
Metodologia 

 

O estudo tomou forma no exercício de pesquisas no âmbito bibliográfico, buscando adquirir 

respaldo em fontes confiáveis, tanto como na pesquisa de campo, adquirindo informações 

diretas da fonte e permitindo objetividade ao projeto. Essas atividades foram desenvolvidas 

através de entrevista aos cooperados e identificação de cooperativas. 

Introdução 

 

O tema dessa pesquisa foca o mapeamento das cooperativas de Limeira e região, e 

posteriormente, a caracterização das cooperativas de reciclagem, mais especificamente. 

Devido ao aumento da preocupação com toda a dinâmica produtiva, onde a palavra 

sustentabilidade entrou em voga, as diferentes cadeias produtivas se encontram em um 

ponto fundamental, os resíduos.  

Com destinos múltiplos, esse material, muitas vezes subutilizado, ofereceu uma nova 

perspectiva às várias pessoas que fazem de seu manejo e reutilização, objeto de valor. Essas 

pessoas, conscientes da necessidade de se fortalecerem, se rearranjaram nas então 

cooperativas de reciclagem. Essas mesmas organizações, gradualmente mais fortes, 

acabaram por tornarem-se um elo valioso em todo o ciclo do produto. É de vital 

importância, portanto, que todo seu processo produtivo disponha de níveis satisfatórios de 

qualidade. A escolha pela microrregião de Limeira se deu, ainda, pelo seu crescimento em 

ascensão, onde o interesse crescente de empresas de vários portes em se instalarem nesses 

municípios constitui uma necessidade latente no que tange ao aprimoramento das 

cooperativas. 

  

Resultados 

 

O desafio da construção de um quadro analítico da rede de cooperativas de gestão de 

resíduos se deve a grande imaturidade dos modelos de análise, capacidade de coletar dados 

e fornecer informações confiáveis. Não há, em nenhuma das cooperativas entrevistadas, 

softwares de gestão de resíduos, modelos estatísticos para coleta de dados ou possíveis 

ferramentas que permitam uma melhor visualização do panorama técnico-burocrático dessas 

instituições. Contudo, utilizando das informações obtidas, ainda que dispersas e poucas, foi 

possível elaborar alguns indicadores e quadros analíticos das cooperativas. 
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Conclusão 

 

A divisão dos níveis da qualidade, posto em quatro patamares, é uma forma 

de representação da maturidade institucional. As cooperativas analisadas, 

diferentes em vários aspectos, representam uma semelhança no seu nível de 

maturação. Estabelecidas de forma improvisada, os processos produtivos 

seguem uma tendência que, segundo julgamento, está próximo ao nível 2. 

Existem cooperativas, em sua maioria, que recebem de ONGs como a Adesão, 

treinamentos e capacitação profissional. Contudo, a visão geral e 

acompanhamento do processo tendem por inexistir. O planejamento por sua 

vez não foi ao menos percebido, há por parte geral um desejo de receber 

maiores salários, mas há uma falta de preparo para a elaboração da visão 

sistemática do ambiente. Araras, com um diretor escolhido pela prefeitura, 

expôs preocupações com ampliação do barracão, desenvolvimento de 

políticas para venda de material e ampliação da capacidade produtiva. Porém 

não pode se configurar como nível 2 pelo foco no processo organizacional, a 

cooperativa ainda está estabelecendo os modelos para tal. 

Estabelecidas em nível horizontal, as cooperativas apresentam em maior parte 

níveis hierárquicos escolhidos democraticamente pelos membros, para 

presidente e associados. Esse modelo de gestão é um ponto essencial para o 

desenvolvimento ou não do nível de qualidade. Com uma gerencia 

inexistente, é necessário que ocorra a sensibilização de todos os cooperados, 

assim como sua participação no processo decisório.  

EDUARDO ALBERTO DRAGO (BOLSISTA SAE/UNICAMP),  

IEDA KANASHIRO MAKIYA(ORIENTADOR)  

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS, UNICAMP, 13484-350,  

LIMEIRA – SP, BRASIL 

FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS – FCA 

Agência financiadora, SAE/UNICAMP 

Palavras-chave: Cooperativas; Sustentabilidade; Gestão da 

Qualidade 

ESTUDO DA GESTÃO DE REDES COOPERATIVAS DE  

RESÍDUOS DA REGIÃO DE LIMEIRA 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

Fonte: Elaboração própria (2012) 

 


