”. Desta
maneira, o beneficiamento é a transformação do material a ser reciclado, por meio
de técnicas, no sentido de melhorar seus preços.
No Quadro 2, Ricciardi e Lemos (2000), exemplificam os serviços procurados
e o tipo de cooperativa que poderá atender a este produto e/ou serviço.
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SERVIÇOS PROCURADOS
Aquisição de bens de consumo.
Capitalização, aplicações financeira, empréstimo,
conta corrente, etc.
Armazenagem, classificação, beneficiamento,
industrialização e comercialização de produtos,
venda de insumos agrícolas e de bens de
consumo aos associados.
Produtos artesanais, prestação de serviços a
terceiros.
Aquisição de casa própria.
Serviços médicos, odontológicos, psicológicos e
afins.
Ensino de grau primário, médio ou superior
organizado por pais de alunos.
Mineração.
Produção industrial (indústrias administradas e
operadas pelos próprios associados, seus
proprietários).
Serviços organizados por pessoas de menor idade
ou relativamente incapazes.
Outras atividades.
QUADRO 2: Tipo De Cooperativas.
FONTE: Ricciardi e Lemos (2000, p. 63 – 64).

TIPOLOGIA DE COOPERATIVAS
DE CONSUMO
DE CRÉDITO
AGROPECUÁRIA
DE TRABALHO
HABITACIONAL
DE SAÚDE
EDUCACIONAL
DE MINERAÇÃO
DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
ESPECIAIS
OUTRAS

A descrição dos tipos de cooperativas é baseada em Ricciardi e Lemos
(2000) e Cruz (s/d):
 Cooperativa Agropecuária: estão associados produtores rurais; seus
serviços podem ser a compra em comum de insumos, a venda em comum da
produção dos cooperados, a prestação de assistência técnica, armazenagem,
industrialização, entre outros. Costumam mudar sua razão social para
Cooperativas Mistas.
 Cooperativa de Consumo: dedicadas à compra por atacado de artigos de
consumo para seus cooperados que são formados por consumidores de bens
de uso pessoal e doméstico (supermercado); seus serviços são a compra em
comum destes bens.
 Cooperativa Habitacional: reúne pessoas precisando de moradia; seus
serviços consistem na aquisição de terreno e construção de casas ou prédios
residenciais.
 Cooperativa de Trabalho: une trabalhadores; seus serviços consistem em
conseguir clientes ou serviço para estes cooperados, fornecer capacitação e
treinamento técnico, entre outros.
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 Cooperativa de Produção: reúne operários de uma fábrica; seus serviços
consistem em coordenar o funcionamento da fábrica.
 Cooperativa de Crédito: cooperativas formadas com base na solidariedade
financeira, reunindo a poupança das pessoas, oferecendo crédito e
valorizando as aplicações financeiras dos cooperados. No Brasil, atualmente,
elas são fechadas, ou seja, restritas a alguma categoria profissional
(produtores rurais) ou trabalhadores de uma empresa.
 Cooperativa Educacional: formado por pais de alunos; a cooperativa é
mantenedora de uma escola, cujos alunos são filhos de cooperados.
 Cooperativa de Serviços: reuni pessoas com necessidade de alguns
serviços como eletrificação e telefonia rurais, saneamento básico etc.
 Cooperativa de Saúde: associa profissionais ou usuários de saúde. Nesse
caso, juntamos num mesmo ramo cooperativas de trabalho (médicos,
dentistas, psicólogos) e cooperativas de “consumo” (consumidores de plano
de saúde).
 Cooperativas de Infra-Estrura (Energia, Telecomunicações e Serviços):
formadas com objetivo de atender seu quadro social, com a prestação de
serviços específicos.
 Cooperativas de Mineração: formadas com objetivo de explorar a atividade
de mineração, extraindo e comercializando metais e pedras preciosas.
 Cooperativa Especial: formadas como uma alternativa de organização para
índios e pessoas com alguma deficiência física ou mental, que conservam
sua capacidade produtiva.

2.1.4 Simbologia do Cooperativismo

Ricciardi e Lemos (2000, p.12) destacam a importância de ter uma marca
forte e solidificada. O círculo com os dois pinheirinhos transmitem duas imagens:
I.“Para os cooperados: a que faz parte de um modelo econômico onde o
capital é comandado pelo trabalho e que cada cooperado corresponde a
um voto, o fundamento da democracia, marca presente nos quatro cantos
do planeta;
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II.Para os consumidores dos produtos, sejam bens ou serviços; oferecidos
pelas cooperativas, a certeza de que eles estarão desfrutando de uma
produção feita segundo as melhores técnicas, por pessoas efetivamente
qualificadas e com dedicação exclusiva, que não sofreram qualquer forma
de exploração, e por isso mesmo, o produzem no custo justo.”

FIGURA 1: Símbolo do Cooperativismo.
FONTE: Cruz (S/D, p.44).

Conforme a Figura 1, Cruz (S/D, p.44) explana o símbolo do cooperativismo:
 Pinheiros - Antigamente o pinheiro era tido como um símbolo da imortalidade
e da fecundidade, pela sua sobrevivência em terras menos férteis e pela
facilidade na sua multiplicação. Os pinheiros unidos são mais resistentes e
ressaltam a força e a capacidade de expansão.
 Círculo: representa a eternidade, pois não tem horizonte final, nem começo,
nem fim.
 Verde: Lembra as árvores - princípio vital da natureza e a necessidade de se
manter o equilíbrio com o meio-ambiente.
 Amarelo: simboliza o sol, fonte permanente de energia e calor.
Cruz (S/D), descreve a simbologia do cooperativismo e enfatiza que o
cooperativismo possui bandeira própria e é representada pelas cores do arco-íris.
Esta simbologia foi aprovada pala Aliança Cooperativa Internacional em 1932.
Assim, cada cor do símbolo da bandeira (Figura 2), possui um significado, conforme
especificação a seguir:
 Vermelho - coragem.
 Alaranjado – visão de possibilidades futuras.
 Amarelo – desafio.
 Anil – auxiliar todos por meio da cooperação.
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 Verde - crescimento tanto do indivíduo como do cooperado.
 Azul - horizonte distante, a necessidade de ajudar os menos afortunados,
unindo-os uns aos outros.
 Violeta – beleza e amizade.

FIGURA 2: Bandeira do Cooperativismo.
FONTE: Cruz (S/D, p.46).
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2.2 Desenvolvimento Sustentável

2.2.1 Evolução Histórica do Conceito

Nos anos 60 a degradação ao meio ambiente começou de forma esparsa e,
com a preocupação da comunidade internacional com os limites do desenvolvimento
do planeta, iniciou as discussões sobre os riscos de degradação do meio ambiente.
Assim, em 1972 estas discussões incentivaram a ONU (Organização das Nações
Unidas) a promover a Conferência sobre o Meio Ambiente em Estocolmo
(BRÜSEKE, 2003).
Em

1973,

o

canadense

Maurice

Strong

utilizou

o

conceito

de

ecodesenvolvimento1 a fim de caracterizar uma concepção alternativa de política do
desenvolvimento, onde se formulou seis aspectos que guiam o desenvolvimento,
dentre eles, estão:
I.a satisfação das necessidades básicas;
II.a solidariedade com as gerações futuras;
III.a participação da população envolvida;
IV.a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em geral;
V.a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e
respeito a outras culturas; e
VI.programas de educação (BRÜSEKE, 2003, p.31).

No ano seguinte, 1974, como resultado da reunião da UNCTAD (Conferência
das Nações Unidas sobre Comércio-Desenvolvimento) e do UNEP (Programa de
Meio Ambiente das Nações Unidas) é criado a Declaração de Cocoyoc, a qual
contribui para o meio ambiente, destacando os seguintes tópicos:
 A explosão populacional tem como uma das suas causas a falta de
recursos de qualquer tipo; pobreza gera desequilibro demográfico;
 A destruição ambiental nos continentes como a África, Ásia e América
Latina são resultados da pobreza que leva a população carente à super
utilização do solo e dos recursos vegetais;

1

Para Ignacy Sachs apud Brüseke (2003, p.31); os conceitos de ecodesenvolvimento e desenvolvimento
sustentável são sinônimos.
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 Os países industrializados contribuem para os

problemas

do

subdesenvolvimento por causa do seu nível exagerado de consumo.
Não existe somente um mínimo de recurso necessário para o bemestar

do

indivíduo;

existe

também

um

máximo.

Os

países

industrializados têm que baixar seu consumo e sua participação
desproporcional na poluição da biosfera.
Em 1974 o conceito de desenvolvimento sustentável manifestou-se na
Conferência de Cocoyoc, como “um desenvolvimento que satisfaz às necessidades
da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
satisfazer às suas”. Onde passa a ser utilizada para a “formulação de modelos
biológicos que tentam representar a evolução de um recurso em equilíbrio,
explorado pelos homens, e onde a exploração passa a ser considerada em termos
de progressão linear” (WEBER, 1997, p. 122).
Durante as crises do desenvolvimento e do meio ambiente surgidas na
década de 80, Weber (1997), ressalta que o desenvolvimento sustentável buscava:
I. Sistema político que assegure a efetiva participação dos cidadãos nos
processo decisório;
II. Sistema econômico capaz de gerar excedentes e know-how técnico em
bases confiáveis;
III. Sistema social que possa resolver as tensões causadas por um
desenvolvimento não equilibrado;
IV. Sistema de produção que respeite a obrigação de preservar a base
ecológica do desenvolvimento;
V. Sistema tecnológico que busque novas soluções;
VI. Sistema internacional que estimule padrões sustentáveis de comércio e
financiamento; e
VII. Sistema administrativo flexível e capaz de auto corrigir-se.
Para o zelo do conceito de desenvolvimento sustentáveis à realidade,
demanda medidas do poder público, da iniciativa privada e do consenso
internacional. Atividade econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade
formam o tripé básico onde se apóia a premissa básica do desenvolvimento
sustentável (WEBER, 1997).

37

O Relatório Brundtland, de 1987, de acordo com Cavalcanti (2003) e Weber
(1997), referem-se ao conceito desenvolvimento sustentável, não apenas ao impacto
da atividade econômica no meio ambiente, como às conseqüências na qualidade de
vida e no bem-estar da sociedade. A partir deste Relatório, houve uma série de
ações que deveriam ser tomadas pelos Estados nacionais, a citar:
 Limitação do crescimento populacional;
 Garantia de alimentação estabelecida ao longo prazo;
 Preservação da biodiversidade e dos ecossistemas;
 Diminuição do consumo de energia e desenvolvimento de novas
tecnologias para o desenvolvimento de fontes de energia alternativas e
renováveis;
 A partir de tecnologias ecologicamente adaptadas, incentivar o
aumento da produção industrial nos países não-industrializados;
 Realizar um controle da urbanização e integração entre o campo e
cidades menores;
 Satisfazer as necessidades básicas.
A nível internacional, o Relatório de Brundtland enfatiza:
 As organizações em desenvolvimento devem adotar uma estratégia de
desenvolvimento sustentável;
 A comunidade internacional deverá proteger os ecossistemas
supranacionais como a Antártica, os oceanos e o espaço;
 Guerras devem ser banidas; e
 A ONU deverá implantar um Programa de Desenvolvimento
Sustentável.
Em 1992, no Rio de Janeiro, uma questão foi levantada na UNCED (United
Nations Conference on Enviroment and Development), a respeito das “divergências
e desentendimentos no discurso global sobre a questão ambiental e o desequilíbrio
sócio-econômico” (BRÜSEKE, 2003, p. 31).
Na visão de Brüseke (2003, p. 33), o desenvolvimento sustentável é aquele
que “satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as
futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades”.
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Weber

(1997,

p.

119)

conceitualiza

ecodesenvolvimento

como

“desenvolvimento endógeno dependendo de suas próprias forças, submetido à
lógica das necessidades do conjunto da população, consciente de sua dimensão
ecológica e buscando estabelecer uma relação de harmonia entre o homem e a
natureza”. Para o autor, o conceito de desenvolvimento está associado ao processo
de crescimento auto-sustentado, o qual tem a missão de contribuir para acelerar
este crescimento por meio da valorização, ou seja, buscar lucro através dos recursos
inexplorados. Já que o desenvolvimento sustentável tem por base o princípio de que
o Homem deveria gastar os recursos naturais de acordo com a capacidade de
renovação desses recursos, de modo a evitar seu esgotamento.
A visão de Cavalcanti (2003) amplia a abordagem de Brüseke (2003), o
desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem
comprometer a possibilidade das gerações futuras em atender suas necessidades.
O autor descreve dois conceitos chave: (i) o conceito das necessidades,
principalmente as necessidades básicas de indivíduos considerados pobres no
mundo, os quais devem receber prioridade máxima; e (ii) uma noção das limitações
da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente, o que impede de
atender às necessidades presentes e futuras.

2.2.2 Externalidades

O conceito de externalidade está firmado teoricamente na “Economia do BemEstar” cujos desafios que enfrentam são o de reconstruir condições de equilíbrio
sem que para isto, implique em conflitos nos quadros da teoria do equilíbrio
(ACSELRAD, 2003).
A teoria econômica denomina ‘externalidades’ os “danos causados por
atividades de terceiros, sem que estes danos sejam incorporados no sistema de
preço”, onde o custo social é mensurado por meio de transações voluntárias entre
os agentes que atuam no entorno dos “direitos de propriedade”. Este seria um custo
fictício. Já os custos privados são mensuráveis nas transações mercantis e que
atuam no entorno dos “direitos jurídicos de propriedade” (ACSELRAD, 2003, p. 131).
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Na medida em que aumenta a exploração econômica dos recursos naturais,
pode-se comprometer e alterar o equilíbrio dos ecossistemas. Os danos ambientais
não são considerados um custo econômico, por isso torna-se difícil mensurar custos
ou “deduzir a uma relação voluntária de troca” (ACSELRAD, 2003, p. 134).
A visão que a sociedade possui em relação ao enfoque de mercado é o que
prevalece da noção que a externalidade transmite. Acselrad (2003, p. 135), destaca
que:

a externalidade é excepcional frente às capacidades de regulação do
mercado; e

a degradação do meio ambiente é uma manifestação da ineficiência
na alocação dos recursos.

2.2.3 Responsabilidade Ambiental

A política ambiental é conseqüência da interação de atores externos e
internos à organização. Dependendo da atividade que a organização exerce, poderá
haver maior “interface com a variável ecológica” que resultará em “arranjos
institucionais distintos, seja a nível de atividade/responsabilidade, como interação
com as demais funções organizacionais” (MAIMON, 2003, p. 402).
Segundo Maimon (2003, p. 402), as organizações respondem a essas
pressões internas e externas pelas seguintes linhas de ações:
I. Estar adaptada às exigências e regulamentações do mercado “incorporando
equipamento de controle da poluição nas saídas, sem modificar a estrutura
produtiva e o produto”;
II. Estar adaptada às exigências e regulamentações do mercado, “modificando
processo e/ou produtos (inclusive embalagem)”, a fim de prevenir a poluição
a partir da seleção de matérias-primas;
III. Planejar, buscando a antecipação dos riscos ambientais, ou seja,
“assumindo um comportamento pró ativo e de excelência ambiental. O
princípio é de integrar a função ambiental no Planejamento Estratégico” da
organização.
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A presença e a freqüência dessas linhas de ações são indicadores da
estratégia da firma e definem a percepção e responsabilidade ambiental das
organizações, difundindo nas funções e estruturas específicas no ambiente interno
da organização (MAIMON, 2003).
A função ambiental na empresa tem por atividade/responsabilidade
controlar a performance interna e externa da regulamentação ambiental:
treinamento e informação do pessoal; mensuração das emissões do lixo
industrial, dos produtos e processos nocivos; elaboração de planos de
emergências; manter contato com a comunidade – órgãos governamentais,
entidades ambientalistas e públicas em geral -; tentar influenciar a
estratégia política da firma desde o lançamento de uma nova política e/ou
produto da empresa (MAIMON, 2003, p. 403).

De acordo com a Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política
Nacional do Meio Ambiente e com a Lei nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que
trata dos crimes ambientais, a responsabilidade pela reparação de qualquer dano
ambiental é objetiva e a responsabilidade é solidária, ou seja, independente do fato
gerador a empresa será chamada para diminuir qualquer dano feito devido à má
gestão de resíduos e que a responsabilidade da organização não acaba quando os
resíduos deixem suas instalações, perdurando até o período que ele representar
risco ambiental, incluindo sua destinação final. Os Resíduos Sólidos, em função de
sua natureza, podem gerar impactos, à atmosfera, solo, lençol freático e
ecossistema, durante todo seu ciclo de vida, seja nas dependências da empresa e,
principalmente, em sua etapa de destinação final, a qual normalmente é externa a
empresa (BRASIL, 1981; BRASIL 1998).
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2.3 Planejamento

Até a década de 30, o planejamento era considerado incompatível com a
economia do mercado (SANDRONI, 2001). Nos anos 80, sofreu um declínio. E,
atualmente, a economia mundial utiliza-o como um guia da ação governamental.
Em certas empresas não há uma definição clara do processo de gestão e as
ações estão focadas no resultado realizado em curto espaço temporal, sem que haja
um planejamento formal que oriente os gestores a tomar decisões de forma a
otimizar o desempenho da organização que garante sua continuidade. Na verdade,
essas empresas confiam no próprio instinto de seus administradores (PARISI E
NOBRE, 2001).
Por outro lado, considerando que no ambiente competitivo no qual atuam não
há espaço para tentativas e experiências, muitas empresas optam pela adoção de
um planejamento formalizado, com o objetivo de minimizar as incertezas e de se
adaptar às constantes mudanças ambientais, cumprindo sua missão com eficácia,
garantindo assim, a sua continuidade (KOTLER, 2004).
[...] planejamento é um processo que envolve tomada e avaliação de cada
decisão de um conjunto de decisões inter-relacionadas, antes que seja
necessário agir, numa situação na qual se acredita, a menos que se faça
alguma coisa, um estado futuro não deverá ocorrer e que, se se tomar as
atitudes apropriadas, pode-se aumentar a possibilidade de um resultado
favorável (ACKOFF, 1975, p. 3).

Planejamento é um processo de tomada de decisão que é realizada
antecipadamente, e sua principal dificuldade está no inter-relacionamento das
decisões, do que o próprio planejamento (MINTZBERG E QUINN, 1998).
Megginson, Mosley e Pietri (1998, p. 129), definem o planejamento como o
processo pelo qual é estabelecido “objetivos ou metas, determinando a melhor
maneira de atingi-las.” Além de solidificar bases para concretizar funções para
organizar, liderar e controlar.
Observa-se na Figura 3, na visão de Oliveira (1999), que o planejamento tem
por finalidade organizar programas de ação que devem ser seguidos para que se
alcancem os objetivos propostos pela empresa.
Assim, cada nova decisão deve levar em consideração as decisões tomadas
anteriormente e as “[...] primeiras decisões devem ser revistas a luz das outras que
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lhes seguirem” (ACKOFF, 1975, p. 2). Isso justifica a necessidade de que um
planejamento seja feito antes que as ações sejam realizadas.

FIGURA 3: Escolha de um Caminho de Ação pela Empresa.
FONTE: OLIVEIRA (1999, p. 175).

Segundo Oliveira (2001, p. 156), “planeja-se para fazer as coisas certas, de
maneira ótima, se ‘as coisas’ ocorrem conforme o esperado, e planeja-se para se
lidar com as incertezas que ocorrem. De qualquer maneira é preciso planejar”. Não
apenas as incertezas e riscos presentes no ambiente externo levam as empresas a
planejar. O planejamento também decorre da necessidade das organizações de
coordenar a utilização dos recursos com a finalidade de realizar suas atividades e
cumprir seus objetivos da forma mais econômica possível, garantindo a sua
continuidade e atendendo às expectativas de seus acionistas, clientes, fornecedores
e demais entidades da sociedade.
Com relação às decisões, Ackoff (1975), afirma que a principal complexidade
do planejamento decorre do fato de que as decisões tomadas em uma organização
são interdependentes, ou seja, os resultados de uma ação causam impacto nas
demais.
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2.3.1 Planejamento Estratégico: Noções Históricas e Conceitos

A nível de empreendimentos privados, o Planejamento Estratégico surgiu nos
Estados Unidos durante a 2º Guerra Mundial. Inicialmente, estas empresas criaram
sistemas de orçamentos anuais com o objetivo de “controlar melhor o fluxo das
receitas e despesas.” A partir de então, foi surgindo os “planos qüinqüenais”, ou
seja, projeções financeiras estáticas (GRACIOSO, 1990, p.16).
Na década de 50, grupos da Harvard Business School conceituaram a
Administração Integrada e defendiam a necessidade de formular uma estratégia
global, “capaz de harmonizar e disciplinar os diversos setores da empresa
(produção, marketing, finanças, recursos humanos, etc.), em torno de objetivos
corporativos bem definidos”, intensificando o crescimento em grandes corporações
diversificadas. Esta febre de Planejamento Estratégico era formulada pela alta
gerência e atribuído aos executivos de linha (GRACIOSO, 1990, p.16).
Nos anos 60, vários métodos de avaliação de estratégia se tornaram
populares sendo sugeridos pelo Boston Consalling Groups. O ponto de partida foi a
‘Matriz BCG’ que mudou o conceito do portfólio de produtos e deu origem a várias
técnicas, “como a curva de experiência” (GRACIOSO, 1990, p.16).
Atualmente estes métodos são utilizados com objetivo de atender às
necessidades ou determinações da alta administração e são úteis, através da
visualização,

para

estimular

o

raciocínio

estratégico

entre

os

executivos

departamentais (GRACIOSO, 1990).
Segundo Nascimento (2002), o planejamento estratégico é uma forma
importante de reação às mudanças no ambiente organizacional, já que constitui-se
num direcionador da empresa, o que permite aos gestores monitorar sua posição
neste ambiente, identificando antecipadamente suas ameaças e as oportunidades
potenciais.
Almeida (2001) descreve que o planejamento estratégico é uma técnica
administrativa que visa organizar as idéias das pessoas, a fim de identificar ações
que fazem parte da implementação do Plano Estratégico.
Na visão de Tavares (1991, p. 68), o planejamento estratégico é
conceitualizado como “o processo de formulação de estratégias para aproveitar as
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oportunidades e neutralizar as ameaças ambientais utilizando os pontos fortes e
eliminando os pontos fracos da organização para a consecução de sua missão.”
O planejamento estratégico, na visão de Oliveira (1999) tem a função de
desenvolver processos, técnicas e atitudes administrativas, a fim de proporcionar
uma situação viável em torno do ambiente e objetivos organizacionais, facilitando na
tomada de decisões eficazmente. Dentro deste contexto, pode-se dizer que o
planejamento reduz o ambiente de incertezas que cercam o processo decisório,
conseqüentemente aumentando de forma significativa o alcance dos objetivos
traçados na organização.
Tavares (1991, p. 71), descreve as funções do planejamento estratégico:

Proporcionar maior interação entre a organização e seu meio
ambiente;

Determinar instâncias e dar coerência ao processo decisório;

Definir a direção, os objetivos e as linhas de ação mais oportuna e
adequada;

Viabilizar o desenvolvimento de modelos organizacionais mais
adequados às demandas ambientais;

Coordenar e otimizar a alocação de recursos;

Estabelecer mecanismos de avaliação e controles, voltados para a
eficácia, eficiência e efetividade da organização.

O desenvolvimento de um planejamento estratégico na organização é de vital
importância para o sucesso das ações comerciais, de criação e desenvolvimento de
novos produtos, por sua elaboração precisamente estruturada e pela facilidade de
implementação, devem ser utilizadas como uma ferramenta de gestão permanente.
As oportunidades de mercado se definem como um objetivo de estratégias
coerentes, uma organização eficiente (KOTLER, 2004).
A missão do planejamento estratégico, descrito por Gracioso (1990, p. 17),
visa corrigir falhas do passado para assumir duas dimensões:
I.Voltado para o ambiente externo e visa conciliar a realidade do mercado
com os recursos da empresa; e
II.Procura estimular o raciocínio estratégico em todos os níveis decisórios da
empresa.

Desenvolvem-se condições adequadas no ambiente organizacional, para que
os executivos que irão executar o plano ao longo prazo participem de forma ativa da
elaboração do planejamento estratégico e se comprometam com sua conclusão.
Com o atendimento destes pré-requisitos, institui-se um cenário para que o
planejamento estratégico se transforme em gerenciamento estratégico, ou seja,
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“aquela etapa ideal em que as decisões do dia-a-dia são tomadas dentro do
contexto e das diretrizes estratégicas” (GRACIOSO, 1990, p. 17).
Nascimento (2002, p. 81-84) apresenta o seguinte conjunto de vantagens e
desvantagens do planejamento estratégico:
Vantagens:
I. Comunicação: o processo estimula a comunicação eficaz entre os membros
da organização, motivando o desenvolvimento do diálogo em torno das
questões estratégicas que a envolvem;
II. Motivação: o processo tem um apelo motivacional ao deixar claro para os
membros da organização o que se espera deles em termos de performance;
III. Padrões: estabelecimento de padrões de performance, que estimulam a
eficácia do processo de planejamento e da própria administração do
negócio;
IV. Rejuvenescimento/renovação: encoraja atitudes favoráveis a respeito de
mudanças. O diálogo em torno das necessidades de ajuste da empresa ao
seu ambiente estimula a diminuição da resistência interna às mudanças,
que passam a ser vistas como uma necessidade;
V. Prioridades: estabelece as prioridades organizacionais. Ao fixar suas metas,
a organização estabelece, de forma clara, qual o direcionamento dado ao
empreendimento;
VI. Pró-ação: prática de uma gestão pró-ativa. A análise constante das ações
ambientais promove a tomada de decisão antes que a organização seja
afetada pela mudança de alguma variável;
VII. Promove a alocação de recursos de forma criteriosa, permitindo à
organização alavancar seus resultados, na medida em que a avaliação de
necessidade de recursos e sua alocação se dão de forma global;
VIII. Mantém o equilíbrio da organização no ambiente. Esse é um grande
benefício, pois permite à empresa evitar ameaças, atenuando seus efeitos
e, ao mesmo tempo, tirar proveito das oportunidades que surgem de novos
negócios;
IX. Concilia o que a empresa pode fazer em termos das oportunidades
presentes com o que ela pode fazer em termos de forças e fraquezas.
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Desvantagens:
I. A criatividade dos gestores é substituída por uma metodologia que torna a
administração inflexível, considerando que o planejamento envolve um
processo sistêmico no qual as decisões são coletivas e sistêmicas, ao passo
que as decisões individuais são desencorajadas;
II. O processo é muito dispendioso, tomando tempo dos principais gestores que
poderiam aplicá-lo nas operações;
III. Torna os gestores intranqüilos com um processo que prevê resultados,
baseados em projeções de outras pessoas, mesmo que essas sejam
profissionais experientes;
IV. Espalha inquietação entre os membros da organização, devido à introdução
de mudanças nas formas de se operacionalizar as atividades;
V. A estratégia exige um comprometimento arriscado com uma escolha
específica.
Na opinião de Nascimento (2002), ainda que não seja a única razão das
desvantagens apresentadas, a centralização do processo de planejamento,
realizado tradicionalmente pela alta administração da empresa, contribui de forma
significativa para o insucesso do planejamento estratégico implementado nas
organizações.
O autor sugere a sua formulação descentralizada, como meio de maximizar
os benefícios descritos anteriormente e minimizar as desvantagens envolvidas para
a adoção do planejamento estratégico.
No processo de planejamento descentralizado, as estratégias de cada área
da organização, operacionais e de apoio, são formuladas pelos gestores por elas
responsáveis, sendo que à alta administração cabe a formulação das estratégias
genéricas que indicam a direção a ser seguida pelos gestores das áreas e a
aprovação dos planos formulados (NASCIMENTO, 2002)..
Nascimento (2002, p. 150-151), explana que a descentralização do processo
de planejamento, apresenta as seguintes vantagens:
 Formulação das estratégias pelos responsáveis por cada área, uma
vez que estão mais próximos da realidade ambiental do que estaria um
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pequeno grupo de executivos, proporcionando maior realidade ao
plano;
 Comprometimento dos responsáveis pelas áreas com a execução do
plano, por terem sido diretamente responsáveis pela sua elaboração;
 Diminuição dos riscos de divulgação de detalhes das estratégicas da
empresa, uma vez que cada área tem acesso apenas às diretrizes
estratégicas e às específicas relativas a sua atividade;
 Rapidez no processo, que se torna mais objetivo, pois as áreas de
atividades planejam os aspectos circunstanciais às suas fronteiras de
atuação;
 Maior garantia de que todas as variáveis estão sendo consideradas
pelo plano, pois os gestores responsáveis pelas áreas têm a
proximidade com o ambiente e, por isso, maior visibilidade para sua
análise do que teria uma equipe específica de planejadores.
Destaca-se que a participação dos gestores dos níveis hierárquicos mais
baixos no processo de formulação do planejamento estratégico deve ser coerente
com as demais características definidas pelo modelo de gestão.
Para adotar o planejamento estratégico na empresa é fundamental: (i) a
análise das ameaças e oportunidades através das forças macroambientais; (ii)
análise dos pontos fortes e fracos, ou seja, os subsistemas organizacionais; e (iii)
seleção das estratégias coerentes. Os subsistemas, como na Figura 4, são: Diretivo;
Técnico e Social (TAVARES, 1991).
O Diretivo diz respeito ao processo decisório e define fundamentos da ação
coletiva. O Técnico serve de apoio ao processo decisório e procura viabilizar os fins
pela alocação e adequação dos meios. Já o Social consolida “iniciativas de apoio
coletivo ao desenvolvimento dos outros subsistemas” (TAVARES, 1991, p. 70).
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FIGURA 4:Processo de Planejamento Estratégico
FONTE: TAVARES (1991, p. 69).

O Planejamento Estratégico proporciona uma auto-análise da organização,
bem como a projeção de cenários futuros, permitindo uma visão global do ambiente
externo e definindo a posição estratégica da organização. A partir daí, a Figura 5
demonstra-se melhor as etapas do Planejamento Estratégico, baseado em Dias
(2003) que complementa a possibilidade de realizar através dos seguintes passos:
 Análise do ambiente externo e interno da organização, para propiciar a
compreensão de suas oportunidades e ameaças, bem como de seus
pontos fortes e fracos, e possibilitar a definição dos prováveis cenários,
visando melhor aproveitar as oportunidades, potencializarem os pontos
fortes e minimizar ameaças e riscos;
 Identificação dos valores e reavaliação da visão de futuro e da missão
organizacionais;
 Definição dos fatores críticos de sucesso, constituídos como as
condições fundamentais que precisam ser satisfeitas para o êxito do
planejamento;
 Definição das diretrizes gerais, das quais derivam-se os objetivos, as
estratégias para alcançá-los e as ações para operacionalizá-los;
 Elaboração do planejamento estratégico;
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 Elaboração do plano de ação com construção de orçamento
participativo, definindo prioridades institucionais;
 Acompanhamento e controle; e
 Avaliação.

FIGURA 5: Etapas do Planejamento Estratégico.
FONTE: Baseado em Dias (2003).

“O planejamento estratégico implica o processo de análise do ambiente e do
sistema organizacional na elaboração de filosofias e políticas, na escolha de
objetivos, no desenvolvimento de estratégias e na sua implementação e controle”
(TAVARES, 1991, p. 69).
“O planejamento estratégico inclui atividades que envolvem a definição da
missão da organização, o estabelecimento de seus objetivos e o desenvolvimento
de estratégias que possibilitem o sucesso das operações no seu ambiente”
(MEGGINSON, MOSLEY e PITRI, 1999, p. 165).

2.3.2 Etapas Do Planejamento Estratégico

Tavares (1991, p.73-76), descreve 11 etapas do planejamento estratégico,
porém salienta que cada organização possui características distintas, portanto, “a
natureza, o porte, o estilo de gestão, a cultura e o clima” poderão ter influências. As
etapas descritas pelo Autor são: definição da missão; análise do ambiente externo;
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constituído do macroambiente; análise do ambiente interno; elaboração de filosofias
e políticas; definição dos objetivos; seleção de estratégias; formulação de metas e
ações setoriais; elaboração do orçamento; definição de parâmetros de avaliação;
formulação de um sistema de gerenciamento de responsabilidades; e a implantação
(Figura 6).

FIGURA 6: Etapas do Planejamento Estratégico.
FONTE: TAVARES (1991, p. 74).

A primeira etapa do planejamento estratégico descrita por Tavares (1991, p.
73) é a Definição da Missão que consiste em pensar no motivo pelo qual a
organização existe e que tipo de benefício pode dar a comunidade e o “grau de sua
adequação face às oportunidades e pressões externas.”
Nesta definição é estabelecida ‘aonde a empresa quer ir’, Oliveira (1999, p.
71) salienta que a “missão não está diretamente relacionada com o estatuto social
da empresa”, já que envolve maiores expectativas.
A missão definida com clareza permite estabelecer os objetivos gerais e
identifica a razão da empresa existir e o quê ela representa no mercado, além de
definir o propósito fundamental e único que a organização tenta seguir para
identificar seus produtos/serviços e clientes (MEGGINSON, MOSLEY, PIETRI,
1998).
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Na missão se estabelece os propósitos atuais e potenciais, a postura
estratégica que corresponde à maneira mais adequada para que a organização
alcance seus objetivos. E nesta fase que se estabelece as macroestratégias e
macropolíticas. As macroestratégias são ações que a organização deverá seguir
para criar vantagens ao ambiente, já às macropolíticas correspondem as tomada de
decisões de forma a interagir com o ambiente (OLIVEIRA, 1999).
A missão é uma definição do direcionamento da empresa e deve ser realizada
a partir de “missões econômicas e sociais, que tracem a incumbência e o
comprometimento das pessoas da organização” pela pesquisa que reportem ao
desenvolvimento do negócio ao longo prazo com objetivo de moldar “padrões de
excelência que proporcionem vantagem competitiva e bem-estar à comunidade em
geral” (DIAS, 2003, p. 502).
De acordo com Catelli, Pereira e Vasconcelos (2001), o planejamento
estratégico tem como objetivo garantir o cumprimento da missão organizacional e
compreende as seguintes etapas:
I. Estabelecimento de cenários;
II. Identificação de ameaças e oportunidades;
III. Identificação de pontos fortes e fracos;
IV. Estabelecimento de diretrizes estratégicas.
A missão é o propósito da organização para com o ambiente maior. Segundo
Kotler (2004), a missão deve dar uma visão direta do que se espera em 10 á 20
anos aproximadamente, porém se houver perdido a credibilidade é válida uma
atualização da missão.
A partir desta premissa, a organização antecipa cenários futuros nos quais
atuará através da análise do ambiente externo e interno, buscando identificar fatores
críticos que possam afetar o cumprimento da missão organizacional (CATELLI,
PEREIRA E VASCONCELOS, 2001).
Para identificar a visão; efetua-se a análise externa do ambiente (ameaças e
oportunidades); verifica-se a análise interna do ambiente (pontos fortes, neutros e
pontos fracos); por último realiza-se a análise da concorrência (OLIVEIRA, 1999).
A visão é uma projeção das oportunidades futuras do negócio da organização
para então permitir uma concentração de esforços em sua busca. A visão refere-se
onde a empresa almeja chegar através da realização da sua missão (KOTLER,
2004).
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Kotler (2004), ressalta que os valores são características, virtudes e
qualidades da organização, tão importantes que devem ser preservados e
incentivados. Diz ele que os valores apóiam-se nos princípios da organização. Os
valores de uma empresa consistem em algo que funcionários e proprietários querem
para a mesma, e que irá influencia a vida na organização. Os valores também
servem de parâmetro para certas decisões em situações inusitadas.
Dias (2003, p. 445), ressalta que “valores são o que a empresa valoriza em
seu quadro de funcionários; estão relacionados com a cultura da empresa.”
A segunda etapa consiste na Análise do Ambiente Externo (Figura 5). Esta
etapa se subdivide em Macroambiente e Públicos. O macroambiente consiste em
identificar e analisar as variáveis ambientais que sofram interferências – negativas
ou positivas – no desempenho da organização. O público consiste em fazer uma
lista e caracterizar as organizações, instituições e outros grupos sociais, a fim de
obter uma análise do nível e qualidade dos vínculos que a organização mantém ou
deseja manter (TAVARES, 1991).
O ambiente da empresa é composto por forças e instituições externas a
empresa que podem afetar seu desempenho. Neste ambiente inclui

os

fornecedores, clientes, concorrentes, organismos governamentais regulamentadores
e outros grupos de interesses especiais. Cada empresa possui um ambiente
diferenciado, ou seja, o caráter dependerá do nicho onde a empresa está inserida e
em relação a gama de produtos e serviços que oferece aos seus consumidores
(WESTWOOD, 1996).
Toda organização sofre influência de uma série de fatores que compõem o
seu ambiente externo. Em dado momento um ou mais desses fatores
tornam-se críticos, exigindo um posicionamento estratégico da
organização. Sua sobrevivência e desenvolvimento estão diretamente
relacionados à sua capacidade em lidar com esses fatores (TAVARES,
1991, p. 27).

Para a análise do ambiente externo, Dias (2003, p. 447), explana que
economia, política, aspectos sociais, demográficos, culturais e tecnológicos devem
ser avaliados e analisados já que podem indicar o caminho que a empresa deverá
seguir. Para esta monitoração constante, deve-se desenvolver um “sistema de
informação que acompanhe periodicamente todas as variáveis macroambientais”
que serão fundamentais para definir estratégias. Além de acompanhar a oferta (os
concorrentes) e pesquisar a demanda (necessidade dos consumidores potenciais).

53

A percepção da qualidade do relacionamento pode indicar aspectos dessa
dimensão que devam merecer cuidados antes do início e durante o
processo de planejamento. Os aspectos positivos devem ser identificados,
no sentido de contribuir para o êxito do planejamento. Os negativos
precisam ser apontados a fim de serem neutralizados (TAVARES, 1991, p.
28).

O ambiente organizacional é composto por fatores externos e internos que
influenciam no seu funcionamento. O primeiro ambiente é o Macroambiente
composto por aspectos legal/político, internacional, tecnológico, econômico e social.
O segundo ambiente é o de tarefas, referente aos fatores que interagem diretamente
com a organização, como os clientes, concorrentes, agências reguladoras, grupos
de interesse especial e fornecedores. O último é o ambiente interno, o qual passa
por um controle acirrado por parte da organização, como a estrutura organizacional,
os Recursos Humanos, suas diretrizes, tecnologias e cultura (MEGGINSON,
MOSLEY, PIETRI, 1998).
Nesta etapa, a empresa deve visualizar o ambiente fora do seu alcance, onde
estão as ameaças e oportunidades. As oportunidades externas é conceitualizada por
Oliveira (1999, p. 60), como uma “força ambiental incontrolável pela empresa, que
pode favorecer a sua ação estratégica, desde que conhecida e aproveitada”. Já as
ameaças são forças incontroláveis pela empresa, “que cria obstáculo à sua ação
estratégica, mas que poderá ou não ser evitada, desde que conhecida em tempo
hábil.”
Esta análise é feita a partir do “mercado nacional e regional; mercado
internacional;

evolução

tecnológica;

fornecedores;

aspectos

econômicos,

financeiros, socioeconômicos, políticos e culturais; entidades de classe; órgãos
governamentais; mercado de mão-de-obra e concorrentes” (OLIVEIRA, 1999, p. 6566).
Nesta etapa também é onde se realiza a análise da concorrência, já que o
produto final do planejamento estratégico dependerá desta identificação de
vantagens competitivas (OLIVEIRA, 1999).
Westwood (1996), esclarece que para lidar com a concorrência, a
organização necessita: “analisar o público-alvo; escolher o mercado-alvo; [...];
executar planos inteligentes que proporcionem vantagens competitivas para
empresa e mercado-alvo; empreender análise, planejamento e avaliação dos
mercados e do ambiente em que a empresa esteja atuando, para identificar as
oportunidades e implementar o plano”. Isto exige a colaboração total dos
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funcionários de todo os níveis hierárquicos, que devem trabalhar em conjunto para
assegurar o êxito do plano; além de controlar a implementação. Sendo estes
aspectos fundamentais para garantir que a empresa alcance seus objetivos e realize
eventuais correções no processo ou nas metas pré-estabelecidas.

FATORES INTERNOS E EXTERNOS À ORGANIZAÇÃO
PONTOS FORTES

OPORTUNIDADES

E FRACOS

E AMEAÇAS

ESTRATÉGIA

CULTURA DA EMPRESA

SOCIEDADE

FIGURA 7: Fatores Internos e Externos à Organização.
FONTE: DIAS (2003, p. 448).

A terceira etapa é a Análise do Ambiente Interno (Figura 7), que analisa os
“subsistemas diretivo, técnico e social da organização e estabelecimento de seus
pontos fortes e fracos face às oportunidades e ameaças ambientais e à qualidade do
relacionamento pretendido com o público” (TAVARES, 1991, p. 74).
A análise dos fatores internos e externos é uma ferramenta útil para
entender a situação global da organização. Esta abordagem tenta equilibrar
os pontos fortes e fracos internos de uma organização com as
oportunidades e riscos que o ambiente externo representa (CERTO E
PETER, 1993, p. 113).

Segundo Arantes (1998), a avaliação incompleta das variáveis positivas e
negativas que interferem na consecução dos objetivos da empresa resultam em
“soluções” para as quais não há problema.
Para a análise do ambiente interno, deve-se investigar as oportunidades e
ameaças do ambiente externo e verificar se há competência interna que defendam a
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empresa destas ameaças para aproveitar as oportunidades detectadas (DIAS,
2003).
Na visão de Rezende e Tashizawa (2000, p. 55), a análise do ambiente
interno procura “responder à questão de como está a organização, deve revelar a
real situação das diversas esferas de poder, dos setores funcionais e dos seus
processos básicos.”
É nesta etapa que se verifica os pontos fortes, fracos e neutros da empresa.
Os pontos fortes são conceitualizados por Oliveira (1999, p. 60 e 69), como “a
diferenciação conseguida pela empresa (variável controlável) que lhe proporciona
uma vantagem operacional no ambiente empresarial”. Os pontos fracos são “uma
situação inadequada da empresa (variável controlada) que lhe proporciona uma
desvantagem operacional no ambiente.” E, o ponto neutro “é uma variável
identificada pela empresa.”
Alguns dos fatores que devem ser considerados na análise interna são:
“produtos de linha; novos produtos; promoção; comercialização; sistema de
informações; estrutura organizacional; tecnologia; suprimentos; parque
industrial; RH; estilo de administração; resultados empresariais; recursos
financeiros; controle e imagem institucional” (OLIVEIRA, 1999, p. 70).

A quarta etapa é a Elaboração de Filosofias e Políticas. As filosofias são a
descrição dos valores e crenças organizacionais, já as políticas consistem em “tornar
explícitas as regras e diretrizes das áreas funcionais da organização, de maneira a
possibilitar as diferentes opções estratégicas” (TAVARES, 1991, p. 75).
Políticas são procedimentos e regras definidos antecipadamente para
eventos e situações repetitivas, nas quais o momento da ocorrência é
incerto, mas os efeitos e resultados são conhecidos, havendo para cada
evento a correspondente norma ou regra (REZENDE E TACHIZAWA,
2000, p. 157).

Oliveira (1999, p. 74) descreve que as políticas definem “os níveis de
delegação, faixas de valores e/ou quantidades limites e de abrangência das
estratégias e ações para a consecução dos objetivos.” Para isto, a política fornece
orientações para a tomada de decisões.
As políticas dão maior clareza “às ações que se pretendem e evitar que áreas
internas da organização desperdicem recursos de toda ordem para o alcance de
objetivos comuns. Quando são bem empregadas e explicadas, maior otimização de
esforços de toda equipe” (REZENDE E TACHIZAWA, 2000, p. 157).
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As políticas refletem o direcionamento que deve ser dado à organização, e
devem ser formuladas pela alta administração assim que seja aprovado seu plano
estratégico. Como políticas possíveis de ser implementadas em uma organização,
podem ser enunciadas aquelas inerentes à qualidade, como as listadas por Rezende
e Tachizawa (2000, p. 157):
 Praticar o conceito de parceria com fornecedores, clientes e colaboradores,
considerando que qualidade é responsabilidade de todos;
 Buscar tecnologias e práticas inovadoras para a excelência do processo produtivo;
 Estimular um clima de colaboração e confiança mútua, buscando o reconhecimento e
realização das pessoas; e
 Proporcionar aos colaboradores, treinamento e recursos necessários ao
desenvolvimento e capacitação profissional.

Entretanto, mais importante que identificar tais variáveis é buscar meios de
aproveitá-los ou neutralizá-las de maneira adequada. Esta é a fase do planejamento
estratégico que compreende o estabelecimento das diretrizes, políticas e objetivos
estratégicos que orientem a empresa no cumprimento de sua missão (ARANTES,
1998).
Políticas são orientações de caráter geral que apontam os rumos e as linhas
de atuação de determinada gestão. Devem ser explicitadas de forma a se tornarem
orientações de domínio do público interno da organização, explicitando as intenções
de sua Administração” (REZENDE, TACHIZAWA, 2000, p.157).
A quinta etapa é a Definição dos Objetivos, ou seja, é traduzir e descrever o
que a organização pretende alcançar no curto, médio ou longo prazo. Esta definição
é feita a partir da Análise Externa e Interna, pelas Filosofias e Políticas que forem
estabelecidas (TAVARES, 1991).
O administrador deve estabelecer objetivos, seja através do cruzamento das
informações obtidas através da análise dos fatores internos e externos ou através da
interação dos cenários traçados. Porém, o cerne é acertar o caminho por onde a
organização pretende seguir para dirigir seus esforços (OLIVEIRA, 1999).
Como fonte para definir os objetivos, a fim de medir o desempenho como um
todo, tanto na organização quanto dos funcionários, Tavares (1991) ressalta que as
mais utilizadas são a análise das oportunidades e ameaças do ambiente e a análise
do estilo de gestão.
Para Megginson, Mosley, Pietri (1998, p. 147), os objetivos representam os
resultados desejados do planejamento e as metas a serem atingidas pelo
administrador e “tanto os objetivos quanto as metas têm uma orientação de valor e
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refletem condições necessárias para melhorar o desempenho em geral da
organização.” Estes, são essenciais, pois focam a estratégia sendo consideradas
“áreas-chave

de

mercado,

produtividade,

recursos

físicos

e

financeiros,

lucratividade, inovação, desempenho e desenvolvimento de administradores,
desempenho e atitudes dos trabalhadores, responsabilidade pública e social.”
De acordo com Oliveira (1999, p. 146), “os objetivos são conceitualizados
como o estado, situação ou resultado futuro que o executivo pretende atingir”, onde
o “planejamento estratégico é um instrumento para a empresa atingir seus
objetivos.”
Almeida (2003, p. 30), ressalta que os conceitos de estratégia e os objetivos
estão ligados uma vez que a estratégia oferece o caminho a seguir, o objetivo
mostra aonde quer chegar.
Quanto à classificação, os objetivos possuem três aspectos: de natureza, de
prazo e de forma (TAVARES, 1991).
1. Quanto a sua natureza: “os objetivos podem ser gerais ou específicos”.
Os objetivos gerais levam em consideração a empresa como um todo.
Já os específicos dizem respeito às áreas funcionais da empresa que
são originários do subsistema diretivo (TAVARES, 1991, p. 154).
2. Quanto ao prazo: refere-se ao período de tempo que se alcançará o
objetivo que pode ser longo, médio e curto prazo.
3. Quanto à forma: podem ser quantitativos ou qualitativos.
O objetivo é quantificável para o que se pretende alcançar, já o desafio ou a
meta é uma segmentação do objetivo, pois necessita ser quantificável, “com prazos
definidos, do objetivo estabelecido” (ALMEIDA, 2003; OLIVEIRA, 1999, p. 146).
Corroborando, Tavares (1991, p. 156-158) “os objetivos quantitativos são
quase sempre vinculados a fatores passíveis de quantificação.” Já os objetivos
qualitativos “são vinculados a fatores subjetivos e de difícil quantificação e
mensuração.”
“Objetivos são parte do planejamento estratégico porque se tornam o ponto
focal do direcionamento das estratégias”, já que as organizações necessitam de
objetivos nas áreas-chave e deficitárias de mercado, de produtividade, de recursos
físicos e financeiros, “lucratividade, inovação, desempenho e desenvolvimento de
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administradores, desempenho de atitudes dos trabalhadores, responsabilidade
pública e social” (MEGGINSON, MOSLEY E PIETRI, 1998, p. 187).
Para a formulação dos objetivos quanto à seleção dos cursos de ação a
serem seguidos para a sua consecução deve-se levar em conta as condições
externas e internas à empresa (Oliveira, 1999).
Quando o objetivo principal for a lucratividade a todo custo, especialmente
lucratividade a curto prazo, as empresas enfrentarão problemas, pois
podem sacrificar o desempenho a longo prazo não exigindo bom serviço,
bem como deixar de fazer pesquisa e desenvolvimento, por causa do custo
[...], as empresas devem estabelecer um equilíbrio (MEGGINSON,
MOSLEY E PIETRI, 1998, p. 187).

Na visão dos autores, o objetivo é um alvo de longo alcance que deve ser
realista e específico à área-chave.
A sexta etapa é a Seleção de Estratégias, o que significa, na visão de
Tavares (1991, p. 75), “dados os vários cursos de ação para o cumprimento dos
objetivos, será escolhido àquele que melhor combinar tempo, custos, recursos e
riscos de maneira pretendida pela organização.”
Estratégia é o caminho apropriado a ser seguido pela organização a fim de
alcançar o objetivo. Portanto, é essencial estabelecer estratégias alternativas com
intuito de facilitar as alterações dos caminhos conforme as necessidades. As
estratégias devem ser estabelecidas por área departamental da organização. A
partir daí, as estratégias se transformam em os planos de ação (OLIVEIRA, 1999).
A estratégia de negócios é conceitualizada por Tavares (1991, p. 166), como:

“orientação dos principais objetivos, propósitos ou metas e as políticas ou
planos essenciais para conseguir as ditas metas estabelecidas de tal
maneira que definam em que classe de negócios a empresa está ou quer
estar e que classe de empresa é ou que ser.”

Para a formulação de estratégias deve-se buscar explorar as oportunidades e
neutralizar as ameaças da organização. No ambiente interno deve-se explorar os
pontos fortes e transformar os pontos fracos em fortes (TAVARES, 1991).
Tavares (1991) explana três tipos de estratégias:
1. SOBREVIVÊNCIA: Ocorre quando há predominância de ameaças e pontos
fracos. A alta administração deve tomar uma atitude de redução drástica nos
custos e no curto prazo não deve lançar novos produtos, propagandas,
contratação de pessoal. Esta postura estratégica “é adequada quando a
organização sofre ameaça de extinção” (TAVARES, 1991, p. 170).
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2. CRESCIMENTO: Quando há predominância de oportunidades e pontos
fracos. A estratégia da alta administração deve ser de buscar realizar um
aliança estratégica -joint venture-, a fim de buscar parcerias para compartilhar
e

incorporar

novas

tecnologias,

ocasionando

menor

investimento

e

diminuindo riscos de mercado. “É recomendável quando o porte, o tipo de
produção ou de determinação do segmento torna-a vulnerável à ação da
concorrência” (TAVARES, 1991, p. 171).
3. DESENVOLVIMENTO: Quando predomina as oportunidades e pontos fortes.
A organização deve-se diversificar e buscar novos negócios. Nesta etapa a
estratégia de desenvolvimento “está presente no nível da organização na
mesma relação em que o desenvolvimento ocorre no nível do ser humano”
(TAVARES, 1991, p. 173).
A sétima etapa é a Formulação de Metas e Ações Setoriais, onde são
detalhados os objetivos e as metas e, a partir daí, desmembra-se a estratégia em
ações táticas ou setoriais de acordo com a responsabilidade de cada área e cada
função (TAVARES, 1991).
De acordo com Oliveira (1999, p. 146), “os objetivos são conceitualizados
como o estado, situação ou resultado futuro que o executivo pretende atingir”, onde
o “planejamento estratégico é um instrumento para a empresa atingir seus
objetivos.”
Almeida (2003, p. 30), ressalta que os conceitos de estratégia e os objetivos
estão ligados, uma vez que a estratégia oferece o caminho a seguir o objetivo
mostra aonde quer chegar (Figura 8).
O objetivo é quantificável para o que se pretende alcançar, já o desafio ou a
meta é uma segmentação do objetivo, pois também quantificável, “com prazos
definidos, do objetivo estabelecido” (ALMEIDA, 2003; OLIVEIRA, 1999, p. 146).
Para a formulação dos objetivos quanto à seleção dos cursos de ação a
serem seguidos para a sua consecução, devem-se levar em conta as condições
externas e internas à empresa (Oliveira, 1999).
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FIGURA 8: Estabelecimento de Ações.
FONTE: ALMEIDA (2003, p. 39).

A oitava etapa é a Elaboração do Orçamento, onde atribui-se valores
financeiros necessários para executar as metas e ações setoriais (TAVARES, 1991).
O processo para chegar até esta etapa é qualitativo, pois é onde são
estruturadas as idéias com o intuito de definir o caminho que a empresa deverá
seguir. Porém, nem sempre este caminhos era possível para a empresa, o que exige
do administrador, traçar caminhos que sejam necessários realizar uma análise
quantitativa (ALMEIDA, 2003).
Para pessoa jurídica, esta análise é feita a partir das demonstrações de
resultado, fluxo de caixa, balanço e demonstrações de fontes e aplicações de
fundos. Já para a pessoa física este processo se dá através da análise do fluxo de
caixa, verificando a capacidade financeira do indivíduo (ALMEIDA, 2003).
As funções do orçamento são descritas por Tavares (1991, p. 182):
•
Melhorar a informação, a comunicação e a coordenação internas.
Nesse aspecto, o processo orçamentário é tão importante quanto o seu
resultado;
•
Melhorar a compreensão das metas organizacionais;
•
Identificar com maior clareza as responsabilidades sobre a aplicação
de recursos e os resultados decorrentes;
•
Permitir o aprimoramento do processo de planejamento e os
resultados decorrentes;
•
Indicar parâmetros de desempenho e padrões de avaliação e
controle.
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A nona etapa do planejamento estratégico descrito por Tavares (1991) é a
Definição de Parâmetros de Avaliação, onde se elege indicadores de
desempenho, a fim de avaliar a eficácia da estratégia de acordo com os objetivos
traçados.
como:

Esta etapa de controle e avaliação foi definida por Oliveira (1999, p. 151)
uma função do processo administrativo que, mediante a comparação com
padrões previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho
e o resultado das ações, com a finalidade de realimentar os tomadores de
decisões, de forma que possam corrigir ou reforçar esse desempenho ou
interferir em funções do processo administrativo, para assegurar que os
resultados satisfaçam aos desafios e aos objetivos estabelecidos.

O controle não deve ser entendido como uma atividade com a finalidade de
punir os responsáveis por um possível resultado negativo no alcance de um objetivo,
e sim como um instrumento para se corrigir uma rota e possibilitar ao dirigente
conhecer melhor a sua organização, suprindo-o com informações, que poderão até
ser usadas para se alterar e atualizar o planejamento original (OLIVEIRA, 1999).
De acordo com Ackoff (1975), os critérios de avaliação de desempenho
devem estar de acordo com os objetivos estabelecidos pela organização. Caso
contrário, a empresa corre o risco de ter seu desempenho prejudicado pela
possibilidade de que o gestor busque “[...] maximizar as medidas de ascensão na
organização e as recompensas que poderá receber” (ACKOFF, 1975, p.70).
Concordando com Ackoff (1975), Robbins (2002, p. 177) afirma que “os
gerentes são fortemente influenciados em suas tomadas de decisões pelos critérios
pelos quais são avaliados”.
A avaliação visa medir a efetividade das ações e o controle estabelece
“procedimentos capazes de corrigir o processo decisório, indicando onde e quando
intervir, para que o planejamento possa seguir seu curso apropriado” (TAVARES,
1991, p. 193).
A décima etapa é a Formulação de um Sistema de Gerenciamento de
Responsabilidades, o qual “define funções e atribui responsabilidades a todos os
níveis envolvidos para a implementação do planejamento” (TAVARES, 1991, p. 76).
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De acordo com Oliveira (1999, p. 75-77), envolve os seguintes processos:
avaliação de desempenho; comparação do desempenho real com os
objetivos, desafios, metas e projetos; análise dos desvios dos objetivos,
desafios, metas e projetos; tomada de ação corretiva provocada pelas
análises feitas; acompanhamento para avaliar a eficiência da ação de
natureza corretiva e adição de informações ao processo de planejamento
estratégico para desenvolver os ciclos futuros da atividade administrativa.

A última etapa descrita por Tavares (1991, p. 76) é a Implantação definitiva
do planejamento estratégico na organização de forma a “colocar em prática o
conjunto de ações definidas ao longo do tempo para possibilitar o cumprimento dos
objetivos organizacionais.”
Corroborando, Daft (2005, p. 189) afirma que esta é a etapa mais difícil do
planejamento estratégico já que se não for corretamente implementada a
organização não será beneficiada.
Para que a implementação ocorra é necessário considerar as etapas
anteriores, principalmente a missão e a seleção das estratégias (MAXIMIANO,
2000).
“Implementação é a etapa no processo de tomada de decisões que envolve o
uso de habilidades gerenciais, administrativas e persuasivas para traduzir a
alternativa escolhida em ação” (DAFT, 2005, p. 207).
Para Daft (2005, p. 179), “a implementação da estratégia, que é o uso das
ferramentas administrativas e organizacionais visando direcionar os recursos dos
resultados estratégicos. Ou seja, é a administração e a execução do plano
estratégico onde a alta administração poderá persuadir mudanças estruturais ou um
sistema de recompensa que possa garantir aos funcionários “os recursos usados
para tornar a estratégia formulada uma realidade”.
Maximiano (2000, p. 225) explana que para atingir os objetivos estratégicos,
deverá ser implementada as estratégias que buscam “manter um bom desempenho”
na empresa.
A implementação é feita no desenrolar do processo do planejamento
estratégico e sua ênfase se dá tanto no ambiente externo quanto interno da
organização, porém a implementação efetiva ocorre no contexto interno da
organização (TAVARES, 1991).
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3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO

A partir de dados fornecidos pela cooperativa, neste capítulo se apresenta
sua história inicial

3.1 Histórico da Cooperativa
A Cooperativa dos Coletadores de Material Reciclável da Foz do Rio Itajaí –
COOPERFOZ está localizada na Rua Reinaldo Schmithausen, nº. 302 – Galpão 3 e
4, Bairro Cordeiros, na cidade de Itajaí e inscrita no CNPJ MF sob o nº.
04.817.390/001-48 com Estatuto Social registrado e arquivado na M.M. Junta
Comercial do Estado de Santa Catarina sob a NIRE nº. 42400017223 em
24/05/2001.
A Cooperativa dos Coletadores de Material Reciclável da Foz do Rio Itajaí –
COOPERFOZ foi criada em 1998, com interesses políticos e de geração de renda,
pela Prefeitura de Itajaí, em nome do Sr. João Macagnan.
A partir deste período, houve muitos conflitos internos devido ao recebimento
do caminhão compactador que após a triagem do material reciclável, os rejeitos
orgânicos não eram recolhidos pela Prefeitura de Itajaí. Por este motivo, em
setembro de 2005 foi convocada uma Assembléia Geral Extraordinária pelo Vice
Presidente, Sr. Amélio Alves para eleição de cargos vagos do Conselho de
Administração cujo mandato se estendia do ano de 2004 até 2007, e para eleição
dos membros do Conselho Fiscal para o mandato com duração até agosto de 2006.
Porém, com problemas decorridos pela má administração, houve mudanças e troca
de Presidência e Vice-Presidência.
A COOPERFOZ foi fechada no inicio do ano de 2006, mas com o apoio da
Presidente do Centro de Direitos Humanos de Itajaí – CDHI, Sra. Idalina Maria Boni
que efetuou a contratação de quatro pessoas para realizar uma limpeza dos galpões
para evitar que a Vigilância Sanitária o interditasse, essa voltou a funcionar em maio
do mesmo ano, com o apoio e incentivo da Sra. Idalina Maria Boni e do contador da
COOPERFOZ, Sr. Celso que formalizaram a nomeação de Presidência a Srª. Marli
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das Dores Martins, Vice-Presidência a Srª. Zenair de Freitas e contando com mais
quatro associados/cooperados.
Ambas aceitaram estar à frente da Cooperativa, pois tinham a visão de
fortalecer o negócio, trabalhar, buscando captar mais recursos e materiais que
pudessem ser reciclados para efetuar sua venda e, conseqüentemente aumentar o
número de associados/cooperados para inclusão social e promoção de cidadania, já
que são os associados/cooperados são chefes de família que trabalhavam em
condições de subemprego ou na informalidade e sem profissão definida.
Com as atividades iniciadas com estes seis associados/cooperados, a
remuneração semanal não chegava aos R$ 40,00 (quarenta reais) por pessoa. Pois,
estas saiam às ruas, inicialmente com bicicletas para puxar os carrinhos metálicos
onde se depositavam o lixo, e depois puxando os carrinhos a pé para fazer a coleta
dos materiais, levavam no galpão para ser feita a seleção, prensagem,
enfardamento e pesagem. Após este processo, o material era vendido a um
atravessador que não pagava um preço justo pelo produto. Verifica-se na fotografias
no APÊNDICE II.
Graças ao apoio do Programa de Trabalho e Renda, da Prefeitura de Itajaí
através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda a
COOPERFOZ continuou seus trabalhos nos galpões cedidos pela Prefeitura de
Itajaí. Do mês de maio de 2006 até a primeira quinzena de dezembro de 2006 a
COOPERFOZ recebia material orgânico e reciclável misturado pelo caminhão
compactador da Engepasa. A entrega era feita no corredor do Kubanacan (que dá
acesso aos galpões da COOPERFOZ), os associados/cooperados separavam este
material na rua e o reciclável era colocado em sacos e levados pelas pessoas para
dentro dos galpões, onde eram colocados na esteira para fazer a separação por tipo
de material, como: papel, plástico, vidro, metais, alumínio, dentre outros. Porém este
material misturado gera um material reciclável sujo, perdendo seu valor no mercado.
De acordo com palavras da Presidente da COOPERFOZ: “a mistura de lixo orgânico
com o material reciclável torna o trabalho de triagem muito difícil e torna o reciclável
sujo e diminui seu valor de venda.”
Com a implantação da Tarifa Zero, pela Prefeitura Municipal de Itajaí, no final
de dezembro de 2006, a COOPERFOZ começou a receber material de um
caminhão baú que descarrega dentro do galpão.

65

O Programa Tarifa Zero, implantado pela Prefeitura Municipal de Itajaí
objetiva a diminuição do aterro sanitário sendo possível aumentar em 5 anos sua
vida útil. Uma vez por semana o caminhão da Coleta Seletiva passa em todas as
ruas da cidade. O contribuinte que aderir ao programa do lixo reciclável assume o
compromisso de participar da coleta seletiva e recebe a isenção da tarifa do lixo. A
cada ano, o morador deve renovar o termo de adesão à campanha,
comprometendo-se a separar o lixo orgânico do lixo reciclável.
Atualmente, a COOPERFOZ possui parcerias com diversas empresas
privadas, aumentando a quantidade de material para ser reciclado. E, em julho de
2007 estava atuando em dois turnos com a equipe de trabalho formada por 26
associados/cooperados que trabalham com a coleta, seleção e triagem de materiais
recicláveis.
A Sra. Idalina Maria Boni, atualmente exerce o cargo de tesoureira do CDHI, e
hoje continua auxiliando a COOPERFOZ com contatos na Prefeitura Municipal de
Itajaí e na formação dos associados/cooperados.
Estas parcerias não só auxiliam a esses chefes de família que trabalham com
a coleta de materiais recicláveis como ajudam a cada dia na diminuição do aterro
sanitário, diminuição da poluição dos rios e do ar, economizando energia e matériaprima; ou seja, na promoção da sustentabilidade do Município.
No

galpão,

os

materiais

coletados

são

classificados,

beneficiados,

armazenados e destinados para comercialização. Todo o rendimento proveniente da
venda dos materiais reverte-se em receita para a COOPERFOZ, onde é realizada a
divisão das receitas obtidas com a venda do material de forma igualitária, por
semana considerando os dias de trabalho efetuados. Ficando as receitas individuais
de cada associado/cooperado condicionada ao fluxo de material reciclável que
chega durante a semana.
Diferente de qualquer empresa privada a cooperativa pode surgir de decisão
política municipal. Enquanto organização de trabalho, não há ninguém com
conhecimento técnico e científico entre seus associados/cooperados; por isso, não
foi elaborado um sistema administrativo nem um planejamento estratégico que
defina missão, visão e valores.
Logo, observando-se o ambiente externo e interno da cooperativa, este
trabalho de conclusão de curso visa além do estabelecimento de ações que
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permitam o melhoramento das relações organizacionais da cooperativa, também o
estabelecimento desses elementos básicos do processo de gestão estratégica.
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3.2 Resultado da Pesquisa

Apresentam-se neste tópico os resultados da pesquisa realizada junto à
Cooperativa dos Coletadores de Materiais Recicláveis da Foz do Rio Itajaí –
COOPERFOZ, assim como a Análise do Ambiente Interno e Externo e a elaboração
do Planejamento Estratégico.

3.2.1 Apresentação do Ambiente Interno

De acordo com a metodologia proposta por Tavares (1991), a terceira etapa
do Planejamento Estratégico é a Análise do Ambiente Interno, quando, na visão de
Dias (2003) devem-se investigar as oportunidades e ameaças do ambiente externo e
verificar se há competência interna que defendam a empresa destas ameaças para
aproveitar as oportunidades detectadas.
Os questionários aplicados pela Estagiária traçaram o perfil e verificaram-se
as necessidades dos associados/cooperados, estes foram aplicados na própria
cooperativa durante o horário de lanche vespertino e entregues em duas etapas
devido à rotatividade das pessoas que lá trabalham. A primeira etapa foi feita no
mês de Abril/2007 com 12 associados/cooperados, e a segunda etapa foi realizada
no mês de Junho/2007 com 10 associados/cooperados.
A coleta de dados se deu através de levantamento bibliográfico, de dados
primários, entrevistas, com os sócios cooperados da COOPERFOZ. Utilizou-se de
questionário semi-estruturado, bem como da observação participante, com objetivo
de realizar a análise do ambiente interno.
A

análise

do

questionário

mostrou

que

a

maior

parte

dos

associados/cooperados trabalhava de 1 a 6 meses (Gráfico 5), havendo rotatividade
constante de associados/cooperados que se dá por diversos fatores, já que as
pessoas que se propõe a realizar este tipo de trabalho trocam constantemente de
posto, seja no trabalho informal ou na reciclagem, estão sempre procurando
melhores condições de retorno financeiro. Por motivos de sazonalidade da
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quantidade de lixo coletado na cidade e pela insegurança de pouco retorno
financeiro ao curto prazo, as pessoas acabam por desistir e fazer o desligamento da
Cooperativa.

3.2.1.1 Estrutura Organizacional

A Presidente demonstrou ter características de empreendedora pelo
comportamento pró-ativo, tomando decisões e agindo com criatividade e liderança,
porém, está pouco presente dentro da cooperativa, já que na maior parte do tempo
está fazendo contatos externos buscando apoio e parcerias de empresas privadas e
participando de reuniões. De modo a alcançar maior autonomia e reduzindo a
dependência de ações publicas.
A Vice Presidente está sempre presente durante o horário de trabalho,
auxiliando na separação dos materiais recicláveis, nas 6º-feiras recebe os
compradores e nos sábados pela manhã realiza os pagamentos de todos sócios
cooperados. É ela quem treina os associados/cooperados para a seleção do
material.
A estagiária observou um ambiente em condições insalubres, falta de higiene,
enorme quantidade de insetos, odor muito forte e alguns gatos de estimação. Os
associados/cooperados não fazem uso de EPI (Equipamentos de Proteção
Individual), ou qualquer tipo de proteção, como: luvas, botas, aventais e o ambiente
é pouco arejado. Não possuem nenhum tipo de materiais para Primeiros Socorros.
De acordo com palavras da presidente da COOPERFOZ, quando da elaboração do
relatório para o Porto e para Prefeitura de Itajaí (APÊNDICE VI): “As condições de
trabalho também são insalubres e precárias, se comparada a outras cooperativas de
reciclagem de lixo no Brasil”.
Com relação aos princípios de Rochdale, a adesão livre e voluntária é
realizada através do Termo de Adesão para a cooperativa (APÊNDICE IV), que foi
refeito pela estagiária, estando de acordo com Artigo 442 – CLT e Artigo 90 da Lei
nº. 5.764/71, assim como um cadastro com os dados pessoais de todos
associados/cooperados e seus dependentes em forma eletrônica - salvo no
computador da Cooperfoz; e manual - impresso várias fichas arquivadas em pasta
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em arquivo morto no escritório da cooperativa (APÊNDICE II E V). A participação na
gestão democrática pelos membros é realizada no sentido de cooperação e não
possuindo o sentimento de que “tudo é de todos”; a autonomia e independência são
realizadas através da divisão por igual das doações alimentícias realizadas pela
Sadia; a educação, formação e informação são incentivadas com visitas de Escolas
Públicas e particulares de Itajaí com objetivo de educação ambiental e em parcerias
feitas pela Cooperativa em empresas privadas para capacitar os filhos dos sócios
cooperados, além dos cursos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Itajaí para os
próprios sócios cooperados durante o horário de trabalho. A intercooperação é em
parte realizada já que as cooperativas servem de forma mais eficaz a seus membros
e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, por
intermédio das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais, porém há a
sazonalidade de seus membros e a dificuldade de políticas públicas e agentes do
entorno para atender a esta cooperativa.
Observou-se também, que o interesse pela comunidade não é exercido por
falta de compreensão de muitos associados/cooperados que não sabem a
importância da separação dos materiais recicláveis nas suas próprias casas e que
poderiam ser levados para a cooperativa, ou de um pensamento mais global.
No entanto, a Presidente compreende este pensamento global e vai mais
além:
Queremos ser um exemplo de trabalho honesto com dignidade não só para
que o Município de Itajaí tenha orgulho do nosso trabalho, mas sirva de
exemplo para todo o Brasil que estamos auxiliando o mundo,
principalmente em relação à educação ambiental e todos os benefícios da
reciclagem.

3.2.1.2 Apresentação dos Associados/Cooperados

Neste tópico apresentam-se os dados coletados através da aplicação do
questionário estruturado com 14 perguntas aos 22 associados/cooperados
(APÊNDICE I).
A partir deste trabalho poderá auxiliar-se por meio de ações públicas e ou
privadas a construção de um ambiente de trabalho melhor e maior, a aquisição de
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novas máquinas e, além das necessidades encontradas, os associados/cooperados
sentem a falta de incentivo para aprimorar-se na profissão de coletadores, como um
treinamento para processamento de novos materiais recicláveis (óleo de cozinha,
madeira, e outros) e atualizações do maquinário para um desenvolvimento mais
aprimorado que ajudaria a executar melhor o trabalho
Os associados/cooperados responderam no local e declararam não ter
encontrado dificuldades com o questionário.
Constatou-se que o tempo de trabalho variou de 1 mês a 6 meses (66,67%), e
2 associados/cooperados (11,11%), com mais de um ano (Gráfico 1).

TEMPO DE TRABALHO NA COOPERFOZ
80,00%

66,67%

VALORES

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

22,22%

30,00%
20,00%

11,11%

10,00%
0,00%

1 MÊS |-- 6 MESES

6 MESES |-- 1 ANO

1 ANO |-- + 1 ANO E 4
MESES

TEMPO

GRÁFICO 1: Tempo de Trabalho na Cooperativa.
FONTE: Elaborado pela Acadêmica Através da Aplicação do Questionário.

Dentre os associados/cooperados, 91% são do sexo feminino e a idade que
prevalece é de 20 a 25 anos. Todos residem em Itajaí. Apenas 1 do entrevistados
concluiu o 2º grau, tendo a maioria (55,56%) o 1º Grau incompleto (Gráfico 2),
reafirmando a baixa qualificação. Percebendo que a Cooperativa onde se realizou o
Estágio, é uma organização que possui muitos problemas organizacionais por estar
em um ambiente de extrema insalubridade, com pessoas de baixa qualificação, além
da falta de treinamento constante, entre outros que terão sugestões disponíveis para
suas futuras realizações.
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GRAU DE INSTRUÇÃO
6% 0%

17%

55%
22%

ANALFABETO

1º GRAU INCOMPLETO

2º GRAU INCOMPLETO

2º GRAU COMPLETO

1º GRAU COMPLETO

GRÁFICO 2: Grau de Instrução dos associados/cooperados.
FONTE: Elaborado pela Acadêmica Através da Aplicação do Questionário.

Com relação ao estado civil, 66,67% declarou ser convivente; 27,78% solteiro
e 5,56% casado. A quantidade de filhos varia de 01 a 06, tendo maior incidência de
03 e 05 filhos (22,22%). (Gráfico 3).
QUANTIDADE DE FILHOS
7
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15,00%

20,00%

25,00%
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GRÁFICO 3: Quantidade de Filhos dos associados/cooperados.
FONTE: Elaborado pela Acadêmica Através da Aplicação do Questionário.

Em

relação

às

dificuldades

encontradas

na

profissão,

apenas

um

associado/cooperado declarou possuir algum tipo de dificuldade relacionada à
separação dos materiais, porém não as descreveu.
A estagiária observou que a maioria encontra dificuldades na identificação
para separar os metais (aço, cobre, ferro, alumínio, entre outros). A Vice-Presidente
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era encarregada de ensinar aos associados/cooperados esta função e ficava na
esteira separando os metais e gritava para mostrar para todos aprenderem.
Quando questionados em relação ao conhecimento que possuem sobre
cooperativas, 44,44% declararam ter conhecimento suficiente (Gráfico 4), e 83,33
demonstraram interesse em participar de curso ou palestra sobre cooperativas.
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GRÁFICO 4: Conhecimento de Cooperativas.
FONTE: Elaborado pela Acadêmica Através da Aplicação do Questionário.

Na avaliação que os associados/cooperados realizaram da Cooperfoz, com
relação à facilidade de aceso ao emprego foi considerada bom para 61,11% dos
associados/cooperados; a presteza dos colegas (ajuda mútua quando se faz
necessário) foi boa para 44,44%. A Comunicação referente à linguagem
compreensível entre cooperativa e sócio foi considerada ótima para 50% e a
Higiene/Limpeza foi boa para 55,56%. Porém, a estagiária observou um ambiente de
extrema insalubridade e também apresentam alguns pontos negativos em relação à
limpeza do ambiente de trabalho. O espaço para o trabalho e condições físicas do
ambiente foi considerado Regular para 38,89%. (Gráfico 5).
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AVALIAÇÃO DA COOPERFOZ
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GRÁFICO 5: Avaliação dos associados/cooperados à Cooperfoz.
FONTE: Elaborado pela Acadêmica Através da Aplicação do Questionário.

As sugestões dadas pelos associados/cooperados demonstraram ser
unânimes, como: a vontade de ter uniforme, luvas, avental e calçado é cerne para
44,44% dos associados/cooperados e um galpão maior para poder ter maior
quantidade de reciclagem para 22,22%. Em palavras da Presidente:
Precisamos de uniformes; cestas básicas; ampliação das instalações
físicas, com um piso que os cooperados consigam limpar (o contra piso
está desmanchado e não tem condições de efetuar uma limpeza); um
refeitório separado à área de trabalho atual; um novo caminhão para que a
coleta nas empresas seja mais eficiente e que sejam reduzidos os gastos
com manutenção que são altos, tanto com o caminhão quanto para a
prensa.

3.2.1.3 Parcerias

Com a ajuda da Prefeitura de Itajaí, a cada mês a COOPERFOZ busca
parcerias com empresas, como: Porto de Itajaí, Viacabo TV, Seara/Cargill,
Engepasa, Unimed, Votoran, Luxa Flex, Celesc, Semasa, Embramel, Petrobrás,
Sesc, Ibama, Ambiental, Exo Logística, Kiwi Bar, Delegacia de Itajaí, Câmara de
Vereadores, Secretaria do Desenvolvimento Econômico e a própria Prefeitura de
Itajaí. Além de outras Escolas e empresas privadas que realizam algumas doações.
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Em palavras da Presidente da Cooperfoz:
Estas parcerias não só auxiliam a estas famílias e chefes de família que
trabalham com a coleta de materiais recicláveis como ajudam a cada dia na
diminuição do aterro sanitário, diminuição da poluição dos rios e do ar,
economizando energia e matéria-prima.

Além destas parcerias estabelecidas, a COOPERFOZ participa de Eventos
com as seguintes Instituições:
 Agenda 21;
 Conselho Municipal do Meio Ambiente;
 Comissão do Menor do Bem Estar do Município de Itajaí;
 Fundação do COEP no Município;
 Projeto “Jovem de Futuro”2 de parceria com a Kablin;
 Projeto “Casa da Leitura”3 em parceria com a Celesc;
 Participação do Selo Social;
 Projeto Reciclar no Presídio de Itajaí;
 Parceria com Engepasa.

3.2.2 Análise do Ambiente Interno

Conforme a metodologia de Tavares (1991) para o Planejamento Estratégico,
a terceira etapa é a Análise do Ambiente Interno. É nesta etapa que se verifica os
pontos fortes, fracos e neutros da empresa. Os pontos fortes são conceitualizados
por Oliveira (1999, p. 60 e 69), como “a diferenciação conseguida pela empresa
(variável controlável) que lhe proporciona uma vantagem operacional no ambiente
empresarial”. Os pontos fracos são “uma situação inadequada da empresa (variável
controlada) que lhe proporciona uma desvantagem operacional no ambiente.”
Através da observação participante, a Estagiária identificou os respectivos
pontos fortes e pontos fracos encontrados pela avaliação do ambiente interno, são
apresentados no Quadro 8:

2

Capacitando filhos de sócio-cooperados da COOPERFOZ que estão em busca do primeiro
emprego, onde já têm adolescentes trabalhando no Banco do Brasil.
3
Neste projeto, a COOPERFOZ doa livros para a Celesc que distribui entre duas Combemis do
Município.
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AMBIENTE INTERNO
Pontos Fortes:
- Identificação social entre o grupo.
- Contínuo apoio de empresas locais.

Pontos Fracos:
- O aumento do número de cooperados e a
redução no volume de material reciclável geram
disputas internas.
- Falta de conhecimento sobre o funcionamento
da cooperativa.
- Condições precárias e insalubres de trabalho.

QUADRO 8: Análise do Ambiente Interno.
FONTE: Elaborado Pela Acadêmica.

3.2.3 Análise do Ambiente Externo

A segunda etapa descrita por Tavares (1991) consiste na Análise do
Ambiente Externo, e este ambiente organizacional é composto por forças e
instituições externas a empresa que podem afetar seu desempenho, incluindo os
fornecedores, clientes, concorrentes, organismos governamentais regulamentadores
e outros grupos de interesses especiais. Cada empresa possui um ambiente
diferenciado, ou seja, o caráter dependerá do nicho onde a empresa está inserida e
em relação a gama de produtos e serviços que oferece aos seus consumidores
(WESTWOOD, 1996).
Fundada em 16 de Junho de 1860, Itajaí está constituída como município de
Santa Catarina e abrange uma área territorial de 304 km². Sua população, no ano de
2006 estava estimada em 164.950 mil habitantes. Em uma década houve um
aumento populacional de 22,24% (1996-2006). A economia predominante está
sustentada pelo comércio atacadista de combustível, pela pesca e pelo Porto, mas o
setor de produção industrial também exerce importante papel na arrecadação do
município, bem como a comercialização de gêneros alimentícios (SANTUR, 2007).
O crescimento da indústria concentra-se no setor de serviços com incremento
no valor adicionado de 152,23% (1998-2004). (Gráfico 6). Frente a este cenário de
crescimento, estima-se que a indústria apresente um crescimento acelerado em sua
produção em 2007.
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GRÁFICO 6: Valor Adicionado pelos Setores da Agropecuária, Indústria e Serviços (1998-2004).
FONTE: IBGE, 2007.

O setor que mais empregou em Itajaí foi o de serviços. Com base nos
indicadores sócio-econômicos de Itajaí observa-se que o município passa por um
acelerado processo de crescimento econômico impulsionado principalmente pelo
setor de serviços (Gráfico 7).
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GRÁFICO 7: Crescimento no Setor de Serviços em Itajaí (2000-2004).
FONTE: IBGE, 2007.
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O índice de desenvolvimento humano (IDHM) no Brasil entre os anos de
1991-2000 foi inferior ao do estado de Santa Catarina e Itajaí. Sendo que Itajaí tem
indicadores superiores aos estaduais exceto em longevidade (Tabela 1).

Brasil, Santa Catarina IDHM, IDHM,
e Municípios
1991 2000
Brasil
Santa Catarina

IDHMRenda,
1991

IDHMIDHMIDHMIDHMIDHMRenda, Longevidade, Longevida Educaçã Educação,
2000
1991
de, 2000 o, 1991
2000

0,696

0,766

0,681

0,723

0,662

0,727

0,745

0,849

0,748

0,822

0,682

0,750

0,753

0,811

0,808

0,906

0,707

0,803

0,845

0,906

Itajaí
0,755 0,825
0,712
0,767
TABELA 1: Índice de Desenvolvimento Humano (1991-2000).
FONTE: IBGE, 2007.

Com aumento da arrecadação de impostos, há um conseqüente aumento de
riquezas e a análise apresentada no Quadro 4 demonstrou que a Receita Federal
gerada em 2006 teve um resultado de R$ 780.059.195; com um crescimento de
1.529,42% em 10 anos (1996-2006), e a arrecadação do ICMS foi de R$
247.152.296 (2006); havendo um aumento de 77,56% (1996-2006). (SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO DE SANTA CATARINA, 2007). A balança comercial em 2006
foi de US$1.114.947.854 (MDIC, 2007).
O crescimento de Itajaí pode ser observado com relação ao Produto Interno
Bruto (PIB) que houve um incremento no município de Itajaí de 153,92% (19982004). Formando assim, um cenário de continuidade de expansão da economia em
ritmo acelerado.
ANO RECEITA FEDERAL GERADA (R$) ARRECADAÇÃO ICMS (R$)
1996
47.873.295
139.190.500
1997
48.291.340
63.571.268
1998
194.142.589
48.294.886
1999
274.454.205
52.345.929
2000
330.276.147
62.179.671
2001
292.444.115
76.396.735
2002
247.603.217
164.633.854
2003
193.871.279
205.165.105
2004
325.946.847
157.906.501
2005
565.572.974
258.680.077
2006
780.059.195
247.152.296
QUADRO 4: Receita Federal Gerada e Arrecadação de ICMS em Itajaí – 1996-2006.
FONTE: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DE SANTA CATARINA, 2007.
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O crescimento de renda populacional pode ser representado pelo aumento de
78,09% da frota de veículos (2000-2006), entre: automóveis (54,97%); caminhões e
caminhão trator (58,86%); camionetas e caminhonetes (61,52%), motocicletas e
motonetas (170,85%); e ônibus (57,39%) (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE
SANTA CATARINA, 2007). (Tabela 2).
Caminhões
e caminhão Camionetas e Motocicletas
Caminhonetes e motonetas
Automóveis
trator
2000
45.526
27.929
3.347
3.568
8.062
2001
50.287
30.346
3.545
4.009
9.518
2002
54.968
32.583
3.786
4.393
11.004
2003
59.993
34.754
3.966
4.619
13.206
2004
65.821
37.239
4.435
4.939
15.341
2005
73.371
40.183
4.955
5.353
18.410
2006
81.077
43.281
5.317
5.763
21.836
TABELA 2: Frota de Veículos em Itajaí (2000-2006).
FONTE: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SANTA CATARINA, 2007.
Ano

Total

Ônibus
352
393
439
483
490
512
554

De 1995 a 2006 o número de licenças aumentou de 55,45% e a área
construída 30,73% (m²).
O potencial hidrelétrico de Santa Catarina não está totalmente aproveitado, e
grande parte da energia consumida no estado é fornecida por usinas termelétricas.
O número de consumidores de energia elétrica (CELESC) totalizou 58.325, tendo
um consumo total de 460.315.941Kwh. De 1999-2006 houve um aumento de
28,03% de consumidores, em maior intensidade para o consumo de energia elétrica
no setor industrial (38,13%) e comercial (34,77%). Já o consumo de energia teve um
aumento de 178,46% no setor comercial e de 89,62% no poder público.
Em relação às respostas obtidas com a Presidente e a Vice-Presidente da
Cooperativa, ambas possuem a mesma preocupação com relação à quantidade de
material recebida durante a semana, pois, a parceria firmada com a Engepasa
iniciou em 14 de julho de 2006 e perdurou até dezembro de 2006, quando a
COOPERFOZ não quis mais receber este tipo de caminhão compactador que traz o
material misturado com lixo orgânico e lixo reciclável. Estava tornando o trabalho da
triagem muito difícil e esta mistura acabava contaminando o material reciclável,
tornando-o sujo e diminuindo o valor monetário no mercado. A partir daí, em
fevereiro de 2007, a Engepasa começou a fornecer um caminhão por dia apenas
com material para reciclagem. No mês de Maio/2007 receberam quatro caminhões
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por dia. Demonstra-se no APÊNDICE VI na tabela comparativa entre o mês de
maio/2006 e maio/2007.
Em 2007, a parceria feita com a Engepasa fez com que aumentasse
consideravelmente a quantidade de resíduos nos galpões onde a COOPERFOZ
precisou dobrar o número de sócios cooperados e as instalações físicas se tornaram
pequenas em relação à quantidade de material recebido.
O crescimento econômico é acompanhado por um aumento na renda, e
conseqüentemente do consumo. Assim, as perspectivas para uma cooperativa de
reciclagem de lixo é positiva, pois o aumento do consumo se reflete em maior
geração de resíduos recicláveis. No ano de 2007 houve a Prefeitura de Itajaí
implementou o Tarifa Zero.
As variáveis e as respectivas ameaças e oportunidades encontradas pela
avaliação do ambiente externo são (Quadro 7).
VARIÁVEIS

OPORTUNIDADES
- Crescimento econômico e
populacional de Itajaí
- Aumento de renda e consumo junto
à população local, aumento do
volume de lixo.
- Isenção tributaria como incentivo a
reciclagem.
- Geração de emprego e renda.

AMEAÇAS
- Desvalorização monetária devido à falta
de consciência quanto à necessidade
ambiental de reciclagem que leva os
ECONÔMICAS
consumidores a misturarem o lixo orgânico
e rejeitos ao material com qualidade para a
reciclagem, reduzindo o valor deste material
reciclável contaminado.
SOCIAIS
- Falta de estrutura física e material para
acomodar novos associados/cooperados.
- Ausência de concorrentes diretos no - Aumento da concorrência (catadores
CONCORRÊNCIA município como empresas privadas
informais).
ou outras cooperativas.
- Educação ambiental e entendimento - Falta de educação ambiental.
CULTURAIS
da sustentabilidade por parte da
- Falta de conscientização quanto à
população.
importância da reciclagem e do
funcionamento de cooperativas.
QUADRO 7: Variáveis e suas Ameaças e Oportunidades.
FONTE: Elaborado pela Acadêmica.
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3.3 Elaboração do Planejamento Estratégico

Demonstrado anteriormente as ameaças e oportunidades na análise do
ambiente externo e os pontos fortes e pontos fracos na análise do ambiente interno,
conforme a metodologia de Tavares (1991) a próxima etapa será a determinação da
missão, visão, valores, elaboração das filosofias e políticas. Por se tratar de
Elaboração do Planejamento Estratégico, não realizou-se a 9º Etapa da Definição de
Parâmetros de Avaliação e a 10º Etapa de Formulação de um Sistema de
Gerenciamento de Responsabilidades descrita por Tavares (1991) e já abordada
anteriormente (Capítulo 2.3.1 Etapas Do Planejamento Estratégico).
Por todos os motivos mencionados na Análise do Ambiente Interno, a Missão
foi elaborada a partir da orientação dos Princípios de Rochdale e a Visão ficou
estabelecida a partir de conversas informais com a Presidente da Cooperativa. A
Estagiária salienta, ainda que esta decisão foi tomada devido à alta sazonalidade de
pessoas que ali trabalham e devido à falta de entendimento da importância para a
organização ter definida a Missão e a Visão, deixando para trabalhos futuros esta
verificação e acompanhamento.

3.3.1 Missão

A primeira etapa do planejamento estratégico descrita por Tavares (1991, p.
73) é a Definição da Missão que consiste em pensar no motivo pelo qual a
organização existe e que tipo de benefício pode dar a comunidade e o “grau de sua
adequação face às oportunidades e pressões externas.”
A Missão que se estabeleceu foi:
Promover o desenvolvimento econômico e social dos cooperados, através da
coleta e beneficiamento dos materiais recicláveis, com qualidade, sendo orientados
pelos princípios de Rochdale. De modo a difundir a consciência ecológica, promulgar
o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a promoção de cidadania.
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Os Princípios de Rochdale, de cooperativismo, consistem:
 1º PRINCÍPIO: Adesão livre e voluntária;
 2º PRINCÍPIO: Gestão democrática pelos cooperados;
 3º PRINCÍPIO: Participação econômica dos cooperados;
 4º PRINCÍPIO: Autonomia e independência das cooperativas;
 5º PRINCÍPIO: Educação, formação e informação;
 6º PRINCÍPIO: Intercooperação; e
 7º PRINCÍPIO: Interesse pela comunidade.

3.3.2 Visão

A visão é uma projeção das oportunidades futuras do negócio da organização
para então permitir uma concentração de esforços em sua busca. A visão refere-se
onde a empresa almeja chegar através da realização da sua missão (KOTLER,
2004).
A Estagiária sugeriu à Cooperfoz a seguinte Visão:
Ser referência de Cooperativa de Material Reciclável de atuação nacional,
conscientizando toda população da importância futura da reciclagem, além de
promover de maneira consciente os 3’Rs:
I. REDUZIR desperdícios;
II. REUTILIZAR sempre que for possível antes de jogar fora;
III. RECICLAR, ou seja, separar os materiais para a coleta, pois a maioria das
pessoas não recicla, é os artesões que utilizam materiais para reciclar e
transformar em outros utilizáveis.
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3.3.3 Valores

Dias (2003, p. 445), ressalta que “valores são o que a empresa valoriza em
seu quadro de funcionários; estão relacionados com a cultura da empresa.”
Os Valores foram:
 Promoção da cidadania;
 Contribuição à sustentabilidade;
 Inclusão social dos associados/cooperados;
 Dignidade e honestidade;
 Respeito com a sociedade no qual está inserida;
 Transparência na gestão.

3.3.4 Políticas e Filosofias

A quarta etapa da elaboração do Planejamento Estratégico é a Elaboração de
Filosofias e Políticas. As filosofias são a descrição dos valores e crenças
organizacionais, já as políticas consistem em “tornar explícitas as regras e diretrizes
das áreas funcionais da organização, de maneira a possibilitar as diferentes opções
estratégicas” (TAVARES, 1991, p. 75).
As políticas internas são pautadas na solidariedade e na sustentabilidade,
para isto, realizará as ações de educação ambiental e aumento de material
reciclável.
As filosofias estão na geração de emprego e renda, promoção da cidadania e
inclusão social.
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3.3.5 Objetivos

Segundo Tavares (1991), o próximo passo seria a definição de objetivos
visando traduzir e descrever o que a organização pretende alcançar no curto, médio
ou longo prazo. Esta definição é feita a partir da Análise Externa e Interna, pelas
Filosofias e Políticas que forem estabelecidas.
Os objetivos propostos são:
1. Gerar oportunidade de emprego;
2. Educação ambiental;
3. Aumentar o volume de material coletado de forma seletiva;
4. Melhorar as condições de trabalho no que diz respeito à insalubridade;
5. Melhorar as questões que dizem respeito à segurança e saúde do trabalho,
como: boa iluminação, ambiente ventilado, material de EPI, como: luvas,
botas e aventais;

3.3.6 Seleção de Estratégias

A sexta etapa para a elaboração do planejamento estratégico descrita por
Tavares (1991) é a Seleção de Estratégias e para a formulação destas, a estagiária
buscou explorar as oportunidades e neutralizar as ameaças da organização. No
ambiente interno deve-se explorar os pontos fortes e transformar os pontos fracos
em fortes.

84

As estratégias selecionadas no decorrer do estágio são descritas:
AÇÕES
- Aquisição de mais
uma esteira, prensa e
balança.

Gerar oportunidade de
emprego.

- Folder.

OBJETIVO 2
Desenvolver educação
ambiental.

- Folder.

- Troca do piso do
galpão.
- Refeitório

OBJETIVO 1

OBJETIVO 3
Aumentar o volume de
material coletado de
forma seletiva;
OBJETIVO 4
Melhorar as condições
de trabalho no que diz
respeito à insalubridade;

.- Kit Primeiros
OBJETIVO 5
Socorros;
-Luvas;
Melhorar as questões
-Aventais e/ou
que dizem respeito à
uniformes;
segurança e saúde do
- Botas;
trabalho.
- Máscaras;
- Iluminação;
- Janelas.
TABELA 3: Seleção de Estratégias.
FONTE: Elaborada pela Acadêmica.

RESPONSÁVEL
Prefeitura do Município
de Itajaí, com apoio e
doação de empresas
privadas e/ou parcerias.
RESPONSÁVEL
Estagiária elaborou e a
Univali doou 1.000
tiragens do folder.
RESPONSÁVEL
Prefeitura do Município
de Itajaí, com apoio e
doação de empresas
privadas e/ou parcerias.
RESPONSÁVEL
Prefeitura do Município
de Itajaí, com apoio e
doação de empresas
privadas e/ou parcerias.
RESPONSÁVEL
Prefeitura do Município
de Itajaí, com apoio de
Parcerias de empresas
privadas.

85

4 SUGESTÕES

Os resultados obtidos através da pesquisa poderão auxiliar a construção de
um melhor ambiente de trabalho, a aquisição de novas máquinas (prensa, esteira,
balança e novo caminhão para melhorar o meio de transporte). Além das
necessidades encontradas, os associados/cooperados sentem a falta de incentivo
para aprimorar-se na profissão de coletadores, como um treinamento para
processamento de novos materiais recicláveis (óleo de cozinha, madeira, e outros) e
atualizações do maquinário para um desenvolvimento mais aprimorado que ajudaria
a executar melhor o trabalho
Os associados/cooperados precisam estar satisfeitos com seu trabalho e
orgulhosos de seu desempenho. Algo significativo para eles poderá ser uma
possibilidade de realização profissional que surge por meio da remoção de barreiras
contrárias a ela. Isto se dá com a administração que participa com aconselhamentos
e com iniciativas baseadas em sugestões.
Os galpões ainda necessitam de muitas modificações, como o piso que está
danificado, não dando condições de limpeza, tornando o local insalubre para
execução desta atividade. As pessoas que ali trabalham necessitam utilizar
equipamento de proteção e segurança, como: botas, luvas; avental e/ou uniformes.
Além de faltar materiais de higiene/limpeza e kit primeiros socorros.
Deve-se levar em consideração a qualidade nos processos da cooperativa,
pois, como se está tratando de melhorias, é impossível implantá-las independente
dos desejos e expectativas de seus membros. Ter visão sistêmica implica trabalhar
em equipe, e não em bando, ou em grupo apenas. A equipe é um conjunto de
pessoas que se aplicam a um trabalho. Na equipe não se dá atenção apenas às
tarefas, mas, sobretudo, às relações entre as pessoas. A equipe mantém a sua
união pela confiança mútua, amizade e solidariedade, e nesta cooperativa, cada
membro da equipe contribui para a coletividade com aquilo que tem de melhor.
Além das sugestões acima, a estagiária propõe um trabalho contínuo no
sentido de educação ambiental e responsabilidade social, envolvendo todos agentes
do entorno, não apenas das entidades de órgãos públicos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste Trabalho de Conclusão de Estágio, utilizou-se da tipologia de avaliação
formativa, a abordagem foi essencialmente qualitativa e quantitativa na interpretação
de dados. Para realizar a Análise do Ambiente Interno a coleta de dados deu-se
através de levantamento bibliográfico, e de dados primários através de questionários
e entrevistas aos associados/cooperados da COOPERFOZ – Cooperativa dos
Coletadores de Material Reciclável da Foz do Rio Itajaí e utilizando-se de
entrevistas, bem como da observação participante da estagiária. Para realizar a
Análise do Ambiente Externo, a Estagiária utilizou-se de dados secundários de
fontes bibliográficas e sites, como do IBGE, Secretaria de Planejamento de Santa
Catarina, SANTUR e Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior
(MDIC).
O objetivo geral foi à elaboração de um planejamento estratégico para a
Cooperativa dos Coletores de Material Reciclável da Foz do Rio Itajaí –
COOPERFOZ, utilizando como norteador os Princípios de Rochdale.
Os objetivos específicos foram atingidos de forma a:
(i) Realizar a análise do ambiente externo e interno da COOPERFOZ. Constatandose que no ambiente interno os pontos fortes são: a identificação social entre o grupo
e o contínuo apoio de empresas locais. Os pontos fracos são: o aumento do número
de associados/cooperados em relação a redução no volume de material reciclável
geram disputas internas; falta de conhecimento da cooperativa e as condições
precárias e insalubres de trabalho.
(ii) Identificar ameaças e oportunidades da organização.
As oportunidades são:
 Crescimento econômico e populacional de Itajaí
 Aumento de renda e consumo junto à população local, aumento do volume de
lixo.
 Isenção tributaria como incentivo a reciclagem.
 Crescimento econômico atrai pessoas de outras regiões em busca de
emprego.
 Geração de emprego e renda.
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 Ausência de concorrentes diretos no município como empresas privadas ou
outras cooperativas.
 Educação ambiental e entendimento da sustentabilidade por parte da
população.
As ameaças são:
 Desvalorização monetária devido à falta de consciência quanto à necessidade
ambiental de reciclagem que leva os consumidores a misturarem o lixo
orgânico e rejeitos ao material com qualidade para a reciclagem, reduzindo o
valor deste material reciclável contaminado.
 Falta de estrutura física e material para acomodar novos associados/
cooperados.
 Aumento da concorrência (catadores informais).
 Falta de educação ambiental.
 Falta de conscientização quanto à importância da reciclagem e do
funcionamento de cooperativas.
(iii) A Missão que se estabeleceu foi: “Promover o desenvolvimento econômico e
social dos cooperados, através da coleta e beneficiamento dos materiais recicláveis,
com qualidade, sendo orientados pelos princípios de Rochdale. De modo a difundir a
consciência ecológica, promulgar o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e
a promoção de cidadania.”
Os Princípios de Rochdale, de cooperativismo, consistem:
 1º PRINCÍPIO: Adesão livre e voluntária;
 2º PRINCÍPIO: Gestão democrática pelos cooperados;
 3º PRINCÍPIO: Participação econômica dos cooperados;
 4º PRINCÍPIO: Autonomia e independência das cooperativas;
 5º PRINCÍPIO: Educação, formação e informação;
 6º PRINCÍPIO: Intercooperação; e
 7º PRINCÍPIO: Interesse pela comunidade.
Com relação aos princípios de Rochdale, a adesão livre e voluntária é
realizada através do Termo de Adesão para a cooperativa, que foi refeito pela
estagiária. A participação na gestão democrática pelos membros é realizada no
sentido de cooperação e não possuindo o sentimento de que “tudo é de todos”. Com
relação à participação econômica era feita a divisão financeira por igual para dos
membros. A autonomia e independência são realizadas através da divisão por
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igual das doações alimentícias realizadas pela Sadia. A educação, formação e
informação são incentivadas com visitas de Escolas Públicas e particulares de Itajaí
com objetivo de educação ambiental e em parcerias feitas pela Cooperativa em
empresas privadas para capacitar os filhos dos sócios cooperados, além dos cursos
oferecidos pela Prefeitura Municipal de Itajaí para os próprios sócios cooperados
durante o horário de trabalho. Esta troca de informações ocorre de forma a:
sociedade versus comunidade versus cooperativa / cooperados. A intercooperação
é em parte realizada já que as cooperativas servem de forma mais eficaz a seus
membros e dão mais força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, por
intermédio das estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais, porém há a
sazonalidade de seus membros e a dificuldade de políticas públicas e agentes do
entorno para atender a esta cooperativa. O interesse pela comunidade ocorreu na
participação de reuniões com a Prefeitura Municipal de Itajaí, no interesse de efetuar
uma Proposta para Aquisição da Casa Própria para os associados/cooperados.
A Estagiária sugeriu à COOPERFOZ a seguinte Visão: “Ser referência de
Cooperativa de Material Reciclável de atuação nacional, conscientizando toda
população da importância futura da reciclagem, além de promover de maneira
consciente os 3’Rs:
 REDUZIR desperdícios;
 REUTILIZAR sempre que for possível antes de jogar fora;
 RECICLAR, ou seja, separar os materiais para a coleta, pois a maioria
das pessoas não recicla. São os artesões que utilizam materiais para
reciclar e transformar em outros utilizáveis.”
Quanto aos Valores foram:
 Promoção da cidadania;
 Contribuição à sustentabilidade;
 Inclusão social dos associados/cooperados;
 Dignidade e honestidade;
 Respeito com a sociedade no qual está inserida;
 Transparência na gestão.
As políticas internas são pautadas na solidariedade e na sustentabilidade,
para isto, realizará as ações de educação ambiental e aumento de material
reciclável. E, as filosofias estão na geração de emprego e renda, promoção da
cidadania e inclusão social.
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(iv) As ações definidas para contribuir com a eficiência da organização.
 Aquisição de maquinário (esteira, prensa, balança), a fim de melhorar a
eficiência e capacidade para maior produção de triagem e enfardamento para
venda do material reciclável;
 Melhorias no piso do galpão e um refeitório separado da área de triagem;
 Aquisição de kit primeiros socorros, e equipamento de proteção individual,
assim como aventais e/ou uniformes;
 Divulgação de folder, objetivando educação ambiental e consciência
ecológica da população.
Portanto todos os associados/cooperados necessitam uma educação que
explique a elas qual o seu papel pessoal. Para tanto, é necessário identificar e
explorar as capacidades e as fontes de energia das pessoas.
Também é essencial, neste novo cenário de mudanças das crenças e valores
que permearam a cultura, que haja conscientização dos associados/cooperados a
respeito da importância do serviço e de seus papéis a fim de estabelecer harmonia e
apoio mútuo no ambiente de trabalho em prol de objetivos comuns. Cabendo, assim
trabalhar na formação do novo paradigma que inclui a natureza humana e pessoal.
E esta deve ser a idéia motriz por trás da existência da existência da cooperativa.
Auxiliaram-se através deste trabalho os líderes da cooperativa a solucionar
problemas através da sugestão de métodos para melhoria de funcionamento de uma
cooperativa. As principais dificuldades encontradas foram no processo de separação
de materiais de metal, aço, inox, cobre, alumínio, dentre outros metais que chegam
à esteira. Outro problema comum é com a responsabilidade e dever que cada um
deve

ter

na

limpeza,

principalmente

que

dobrou

o

quadro

de

associados/cooperados.
Com este planejamento estratégico poderá obter-se os seguintes resultados:
•

Melhoria de produtividade;

•

Ambiente físico de trabalho (iluminação, ventilação, limpeza, ruído, etc);

•

Condições gerais de trabalho;

•

Problemas em áreas administrativas;

•

Desenvolvimento e integração dos funcionários.

1- Para os cooperados: promover a autoconfiança e auto-realização de todos, criar
oportunidade da participação nos processos decisórios da empresa, melhorar a
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qualidade de vida no trabalho, estimular a busca das atividades em equipe, trazendo
o sentimento de responsabilidade e oportunidade de demonstrar todo o seu
potencial.
2- Para a cooperativa: melhorar a qualidade dos processos, promoverem um
melhor uso do potencial dos associados/cooperados, ampliar a consciência
ambiental, aumentar o nível de satisfação das pessoas, maior integração entre os
associados/cooperados.
3- Para a sociedade: poderá melhorar o nível de satisfação de todos,
desenvolvendo uma mentalidade voltada para a busca da qualidade e o senso de
cidadania, além da consciência ecológica e educação ambiental do coletivo.
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APÊNDICE I: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS
ASSOCIADOS/COOPERADOS DA COOPERFOZ
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Prezados Cooperados: Este é um questionário que a acadêmica: Triciana Guerra
Behrens está realizando para auxiliar com informações para o Trabalho de
Conclusão: “Elaboração do Planejamento Estratégico na COOPERFOZ”. Contamos
com sua participação. Não é necessário identificação.
Agradecemos a Compreensão!
1- Sexo: ( ) Feminino

( ) Masculino

2- Sua idade: _______________
3- Grau de instrução?
( ) 1ºGrau incompleto ( ) 1ºGrau completo ( ) 2º Grau incompleto
( ) 2º Grau completo
4- Cidade onde reside: __________________
5- Estado civil: ( ) Solteira ( ) Casada ( ) Divorciada ( ) Outros
6- Possui filhos: ( ) Sim

( ) Não

7- Quantos? ______________
8- Há quanto tempo trabalha na COOPERFOZ?__________
9- Encontra dificuldade para fazer a separação dos materiais?
( ) Sim

( ) Não

10- Se a resposta anterior for SIM, quais as dificuldades encontradas na separação
do material? _________________________________
11- Qual seu conhecimento sobre COOPERATIVA?
(

) Tenho bom conhecimento.

(

) Suficiente.

(

) Conheço pouca coisa.

(

) Desconheço completamente.

12- Gostaria de participar de algum curso ou palestra sobre COOPERATIVAS?
(

) Sim

(

) Não

13- Como avalia a COOPERFOZ?
ASSINALAR
Facilidade de acesso.
Instalações Físicas (espaço para
trabalhar nos galpões).
Higiene / limpeza.
Alimentação
Comunicação (as informações
são compreensíveis).
Presteza dos colegas (ajuda
quando necessário?)

REGULAR

BOM

ÓTIMO

NÃO SEI

14- Este espaço é reservado para você colocar sugestões e críticas:
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APÊNDICE II: FOTOGRAFIAS DO AMBIENTE DE TRABALHO DA
COOPERFOZ
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RECEBIMENTO DE LIXO DO CAMINHÃO COMPACTADOR DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

100

CARREGAMENTO DO MATERIAL RECICLÁVEL ATÉ O GALPÃO

ARMAZENAMENTO DENTRO DO GALPÃO

101

ARMAZENAMENTO DENTRO DO GALPÃO

102

SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLÁVEL NA ESTEIRA

103

PRENSA

MATERIAL PRONTO PARA COMERCIALIZAÇÃO

104

COZINHA

TRANSPORTE PARA COLETA DO MATERIAL DOADO

105

ESCRITÓRIO DA COOPERFOZ

PRESIDENTE DA COOPERATIVA.

VICE-PRESIDENTE DA COOPERATIVA.
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APÊNDICE III: FOLDER
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APÊNDICE IV: ATA DE REUNIÃO
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ATA DE REUNIÃO
Aos 17 (dezessete) dias do mês de Maio de 2007, às 10.00 (dez) horas, na Cooperativa
dos Coletadores de Material Reciclável, na cidade de Itajaí - SC, à Rua Reinaldo
Schmithausen, nº 302 – Galpão 3 e 4 do Bairro Cordeiros, reuniram-se os Sócio-Cooperados
da COOPERFOZ, sob a presidência da Srª. Marli das Dores Martins e vice-presidência da Srª.
Zenair de Freitas, que convidou a mim, Marli das Dores Martins, para secretariar a sessão.
Abrindo os trabalhos, a Srª. Presidente fez ampla exposição da situação da cooperativa e da
necessidade de ampliar as suas atividades e organizar-se para melhor atender ao seu crescente
desenvolvimento, dizendo da necessidade de um novo turno de trabalho diurno que
estabeleceu-se do horário das 8.00 hs. até às 18.00 hs., com intervalo de 1.30 (uma hora e
trinta minutos para almoço) e 15 minutos para lanche. O horário noturno estabeleceu-se dàs
20.00 hs. até às 06.00hs., com intervalo de 1.30 (uma hora e trinta minutos para janta) e 15
minutos para lanche para todos os sócio-cooperados, conforme prevê no Estatuto. Posta em
votação a proposta da Srª. Marli das Dores Martins e Srª. Zenair de Freitas, foi ela aprovada
por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo
necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achada
conforme, aprovada por todos os presentes.

Itajaí,

de

de 2007.
__________________________________________
Marli das Dores Martins.
Presidente da Cooperfoz.

Cooperativa de Coletores de Material Reciclável da Foz do Rio Itajaí COOPERFOZ

Av. Reinaldo Schmithausen nº 302 – Depósitos 3 e 4 – Bairro Cordeiros – Itajaí CEP: 88310-000
Fone: (47) 8426-7384 CNPJ: 04.817.390/0001-48 cooperfozitajai@yahoo.com.br
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APÊNDICE V: FICHA DE ADESÃO E PROPOSTA DE ADMISSÃO E
DESLIGAMENTO DO ASSOCIADO/COOPERADO
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FICHA DE ADESÃO
DATA DO CADASTRO: ____/____/_____

INSCRIÇÃO Nº:_____________

INFORMAÇÕES PESSOAIS:

Nome: ________________________________________________________________________
CPF: ______________________________________
RG: ________________________
Sexo: [ ] Masculino [ ] Feminino

Estado Civil: ______________

DATA DE NASCIMENTO:____/____/____
NÚMERO DE DEPENDENTES __________________
INFORMAÇÕES RESIDENCIAIS:
ENDEREÇO:___________________________________________________________________
CIDADE:________________BAIRRO:_______________TELEFONE:___________________

PROPOSTA DE ADMISSÃO:
Tendo tomado pleno conhecimento do Estatuto Social, o qual prometo acatar, solicito minha
admissão no quadro dos associados na COOPERFOZ, a partir da data assinada. Este termo de
adesão poderá ser cancelado a qualquer tempo, bastando para isso que alguma das normas do
Estatuto Social da COOPERFOZ seja infringida. O regime de trabalho cooperativista não
implica vínculo empregatício conforme dispõe o artigo 442, parágrafo único da CLT e o
artigo 90 da Lei nº. 5.764/71. DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, SER VERDADEIRAS
AS INFORMAÇÕES AQUI DECLARADAS.
____________________________ _________________ _________________________
Assinatura do Associado
Local e Data
Assinatura da Presidente
OBS.: ANEXAR FOTOCÓPIA DA IDENTIDADE, CPF E COMPROVANTE DE
RESIDÊNCIA.
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DEPENDENTE 1

INFORMAÇÕES DOS DEPENDENTES:

Nome:_____________________________________________________
Sexo: [ ] Masculino [ ] Feminino

Data de Nascimento: ___/ ___/_____

Está matriculado na Escola? ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, qual Escola?________________________________________
Se não, porque?____________________________________________
DEPENDENTE 2
Nome:_____________________________________________________
Sexo: [ ] Masculino [ ] Feminino

Data de Nascimento: ___/ ___/_____

Está matriculado na Escola? ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, qual Escola?________________________________________
Se não, porque?____________________________________________
DEPENDENTE 3
Nome:_____________________________________________________
Sexo: [ ] Masculino [ ] Feminino

Data de Nascimento: ___/ ___/_____

Está matriculado na Escola? ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, qual Escola?________________________________________
Se não, porque?____________________________________________
DEPENDENTE 4
Nome:_____________________________________________________
Sexo: [ ] Masculino [ ] Feminino

Data de Nascimento: ___/ ___/_____

Está matriculado na Escola? ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, qual Escola?________________________________________
Se não, porque?____________________________________________
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DESLIGAMENTO DO COOPERADO:

Eu,

_________________________________________________________________,

RG

______________________, CPF _________________________________. Declaro o meu
desligamento da COOPERFOZ, conforme Ficha de Adesão assinado em ____/____/_______,
válido até a data corrente. Ciente que recebi a quantia de R$_____________
(__________________________________________________________________________
__), referente à minha parte na COOPERFOZ – Cooperativa dos Coletadores de Material
Reciclável da Foz do Rio Itajaí. Deste modo, assumindo inteira responsabilidade pelas
informações declaradas, atesto sua veracidade.

____________________
Assinatura do Associado

_______________________
Local e Data

_______________________
Assinatura da Presidente
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PROPOSTA PARA ADMISSÃO DE COOPERADO
Eu, (nome completo), brasileiro (a), (estado civil), profissão COLETADORA DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS, nascido(a) aos (data de nascimento), residente e
domiciliada a Rua: (endereço completo), na cidade de Itajaí, estado de Santa Catarina,
cadastrado no CPF sob o nº ______ e Registro Geral da Cédula de Identidade sob o nº
_________ da SSP/SC, neste ato, de livre e espontânea vontade, venho solicitar a minha
inclusão através da proposta de admissão como Sócio (a) desta COOPERATIVA DOS
COLETADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DA FOZ DO RIO ITAJAÍ.
Tendo tomado pleno conhecimento do Estatuto Social aprovado em 24 de Maio de 2001
e seu Regimento Interno, o qual prometo acatar, solicito minha admissão no quadro dos
associados na COOPERFOZ, a partir da data assinada. Este termo de adesão poderá ser
cancelado a qualquer tempo, bastando para isso que alguma das normas do Estatuto
Social da COOPERFOZ seja infringida. O regime de trabalho cooperativista não implica
vínculo empregatício conforme dispõe o artigo 442, parágrafo único da CLT e o artigo 90
da Lei nº. 5.764/71. Declaro que pagarei o valor estabelecido pelas quotas partes
conforme Estatuto Social e Regimento e Normas Internas. DECLARO, AINDA, SOB
AS

PENAS

DA

LEI,

SER

VERDADEIRAS

AS

INFORMAÇÕES

AQUI

DECLARADAS.
Itajaí SC, ____ de _____________ de 2007

____________________________
Assinatura do Associado

_________________
Local e Data

_________________________
Assinatura da Presidente

Documentos necessários para aprovação da proposta de sócio(a) desta Cooperativa.
1. Identidade e CPF (xerox);
2. Comprovante de residência (talão de água, de luz ou conta de telefone) (xerox);
3. Declaração de que não é sócio(a) de outra Cooperativa do mesmo ramo;
4. Declaração de antecedentes criminais (Fórum).
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BALANÇO DE ATIVIDADES DA COOPERATIVA DOS COLETADORES DE
MATERIAL RECICLÁVEL DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
O presente Relatório de Atividades da COOPERFOZ – Cooperativa de
Coletadores de Material Reciclável da Foz do Rio Itajaí, localizada na Rua Reinaldo
Schmithausen, nº302 – Galpão 3 e 4, Bairro Cordeiros, na cidade de Itajaí,
demonstra os resultados do período de 12 de maio de 2006 até a data presente (29
de maio de 2007). Período referente à Presidência da Srª. Marli das Dores Martins e
Vice-Presidência da Srª. Zenair de Freitas, quando se iniciou as atividades da
cooperativa com 4 (quatro) associados/cooperados e a remuneração semanal
chegou aos R$40,00 (quarenta reais) por pessoa. Condição esta de pessoas chefes
de família, que trabalhavam em condições de subemprego ou na informalidade e
sem profissão definida. E que graças ao apoio do Programa de Trabalho e Renda,
da Prefeitura de Itajaí através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Emprego e Renda a COOPERFOZ continuou seus trabalhos nos galpões cedidos
pela Prefeitura de Itajaí.
Com a ajuda que a Prefeitura de Itajaí tem nos dado a cada mês a
COOPERFOZ busca parcerias com empresas, como: Viacabo TV, Seara/Cargill,
Engepasa, Unimed, Votoran, Luxa Flex, Celesc, Semasa, Embramel, Petrobrás,
Sesc, Ibama, Ambiental, Exo Logística, Câmara de Vereadores, Secretaria do
Desenvolvimento Econômico e a própria Prefeitura de Itajaí. Além de outras Escolas
e empresas privadas que realizam algumas doações. Em agradecimento especial ao
Porto de Itajaí em nome dos Srs. Sidney, Agnaldo e Rui.
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Estas parcerias não só auxiliam a estas famílias e chefes de família que
trabalham com a coleta de materiais recicláveis como ajudam a cada dia na
diminuição do aterro sanitário, diminuição da poluição dos rios e do ar,
economizando energia e matéria-prima.
Participamos de Eventos com as seguintes Instituições:
•

Agenda 21;

•

Conselho Municipal do Meio Ambiente;

•

Comissão do Menor do Bem Estar do Município de Itajaí;

•

Fundação do COEP no Município;

•

Projeto “Jovem de Futuro” de parceria com a Kablin;
Capacitando filhos de sócio-cooperados da COOPERFOZ que estão em

busca do primeiro emprego, onde já têm adolescentes trabalhando no Banco do
Brasil.
•

Projeto “Casa da Leitura” em parceria com a Celesc;
Neste projeto a COOPERFOZ doa livros e a Celesc monta os conselhos em

duas Combemis do Município.
•

Projetos na área da Habitação em parceria com a Secretaria de Habitação;

•

Projetos na área da Educação em parceria com a Votoran.

•

Participação do Selo Social;

•

Palestra no Projeto Reciclar em parceria com o Centro Comunitário Parque
Dom Bosco;

•

Convite para ministrar Palestras no Sebrae de Balneário Camboriú;

•

Convite para ministrar Palestra em Pato Branco;
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•

Projeto Reciclar no Presídio de Itajaí;

•

Benefício de doação de produtos da SEARA/CARGILL;

•

Benefícios cedidos por empresas, como: Porto de Itajaí; Sr. Agnaldo e Sr.
Sidney; Celesc;

•

Benefícios de troca de potes de conserva por alimentos no Sítio;

•

Parceria com Engepasa;

•

Participação do Centro Público de Itajaí;

•

Agradecimento ao Sr. Rafael – Secretario de Obras e Sr. Conrado;

•

Apoio da UNIVALI para confecção de um folder, confeccionado para
distribuição junto à população para conscientização de como proceder com a
reciclagem.
A parceria firmada com a Engepasa iniciou em 14 de julho de 2006 e

perdurou até dezembro de 2006, quando a COOPERFOZ não quis mais receber
este tipo de caminhão compactador que traz o material misturado com lixo orgânico
e lixo reciclável. Estava tornando o trabalho da triagem muito difícil e esta mistura
acabava contaminando o material reciclável, tornando-o sujo e diminuindo o valor
monetário no mercado. A partir daí, em fevereiro de 2007, a Engepasa começou a
fornecer um caminhão por dia apenas com material para reciclagem. Este mês de
maio estamos recebendo quatro caminhões por dia. Demonstra-se abaixo uma
tabela comparativa entre o mês de maio de 2006 e maio de 2007.
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CONTROLE DO MÊS DE JULHO DE
2006
MATERIAL
DIAS
(Kilos)
14/7/2006
1040
17/7/2006
840
17/7/2006
1140
17/7/2006
1080
17/7/2006
740
18/7/2006
1240
19/7/2006
1180
19/7/2006
1320
19/7/2006
1390
19/7/2006
1200
19/7/2006
1200
19/7/2006
2100
19/7/2006
1200
19/7/2006
800
19/7/2006
1400
19/7/2006
880
19/7/2006
2040
19/7/2006
870
21/7/2006
1220
21/7/2006
1140
21/7/2006
2430
22/7/2006
1230
22/7/2006
1140
24/7/2006
1040
25/7/2006
1350
26/7/2006
2320
27/7/2006
1260
28/7/2006
1320
31/7/2006
2720
31/7/2006
810
TOTAL
39640
TABELA 1: Recebimento de Material do
Caminhão compactador da Engepasa no mês de
Julho de 2006.
CONTROLE MËS DE MAIO 2007
DIAS
MATERIAL (Kilos)
2/5/2007
1590
3/5/2007
1390
4/5/2007
1590
4/5/2007
1350
5/5/2007
1260
7/5/2007
1410
7/5/2007
1210
8/5/2007
1520
8/5/2007
1090
8/5/2007
1250
9/5/2007
1500

9/5/2007
9/5/2007
9/5/2007
10/5/2007
10/5/2007
10/5/2007
11/5/2007
11/5/2007
12/5/2007
12/5/2007
12/5/2007
14/5/2007
14/5/2007
14/5/2007
15/5/2007
15/5/2007
15/5/2007
16/5/2007
16/5/2007
17/5/2007
17/5/2007
18/5/2007
18/5/2007
19/5/2007
21/5/2007
22/5/2007
22/5/2007
22/5/2007
23/5/2007
23/5/2007
23/5/2007
23/5/2007
24/5/2007
24/5/2007
25/5/2007
25/5/2007
25/5/2007
25/5/2007
26/5/2007
26/5/2007
28/5/2007
28/5/2007

1010
1460
1090
1070
1400
1020
1010
1020
1100
1490
1090
1400
1120
1380
1510
1130
1340
960
940
900
1230
720
1150
1050
1410
1270
1550
1320
1070
1510
1090
1240
1380
1150
1120
1270
1410
1080
1020
1600
1340
1520

TOTAL
66100
TABELA 2: Recebimento de Material do
Caminhão compactador da Engepasa no mês de
Maio de 2007.

Atualmente a parceria feita com a Engepasa aumentou consideravelmente a
quantidade de resíduos nos galpões onde a COOPERFOZ precisou dobrar o
número de sócios cooperados e as instalações físicas se tornaram pequenas em
relação à quantidade de material recebido. Portanto, através de uma Reunião
realizada pela Srª. Marli e pela Srª. Zenair junto com todos os sócio-cooperados
estabeleceu-se dois horários diários de trabalho, sendo um horário diurno e um
noturno. Nesta reunião todos assinaram a Ata e a participação foi unânime. Porém,
este horário de trabalho no turno noturno torna-se difícil, pois há muitos chefes de
família trabalhando e o local (fundos do Kubanacan), ocorrem brigas, arruaças e
alguns vandalismos, considerado um ambiente não propício ao trabalho honesto. O
expediente de trabalho da COOPERFOZ é mais eficiente e eficaz no período diurno
que há mais segurança no local.
Para que isto ocorra, necessitamos de mais uma esteira, prensa e balança.
Salientamos ainda que as instalações físicas estejam pequenas para atender a esta
demanda de resíduos que chegam todos os dias no galpão.
As condições de trabalho também são insalubres e precárias, se comparada a
outras cooperativas de reciclagem de lixo no Brasil. Queremos ser um exemplo de
trabalho honesto com dignidade não só para que o Município de Itajaí tenha orgulho
do nosso trabalho, mas sirva de exemplo para todo o Brasil que estamos auxiliando
o mundo, principalmente em relação à educação ambiental e todos os benefícios da
reciclagem (que já foi mencionado anteriormente), assunto este que se tem discutido
de maneira global.
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Precisamos de uniformes; cestas básicas; ampliação das instalações físicas,
com um piso que os cooperados consigam limpar (o contra piso está desmanchado
e não tem condições de efetuar uma limpeza); um refeitório separado à área de
trabalho atual; um novo caminhão para que a coleta nas empresas seja mais
eficiente e que sejam reduzidos os gastos com manutenção que são altos, tanto com
o caminhão quanto para a prensa.
Hoje estamos trabalhando com um total de 23 (vinte e três) associados/
cooperados com uma remuneração média de R$200,00 (duzentos reais/semanais).
Temos um contador responsável pelas contas da COOPERFOZ que auxilia na parte
contábil e uma estudante do curso de administração da UNIVALI que realiza seu
estágio não-remunerado que é obrigatório para a conclusão do curso e que auxilia
na área administrativa.

Cooperativa de Coletores de Material Reciclável da Foz do Rio Itajaí COOPERFOZ

Av. Reinaldo Schmithausen nº 302 – Depósitos 3 e 4 – Bairro Cordeiros – Itajaí CEP: 88310-000
Fone: (47) 8426-7384 CNPJ: 04.817.390/0001-48 cooperfozitajai@yahoo.com.br

