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RESUMO 

 

O crescente descarte de resíduos sólidos exige cada vez mais a responsabilidade 

compartilhada, levando associações e cooperativas de recicláveis a terem papel importante na 

reversão desse quadro. Contudo, é preciso compreender as barreiras existentes para o aumento 

do número de cooperativas, como o de custos de adequação dessas cooperativas às legislações 

sobre resíduos sólidos. Dessa maneira, o presente estudo busca elucidar os custos de transação 

arcados por associações e por cooperativas de recicláveis ao terem que se adequar aos 

pressupostos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por meio da ótica da Nova Economia 

Institucional, a presente pesquisa teve por metodologia: apresentar arcabouço teórico sobre a 

Teoria dos Custos de Transação; descrever método proposto para mensurar os custos de 

transação do estudo; e posteriormente identificar os custos de transação incidentes para 

cooperativas de recicláveis, assim como discutir resultados que confirmem a hipótese de que 

há custos de transação incidentes no atendimento às normas governamentais. A coleta de 

dados se deu por aplicação de questionário semiestruturado aplicado no período de Julho e 

Agosto de 2017 junto aos gestores de associações e cooperativa de reciclagem da cidade de 

Fortaleza/CE, bem como para o gestor da instituição Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza, que 

fomenta o desenvolvimento humano local sustentável junto a catadores e para o gestor do 

Núcleo de Coleta Seletiva e Reciclagem da Secretaria Municipal do Urbanismo de Meio 

Ambiente de Fortaleza. Foram encontrados três grupos de custos inerentes ao processo de 

formalização de empreendimentos solidários de catadores: custos de coletivização, custos de 

formalização e custos de manutenção da condição de formalização. O grupo de custos 

relativos à coletivização é de: Cartório de Registros, Receita Federal e Prefeitura Municipal; 

relativos a formalização são custos com: Receita Federal, Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), Ministério do Trabalho, Junta Comercial do estado do Ceará, Organização das 

Cooperativas do Estado (OCE), ao Corpo de Bombeiros, Secretaria do Estado da Fazenda 

(SEFAZ) ou a outras instituições. E para manutenção da condição de formalidade o grupo de 

custos é composto por: Cartório, Contabilidade, Receita Federal, Corpo de Bombeiros e 

Prefeitura Municipal. Não foram obtidas estimativas de valores pela inexistência de memória 

de cálculo de cada etapa por parte dos respondentes. 

Palavras-chave: Cooperativismo. Custos. Resíduos Sólidos. 

 



ABSTRACT 

 

The increasing disposal of solid waste increasingly requires shared responsibility, leading to 

recycling associations and cooperatives to play an important role in reversing this situation. 

However, it is necessary to understand the existing barriers to increase the number of 

cooperatives, such as the costs of adapting these cooperatives to solid waste legislation. Thus, 

the present study seeks to elucidate the transaction costs borne by associations and recyclable 

cooperatives in having to adapt to the assumptions of the “Política Nacional de Resíduos 

Sólidos”. From the perspective of the New Institutional Economy, the present research had as 

methodology: to present theoretical framework on the Theory of Transaction Costs; describe a 

proposed method to measure transaction costs of the study; and subsequently identify the 

transaction costs incident to recyclable cooperatives, as well as discuss results that confirm 

the hypothesis that there are transaction costs incident to compliance with governmental 

regulations. The data collection was done by application of a semistructured questionnaire 

applied in the period of July and August of 2017 together with the managers of associations 

and recycling cooperative of the city of Fortaleza/CE, as well as for the manager of the 

“Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza”, which encourages the sustainable local human 

development together with scavengers and the manager of the “Núcleo de Coleta Seletiva e 

Reciclagem da Secretaria Municipal do Urbanismo de Meio Ambiente de Fortaleza”. There 

were three groups of costs inherent to the process of formalization of solidary enterprises of 

collectors: collectivization costs, formalization costs and maintenance costs of the 

formalization condition. The group of costs related to collectivization is: “Cartório de 

Registros”, “Receita Federal” and “Prefeitura Municipal”; the group of costs related to 

formalization costs is: “Receita Federal”, “Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)”, 

“Ministério do Trabalho”, “Junta Comercial do estado do Ceará”, “Organização das 

Cooperativas do Estado (OCE)”, to the “Corpo de Bombeiros”, “Secretaria do Estado da 

Fazenda (SEFAZ)” or other institutions. And to maintain the condition of formality the cost 

group is composed by: “Cartório”, “Contabilidade”, “Receita Federal”, “Corpo de 

Bombeiros” e “Prefeitura Municipal”. No value estimates were obtained due to the 

inexistence of the calculation memory of each step by the respondents. 

Keywords: Cooperatives. Costs. Solid Waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o século XX, o uso crescente de matéria e energia aumentou assim como 

houve maior desenvolvimento tecnológico reflexo do perfil consumidor e dos padrões de 

desenvolvimento econômico que se estabelecia, afirma Bellen (2006). A busca pela 

reprodução do padrão de vida entre países de diferentes realidades contribuiu para acrescer os 

índices de desigualdade e problemas ambientais, sem que houvesse recuperação da natureza 

na mesma proporção, o que trouxe consequências danosas para a biosfera e antroposfera. 

Odum (2001) afirma que o crescimento das cidades e das zonas urbanas modificaram a 

fisionomia da Terra numa proporção maior que qualquer outra atividade. E uma das 

consequências mais graves das mudanças antrópicas é a geração de resíduos sólidos, ou 

comumente chamado lixo. 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE, 2016), em 2015 foi gerado o total de 218.874 toneladas de resíduos 

sólidos urbanos por dia, enquanto que em 2016 foi de 214.405 toneladas, ou seja, houve 

redução em 2% do montante de resíduos urbanos diários dispostos no meio ambiente. Por 

conseqüência, o índice de coleta de toneladas de resíduos ao dia teve redução de cerca de 

1,7% comparando os anos de 2016 e 2015. 

Já quanto à disposição final adequada dos resíduos, houve queda para o ano de 

2016, apresentando 58,4% do total anual de RSU brasileiros destinados a aterros sanitários 

enquanto em 2015 o percentual era de 58,7% (ABRELPE, 2016). E o total de 41,6% do 

montante de RSU foram destinados a lixões ou aterros controlados em 2016, destino que não 

apresenta medidas de controle de danos ao meio ambiente. 

Do total de RSU coletados em tonelada ao dia no ano de 2016 no Brasil, as duas 

maiores regiões quanto ao índice de coleta foram a região Sudeste com cerca de 52,7% e  

22% da região Nordeste. Vale ressaltar que segundo a Abrelpe (2016), o Nordeste apresentou 

em 2016 o maior número de municípios que destinam seus resíduos sólidos a Lixões, com o 

total de 836 municípios, seguido pelo Norte, com 246 municípios e em seguida Sudeste com 

202 municípios. 

Ainda segundo a ABRELPE (2016), em termos monetários, o valor atribuído à 

aplicação de recursos para a coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU) no ano de 2016 foi 

maior na região Sudeste, com custo por habitante de R$ 4,92 (R$/mês), que corresponde a R$ 

5.103 milhões ao ano. E, em seguida, a Região Nordeste teve custo médio despendido de R$ 
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3,10 (R$/mês) correspondendo R$ 2.120 milhões no ano de 2016, enquanto nacionalmente 

estimou-se custo de R$ 3,95 reais ao mês por habitante e um total de R$ 9.759 milhões. 

No estado do Ceará, localizado na Região Nordeste do Brasil, a população 

descartou diariamente, em 2014, cerca de 9.711 toneladas de RSU e, em 2015, 

aproximadamente 9.909 toneladas. Do total de resíduos sólidos, apenas uma parte é coletada e 

destinada a aterros sanitários. E em 2014, foram coletados 7.588 toneladas de RSU ao dia e, 

em 2015, 7.678 (t/dia), que corresponde a 0,858 kg/hab/dia em 2014 e 0,862 (kg/hab/dia) 

(ABRELPE, 2015).  

A concentração maior de RSU gerados no estado do Ceará provém da Região 

Metropolitana de Fortaleza, que possui cerca de 3.412.032 habitantes (CEARÁ, 2015). 

Somente na cidade de Fortaleza, em 2014, a média de RSU gerados foi de 2,3 kg/hab, e os 

RSU coletados são destinados ao Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC), 

segundo o Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente do Governo do Estado do Ceará 

(CONPAM, 2014). O município de Fortaleza é responsável por mais de 40% da geração de 

lixo em todo o Estado do Ceará, de acordo com dados I Encontro de Gestores Municipais, de 

março de 2014. 

No sentido de promover a redução do descarte dos RSU, a Lei Nº 12.305/10 da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) tem um papel importante. Para isto a referida 

lei requer o envolvimento ativo de “pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, 

responsáveis direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam 

ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.” (BRASIL, 

2010, CAP I, art. 1º, § 1º). 

Para entender como a redução de resíduos sólidos pode ser viabilizada através dos 

agentes citados, é preciso compreender as definições de gerenciamento de resíduos sólidos e 

de gestão integrada pertencentes à PNRS, como mostradas abaixo: 

 
X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 

final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

exigidos na forma desta Lei;  

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de 

soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável. (BRASIL, 2010, CAP II, art. 3º, IX e X). 
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Pode-se perceber que na definição de “gerenciamento de resíduos sólidos” são 

citadas ferramentas exigidas pela gestão pública – Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – e já no conceito de 

“gestão integrada de resíduos sólidos” são tratadas as práticas conjuntas que busquem 

soluções quanto aos resíduos sólidos, considerando dimensões que sejam pertinentes ao 

desenvolvimento sustentável. 

Para efetivar a gestão integrada de resíduos sólidos por meio dos agentes citados, 

ainda conforme apresentado nos Artigos 8, 15, 17, 18, 19, 21, 31, 33, 36, 42, 44 e 50 da Lei 

Nº 12.305/10 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), deve haver a 

participação direta de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis e 

reutilizáveis, cuja atuação pode se dar nos processos de coleta, triagem, armazenamento e 

correta distribuição de resíduos, e que atende ao princípio fundamental da responsabilidade 

compartilhada na gestão integrada de RSU. 

A participação das cooperativas e associações é também fundamental para o 

atendimento à PL 2289/2015 que altera o prazo máximo estabelecido na PNRS para a 

extinção de lixões entre 2018 e 2021 (BRASIL, 2015), havendo a necessidade da coleta 

seletiva ostensiva em todos os municípios. 

No entanto, para que o envolvimento de associações e cooperativas de reciclagem 

se reconheça formalmente é preciso que haja sua inserção legal na cadeia de resíduos sólidos, 

ou seja, deve haver a migração do modelo institucional da informalidade para formalidade 

destas organizações. Caso contrário, pode-se tornar velada a sua existência e inviabilizar sua 

participação na gestão integrada de RSU.  

Os requisitos mínimos para efetivar a migração da informalidade para a 

formalização de cooperativas e associações são: coletivizar os agentes interessados no 

associativismo ou cooperativismo; oficializar organização junto a órgãos responsáveis pela 

regulação das atividades, tais como Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Receita 

Federal, Junta Comercial do Estado, INSS, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado; e manter a sua condição de formalização junto a estes órgãos ao longo 

do tempo. 

Atender a esses requisitos mínimos permite que haja a migração do modelo 

institucional de informalidade para formalidade, podendo incorrer custos inerentes a esse 

processo e que podem ser avaliados sob a ótica da Nova Economia Institucional, que de 

acordo com Coase (1937), todas as relações contratuais entre agentes de um mercado 
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incorrem em custos de transação. E que conforme Williamson (1985) as transações são 

transferências de bens ou serviços presentes em relações contratuais.   

Adotando a Política Nacional de Resíduos Sólidos como contexto para a pesquisa, 

tem-se a seguinte problemática: quais e quanto dos custos de transação as associações e 

cooperativas de resíduos sólidos urbanos em Fortaleza incorrem no cumprimento dos 

requisitos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos? 

Para compreender a existência de custos de transação para migração da condição 

de informalidade para formalidade de associações e cooperativas de reciclagem de resíduos 

sólidos é fundamental para entender o impacto da Política Nacional de Resíduos Sólidos para 

organizações de reciclagem ao atender requisitos legais e, consequentemente, terem 

reconhecimento formal da sua atuação e importância econômica, social e ambiental na cadeia 

de reciclagem. 

Desta maneira a pesquisa apresenta Objetivo Geral e Objetivos Específicos que 

direcionam o presente estudo.  

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo tem por objetivo geral estudar os requisitos exigidos pela Lei 

12.305/2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e seus impactos econômicos 

para associações e cooperativas de reciclagem de Fortaleza/CE no intuito de viabilizar o 

atendimento a essa política. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para o alcance do objetivo geral, o estudo tem como objetivos específicos: 

Descrever o perfil socioeconômico dos gestores das associações e cooperativas de 

catadores de recicláveis. 

Analisar os componentes dos custos de transação das associações e cooperativas 

de catadores de recicláveis no cumprimento da legislação pertinente. 

Caracterizar as ações de apoio às atividades de associações e cooperativas de 

catadores de recicláveis. 

Analisar o processo e percepção sob a perspectiva dos atores sociais quanto ao 

cumprimento da legislação para regularização de organizações de catadores de recicláveis. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta seção, faz-se a apresentação do apanhado teórico sobre o contexto dos RSU, 

as políticas públicas regulamentadoras, o papel destas organizações de economia solidária, 

assim como a teoria dos custos de transação. 

 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS: PROBLEMÁTICA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Entender a problemática dos resíduos sólidos exige primeiramente o resgate do 

conceito de “resíduo sólido”, o que pode ser encontrado em legislação federal brasileira, 

conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Nº 12.305/10 

(BRASIL,2010): 

  

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 

proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 

como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para 

isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível. (BRASIL, 2010, CAP II, art. 3º, XVI). 

 

A geração de resíduos sólidos, comumente generalizado pelo termo “lixo”, se dá 

como consequência da utilização de bens de consumo, seja por necessidade, seja por desejo, 

como parte do ciclo de vida dos produtos. O consumo, por sua vez, pode gerar subprodutos 

como resíduos ou rejeitos, enquanto o primeiro ainda pode ser reintegrado em cadeias 

produtivas, o segundo não apresenta o mesmo fim, devendo ter destinação apropriada para o 

seu acondicionamento, tais como aterros sanitários, visto que seu descarte inapropriado 

contribui para problemáticas sanitárias, econômicas e ambientais. 

Ressalta-se que a definição de resíduos sólidos apresentada na PNRS é 

abrangente, mas não se aplica a rejeitos radioativos, que possuem legislação específica 

(BRASIL, 2001), que trata da normas de destino final produzidos nacionalmente. 

Em um contexto global, em 2012 se estimou que a média de resíduos sólidos 

gerados foi de 1,3 bilhões de toneladas por ano, equivalente a 1,2 quilos por habitante ao dia, 

conforme o World Bank (2012). Vale ressaltar que países como EUA e Itália, apresentavam 

cerca do dobro da média, com 2,5 kg/hab e 2,23 kg/hab ao dia, respectivamente. Ainda 



19 

segundo o estudo, no ano de 2002, a média mundial era de 0,69 toneladas, ou seja, em uma 

década a geração de resíduos sólidos pela sociedade duplicou, e a previsão para o ano de 2025 

é de que haja média diária por habitante de 1,4 kg de resíduos e um total de 2,2 bilhões de 

toneladas naquele ano.  

Já de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais, a população brasileira gerou somente em 2015 cerca de 79,9 milhões de 

toneladas, os quais 7,3 milhões de toneladas não foram coletados, consequentemente, tendo 

destino impróprio (ABRELPE, 2015). E segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA, 2010), o Brasil perde cerca de R$ 8 bilhões por ano por não reciclar seus 

resíduos e apenas 18% dos municípios do país realizam a coleta seletiva, com predominância 

na região Sudeste e com menor desempenho nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

conforme é apresentado no Atlas de Saneamento de 2011 (IBGE, 2011). 

Para contextualizar a magnitude a ser enfrentada, de acordo com o IBGE (2008), 

com base na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, estimou-se que cerca de 5.553 

municípios brasileiros apresentavam serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares e/ou 

públicos, com média diária de 183.488 toneladas coletadas. Barros (2013) apresenta, em 

termos percentuais, que no ano de 1989, 88,2% dos resíduos sólidos eram destinados a 

vazadouros a céu aberto e somente 1,1% para aterros sanitários; já no ano de 2000, cerca de 

72,3% tinham destino a vazadouros e 17,3% para aterros sanitários; e no último levantamento, 

em 2008, somente 27,7% de resíduos iam para aterros e 50,8% eram dispostos em vazadouros 

a céu aberto. 

Ressalta-se que este panorama de descarte do lixo é acelerado por fatores como 

urbanização, expansão das cidades sem infraestrutura adequada e intensas atividades 

industriais (PEREIRA, 2013). E mesmo que a problemática de resíduos sólidos não tenha 

uma gama de soluções definitivas executadas, ao longo dos anos foi construída legislação que 

norteasse a adequada administração pública e participação da sociedade civil visando avanços 

na gestão de resíduos sólidos urbanos.  

 

2.1.1 Evolução da Legislação Brasileira sobre Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2016), a legislação sobre 

resíduos sólidos tem seu  marco inicial em 1991, com o Projeto de Lei 203, tratando da cadeia 

de resíduos de serviços de saúde. Em 1999, é aprovado após oito anos, mas não publicado, 

documento com as Diretrizes Técnicas para a Gestão de Resíduos Sólidos. O passo seguinte 



20 

se dá em 2001, com a criação da Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, que logo é extinta. Neste mesmo ano realizou-se também o 1º Congresso Nacional 

dos Catadores de Materiais Recicláveis junto da 1ª Marcha Nacional da População de Rua. 

Posteriormente, em 2002, foi instituído o Grupo de Trabalho Interministerial de Saneamento 

Ambiental, reestruturando o setor de saneamento e gerando o Programa Resíduos Sólidos 

Urbanos. Passados dois anos, em 2004, é elaborada proposta de regulamentação dos resíduos 

sólidos por meio de grupos de discussões interministeriais, articulado pelo Ministério do Meio 

Ambiente.  

Em seguida, em 2005, é encaminhado o projeto de lei da “Política Nacional de 

Resíduos Sólidos”, produto do debate entre o Ministério das Cidades e o Ministério da Saúde, 

ano em que ocorreram também seminários locais articulados pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) junto a ministérios, federações, banco e entidades afins, como o 

Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de Lixo. 

Ainda segundo o Ministério do Meio Ambiente (2016), no ano de 2007, o poder 

Executivo propõe a PL1991/2007, expondo que o estilo de vida da sociedade afirmado pelas 

estratégias de marketing do mercado contribuíam para um consumo maior, e que estaria 

ligado a impactos sociais, de saúde e ambientais, postura dissonante do desenvolvimento 

sustentado pretendido para a nação. A PL 1991/2007 teve interrelação com a Lei de 

Saneamento Básico, Lei nº 11.445/07 e com a Lei dos Consórcios Públicos, Lei nº 11.107/95, 

assim como com as Políticas de Educação Ambiental, de Saúde, de Recursos Hídricos, 

Industrial, Tecnológica, Comércio Exterior e Meio Ambiente.  

Posteriormente, entre 2008 e 2009, foram realizadas audiências públicas junto ao 

Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e apresentada minuta do 

Relatório Final sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, sancionada em 

2010, ano de publicação do Decreto nº 7405, que instituiu o Programa Pró-Catador e 

denominou o Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo, dispondo 

sobre sua organização, funcionamento e demais providências legais. 

A evolução legislativa dos resíduos sólidos teve por conseqüência também a 

regionalização da responsabilidade compartilhada. No Ceará, por exemplo, apresentou-se a 

Proposta de Regionalização para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado do Ceará 

(CEARÁ, 2012), consolidando em instância local o tripé da gestão de resíduos sólidos que é 

assim composto: Lei de Consórcios Públicos, Lei nº 11.107/05; Política de Saneamento 

Básico, Lei nº 11.445/07 e Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/10. Tríade 

esta posta em pauta pela Política Estadual de Resíduos Sólidos no Ceará, Lei nº 16.032/16. 
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Percebe-se assim que há uma gama de normas legais que põe a gestão de resíduos sólidos, 

direta ou indiretamente, em evidência.  

Ressalta-se que a construção legislativa apresentada é resultado da busca por 

medidas que reduzam o quantitativo crescente de resíduos sólidos, e é dentro deste aparato 

que é apresentada solução que tanto propicie a inclusão social, quanto viabilize o 

desenvolvimento econômico, assim como contribua para a redução de impactos ambientais. 

Neste contexto, incluem-se os profissionais de reciclagem, na figura das cooperativas e 

associações, sujeitos do presente estudo. 

 
2.2 ASSOCIATIVISMO, COOPERAÇÃO E A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: IMPORTÂNCIA E 

ATUAÇÃO 

 

A coletivização tem papel fundamental dentro da cadeia produtiva da reciclagem, 

pois proporciona o engajamento de sujeitos, geralmente em condição de vulnerabilidade 

socioeconômica, a alcançar objetivos comuns em associativismo ou cooperação, desse modo 

esta seção explana as particularidades destas formas de organização.  

 

2.2.1 Cooperativas e Associações 

 

Cooperativas e associações representam grupos de pessoas organizadas com o 

objetivo de gerar renda e inclusão social (SEBRAE, 2015). Estes empreendimentos 

econômicos de economia solidária têm características comuns: são organizações em 

coletividade, cujos resultados são divididos entre os trabalhadores e podem ou não ter fins 

lucrativos (SEBRAE, 2014). A vantagem principal para a coletivização na forma de 

associações e cooperativas é o de construir melhores condições de trabalho para cada 

indivíduo isoladamente. 

A diferença essencial entre associações e cooperativas se dá na natureza do 

processo que ocorre em cada uma delas. Enquanto a finalidade das associações é a de 

promover assistência cultural, social, de defesa dos interesses de uma casse, filantropia ou 

representação política, as cooperativas têm fins econômicos, buscando viabilizar as atividades 

produtivas dos cooperados no mercado. 

Além das diferenças de processo, associações e cooperativas apresentam 

diferentes formas de serem constituídas, como visto no Quadro 01. 
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Quadro 01 - Associações e Cooperativas – Diferenças Legais 

Característica Associação Cooperativa 

Definição Legal União de pessoas que se 

organizarem sem fins 

econômicos (art. 53, Lei nº 

10.406/2002). 

Sociedades de pessoas, com 

forma e natureza jurídica 

próprias, de natureza civil, 

constituídas para prestar 

serviços aos associados, 

distinguindo-se das demais 

sociedades (art. 4º, Lei nº 

5.764/71). 

Objetivos Prestar serviços de interesse 

econômico, técnico, legal, 

cultural e político de seus 

associados. 

Prestar serviços de interesse 

econômico e social aos 

cooperados, viabilizando e 

desenvolvendo sua atividade 

produtiva. 

Legislação Constituição Federal (art. 5º, 

XVII a XXI, e art. 174, § 2º). 

Lei nº 10.406/2002, arts. 53 a 

61. Lei nº 6.015/1973, arts. 

114 a 120. 

Constituição Federal (art. 5º, 

XVII a XXI, e art. 174, § 2º). 

Lei nº 5.764/71. 

Mínimo de Pessoas para 

Constituição 

A lei não define o número 

mínimo de pessoas (físicas e/ 

ou jurídicas) para se constituir 

uma associação. 

20 (vinte pessoas) (se 

singulares), físicas, 

exclusivamente. Excetuando 

as cooperativas de trabalho, 

para as quais se exige o 

mínimo de 7 (sete) pessoas, 

conforme o Art. 6º da Lei nº 

12.690/12. 

Fonte: SEBRAE, 2014 (Adaptado p.22) 

 

Apesar de associações e cooperativas se tratarem de organizações que defendem 

objetivos comuns da coletividade, no entanto as associações não apresentam obrigações 

recíprocas entre os associados, já as cooperativas, por sua natureza de desenvolvimento 

econômico, social e financeiro, colocam os seus cooperados na posição de donos. 
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Entre estas organizações há também obrigações legais diversas, apresentadas no 

Quadro 02.  

 

Quadro 02 - Roteiro de Constituição – Associações e Cooperativas 

Característica Associação Cooperativa 

Roteiro de 

Constituição 

Definição do grupo de 

interessados. 

Definição dos objetivos concretos 

do grupo. 

Elaboração conjunta do Estatuto 

Social. 

Realização da Assembléia de 

Constituição, com eleição dos 

Dirigentes. 

Registro do Estatuto Social, os 

livros obrigatórios e a Ata de 

Constituição (Lei nº 9.042/95, 

nova redação do art. 121 da Lei nº 

6.015/73). 

CGC na Receita Federal. 

Registros na Prefeitura. 

Licença Ambiental ou sua 

dispensa. 

INSS e Ministério do Trabalho. 

Elaboração do primeiro plano de 

trabalho. 

Constituição por deliberação da 

assembléia geral dos fundadores, 

constantes da respectiva ata ou por 

instrumento público (art. 14, Lei nº 

5.764/1971). 

Constituição, com eleição dos 

dirigentes. 

Subscrição e integralização das cotas de 

capital pelos associados. 

Encaminhamento dos documentos para 

análise e registro na Junta Comercial. 

CGC na Receita Federal. 

Inscrição na Receita Estadual. 

Inscrição no INSS. 

Alvará de licença e funcionamento na 

Prefeitura Municipal. 

Licença Ambiental ou sua dispensa. 

Registro na Organização das 

Cooperativas Brasileiras e do seu 

respectivo estado. 

Outros registros para cada atividade 

econômica. 

Obrigações 

Fiscais e 

Tributárias 

Declaração anual de isenção do 

Imposto de Renda. 

Demais declarações contábeis 

pertinentes à atividades fins. 

Isenta de imposto de renda nas 

operações com os cooperados. 

Recolher sempre que couber imposto de 

renda na fonte e o imposto de renda nas 

operações com terceiros. 

Pagamento das demais taxas e impostos 

decorrentes das ações comerciais. 

Fiscalização Passível de fiscalização pela 

Prefeitura Municipal (ISS, IPTU, 

Alvará), Receita Estadual (nas 

operações de comércio,) Ministério 

do Trabalho, INSS e Receita 

Federal. 

Idem. 

Passível de fiscalização por órgãos 

como Corpo de Bombeiros, Ministério 

da Saúde, entre outros, a depender de 

seus serviços e produtos. 

Fonte: Sebrae, 2014 (Adaptado p.22) 
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Pode-se verificar que há diferenças na constituição de associações e cooperativas. 

As cooperativas têm obrigações que associações não se enquadram, por exemplo, junto à 

Organização Cooperativa Brasileira e do seu estado e à Junta Comercial. As cooperativas 

também apresentam obrigações tributárias diferentes quando as suas atividades são realizadas 

com cooperados ou com pessoas externas à cooperativa. E em relação aos resultados 

financeiros, as associações não rateiam ganhos entre os seus associados, por conta da sua 

natureza jurídica, enquanto as cooperativas mantêm divisão do apurado para seus cooperados.  

 

2.2.2 Cooperativas e Associações de Recicláveis e Reutilizáveis 

 

2.2.2.1 Arcabouço Institucional 

 

Com o advento da Lei Nº 12.305/2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), deliberou-se que os resíduos a serem destinados aos aterros sanitários devem ser 

somente os não recicláveis, denominados de rejeitos, sendo preciso estabelecer a coleta, 

triagem, armazenamento e correta distribuição dos resíduos por meio de coletores capacitados 

e recicladores preparados para suas funções-papel a ser exercido pelas cooperativas e 

associações. Portanto, pressupõe-se o envolvimento integrado dos atores sociais, da gestão 

pública, da sociedade civil e das organizações privadas com ou sem fins lucrativos – para que 

se a atenda política vigente desde 2010. Até o ano de 2014, era previsto o pleno atendimento 

desta meta, que inclui a inclusão de catadores de materiais recicláveis na figura de associações 

e cooperativas. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada expressa que um dos principais focos 

da PNRS é promover emprego e renda por meio da inclusão social dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis, nas ações de responsabilidade compartilhada (IPEA, 2011). Este 

princípio é observado no Art. 18, Seção IV, Capítulo II, Título III, da Lei Nº 12.305/10, 

quando da concepção de diretrizes para a criação dos Planos Municipais de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGRS). Para tanto, a lei preconiza a reciclagem de resíduos sólidos 

por meio de: 

XI - programas e ações para a participação de grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver. (BRASIL, 

2010,CAP II, art. 18º, XI). 
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Estes programas fortalecem a participação de pessoas em situação de 

vulnerabilidade. Ainda com base na mesma lei, em seu art. 42 do Capítulo V, o poder público 

deve estabelecer instrumentos econômicos de incentivo à “implantação de infraestrutura física 

e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda”. 

A importância do cooperativismo também é salientada no Decreto 5.940/06, que 

implementa a Coleta Seletiva Solidária em prédios da administração federal, direcionando os 

resíduos sólidos recicláveis para associações de catadores de materiais recicláveis; e com a 

Lei 11.445/07, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, na qual 

dispensa os municípios de licitação na contratação de serviços das organizações. 

No Guia de Atuação Ministerial para Encerramento dos Lixões (BRASIL, 2014), 

ratifica-se a obrigação do poder público em contratar e remunerar os serviços de associações e 

cooperativas de RS. No entanto, a prestação de serviços por organizações de pequeno porte 

torna-se limitada principalmente em municípios de médio e grande porte, que exigem 

capacidade de operação por parte dos prestadores de serviço e que muitas vezes é superior ao 

que associações e cooperativas dispõe. O que não impede que a atividade de coleta de 

recicláveis ocorra com o apoio da Prefeitura, como acontece na cidade Natal, do estado do 

Rio Grande do Norte.  De acordo com o IPEA (2013), é pequena a quantidade de contratos 

concretizados pelo decreto decorrente do custo de prestação de contas, complexidade e 

atendimento dos trâmites burocráticos que estas organizações teriam que atender.  

O guia citado indica um caminho para a inclusão produtiva e social de catadores 

de materiais recicláveis, que preferencialmente deveria ocorrer simultaneamente ao 

encerramento de lixões, ação pertencente à gestão integrada disposta na PNRS, compondo o 

apanhado de ações de dimensões econômica, política, cultural e social que busquem soluções 

para os resíduos sólidos, sob a premissa do desenvolvimento sustentável. A gestão integrada 

citada em lei obriga os municípios a articularem ações de envolvimento dos catadores na 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

Conforme o Guia de Atuação Ministerial para Encerramento dos Lixões 

(BRASIL, 2014), os municípios só alcançarão a inserção com sucesso das cooperativas 

quando for ultrapassado o assistencialismo pontual de apoio e assumirem a responsabilidade 

pelo suporte de recursos materiais e humanos. 

As citadas cooperativas são entidades espalhadas amplamente pelo país e 

conceituadas como a “associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer 
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suas necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais em comum através da criação 

de uma empresa de propriedade conjunta e gerida de forma democrática" (SANTOS, 2008, 

p.19). Conceito complementar à perspectiva da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 

2001), a qual cita que as cooperações podem ser de natureza socioeconômica ou comercial, e 

em ambos os casos podem servir para a causa do desenvolvimento sustentável. 

Esta ideia de desenvolvimento é enfatizada na Constituição Federal (BRASIL, 

1988) no caput do art. 225, apresentando-se como um direito fundamental “comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

Percebe-se que para assegurar este direito fundamental deve haver envolvimento 

coletivo, o que se expressa também na Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando a 

mesma estimula ações que integrem diversas esferas – econômica, ambiental, cultural, 

política e social – essenciais ao desenvolvimento sustentável citado na Constituição Federal.  

Nessa perspectiva da PNRS, do envolvimento conjunto e integrado de diversos 

agentes, reafirma-se a necessidade por ações conjuntas para soluções de problemáticas 

ambientais, que são também parte de contextos sociais, expresso quando se estabelece que os 

resíduos sólidos preferencialmente devem ser manejados, por entidades formadas por agentes 

passíveis de vulnerabilidade econômica. 

 

2.2.2.2 Incentivos públicos para cooperativas e associações de reciclagem 

 

Conforme o IPEA há predominância de trabalhadores solitários no setor de 

reciclagem (IPEA, 2013). Cerca de somente 10% de trabalhadores do setor estão organizados 

em cooperativas e associações. As principais motivações para este indicador são a preferência 

individual do trabalho solitário, por supostamente ampliar sua gestão do tempo e trabalho; 

falta de informação quanto às exigências para se constituir associações e cooperativas; a 

necessidade do conhecimento técnico especializado para constituição e gestão destas 

organizações, necessitando parcerias para assessorá-las; e desconhecimento de que 

cooperativas e associações não são agentes externos, mas entidades formadas e geridas pelos 

próprios associados e cooperados (IPEA, 2013).  Desta maneira os incentivos públicos à 

inclusão de cooperativas e associações são essenciais para reduzir a informalidade no setor de 

reciclagem. 

O principal avanço inclusivo se deu com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

instituída pela Lei nº 12.305/2010, mas que não expressa qualquer suporte a catadores não 
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organizados, sendo uma lacuna da legislação federal. Apesar disso, iniciativas legislativas 

estaduais foram tomadas por alguns estados, como Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, 

Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Distrito Federal, São Paulo, Espírito Santo, 

Santa Catarina, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Ceará, que 

estabeleceram ao longo dos anos diretrizes inclusivas a estes sujeitos (IPEA, 2013). 

Em 2010 houve também o incentivo federal pelo Decreto nº 7.405/10, o Pró-

Catador, com fins à integração e articulação de ações para apoio à produção dos catadores, à 

condições de trabalho melhores; à maiores oportunidades de inclusão econômica e social; e à 

expansão da coleta seletiva com parceria dos catadores. 

Já em 2011, o incentivo a estes agentes se fortaleceu por meio do Plano Brasil 

sem Miséria (PBSM), que previu ações de inclusão produtiva de capacitação profissional, 

reforço na participação da coleta seletiva, implementação de redes de comercialização – ainda 

inexistente – e viabilidade de infraestrutura (IPEA, 2013). 

No estado do Ceará, associações e cooperativas de recicláveis passaram a ser 

isentos do pagamento de taxas de licenciamento ambiental e também a adequar-se ao modelo 

simplificado de licença para atividades de coleta, transporte, armazenamento e tratamento de 

resíduos sólidos (SEMA, 2015), por meio da Resolução COEMA nº 10/2015. 

Em adição aos incentivos públicos de inserção de associações e cooperativas de 

recicláveis na cadeia de resíduos sólidos, precisa-se ampliar a gama de estudos verificando as 

consequências da adequação a uma política que proíbe a continuidade de lixões, coibindo as 

atividades de catadores informais nestes espaços e restringindo-os a estarem organizados 

formalmente ou a buscarem alternativas laborais, que não a da atividade antes executadas.  

 

2.3 CUSTOS DE TRANSAÇÃO  

 

Os organizações formais e informais estão sujeitas a um conjunto de costumes, 

leis, práticas sociais e modelos econômicos para realizar suas atividades produtivas, estas 

estruturas permitem trocas de direito de propriedade baseadas em contratos. Estas trocas 

geram custos, denominados custos de transação, inseridos na vertente da economia chamada 

Nova Economia Institucional (WILLIAMSON, 1985), abordada a seguir.  
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2.3.1 Economia Institucional 

 

A parte majoritária da sociedade contemporânea se insere dentro do sistema 

capitalista, ambiente o qual apresenta instituições distintas que são responsáveis pelas 

transações econômicas, segundo Chang (2002). De acordo com o autor, há três instituições: o 

Estado, as firmas e o mercado. Enquanto o Estado concebe e regula as instituições, o mercado 

funciona como instituição de troca e as firmas desempenham função de produção. 

Apesar dos arranjos institucionais estarem presentes empiricamente por toda a 

sociedade, seu estudo e sua análise organizam-se em duas vertentes de pensamento 

econômico principais, a Velha Economia Institucional (VEI) e a Nova Economia Institucional 

(NEI). A VEI teve início no século XIX, com os estudos de Thorstein Veblen, o qual defende 

o processo evolutivo das instituições. A proposta de Veblen (1961) era de que hipóteses 

irreais sobre o funcionamento econômico dessem espaço ao estudo do processo econômico 

em si, vinculado às causas e aos efeitos, distanciando-se das concepções tradicionais não 

evolucionárias (VEBLEN, 1961). Para Veblen (1965), as instituições se enquadram como 

hábitos mentais ou métodos comuns de operacionalizar a dinâmica entre comunidade e 

ambiente material, assim seriam normas orientadoras de conduta para a coletividade.  

Essa premissa é corroborada por Commons (1931), que define instituição como 

“ação coletiva de controle, liberação e expansão da ação individual”, ou seja, seria uma forma 

de controle cujas regras devem ser cumpridas. Assim, hábitos mentais que se dissociassem 

levariam a conflitos de interesse. Dessa forma, as instituições entrariam como reguladoras das 

relações sociais e mediadoras de conflitos, implícitos às transações, que são relações de 

propriedade ou formas de acordo entre as partes interessadas, possibilitando a produção, a 

distribuição e a troca de mercadorias. 

Ainda segundo o autor supracitado, a noção de que havendo escassez de recursos 

nas transações, haveria entraves, contrariando o paradigma ideológico de conflitos por 

distinções mentais. 

North (1993) ratifica Veblen ao considerar que as instituições representam uma 

estrutura coletivista que norteia as tomadas de decisões individuais. Mas reforça o ponto de 

vista de Commons (1931), quanto à escassez de recursos, quando conceitua instituições como 

regras, limitadas em recursos e tecnologia, e que de acordo com essa configuração estariam 

dispondo diferentes oportunidades aos tomadores de decisões, visando aumento de 

produtividade. Com Commons, portanto, retomou-se a idéia de transação já citada por Coase 
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(1937), trazendo-se a noção de transação como relação de propriedade, sendo a mesma, pilar 

para a Nova Economia Institucional (NEI), junto à North (1993) e à Williamsom (1985). 

A NEI se pauta na busca da eficiência do sistema econômico à medida que se 

reduz os custos provenientes das transações decorrentes do funcionamento do mercado. 

Assim, a tomada de decisão pela produção ou delegação da mesma estaria dependente de um 

conjunto de informações necessárias para assumir determinado posicionamento. 

Apesar dos custos de produção e de transação serem fundamentais para a 

compreensão da dinâmica econômica, na perspectiva da NEI, ressalta-se que não se pode 

desconsiderar a influência das instituições como integrantes e influenciadoras dos sistemas 

produtivos, o que requer entender que as instituições não somente tomam decisões, mas 

interagem com o ambiente o qual se insere, afetando-o, conforme afirma Reinert (2007).  

Apresenta-se, então, como marco diferencial entre o institucionalismo clássico e o 

neoinstitucionalismo uma maior associação normativa ao modelo clássico, enquanto uma 

perspectiva positiva prepondera no neoinstitucionalismo, conforme Peres (2008), significando 

que as instituições influenciariam o comportamento dos agentes econômicos, facilitando ou 

não as transações de direito de propriedade. 

Este estudo assume a perspectiva neoinstitucionalista, considerando que os custos 

de transação devem ser compreendidos dentro das propostas de políticas públicas, afim de 

contribuir na concepção de modelos de governança sustentáveis. Logo, a relação dos custos 

de transação com a governança e a tipificação daqueles são apresentados.  

 

2.3.2 Relação entre Governança e Custos de Transação 

 

As sociedades humanas, distinguindo-se das outras formas de organização de 

seres vivos, como animais e vegetais, têm como característica a capacidade de consciência (o 

movimento voluntário), de organização (as instituições, os corpos sociais) de conceitualização 

(os sistemas de representação), de adaptação a novas situações. Dessa forma, há necessidade 

de governança, a qual é a capacidade das sociedades humanas para se dotarem de sistemas de 

representação, de instituições e processos, de corpos sociais, para elas mesmas se gerirem. 

(GOMIDES; SILVA, 2009). 

Segundo Bonfim (2007), pela ótica da Economia dos Custos de Transação (ECT) 

a governança se trata de instituições. E que estas devem ser analisadas sob a perspectiva de 

complementaridade, em que sofrem influências mútuas, mesmo que somente por sua co-
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existência. Logo, o impacto das ações do conjunto das instituições terá maior influência que o 

impacto que fosse gerado por cada instituição isoladamente. 

A relação entre governança e custos transacionais é tratada quando, conforme 

Fiani (2011), compreende-se que a governança envolve arranjos institucionais que mantém a 

dinâmica das transações, e que há custos pertinentes a esses processos, os quais são reduzidos 

por conta das próprias estruturas de governança, a depender de sua eficiência e eficácia. 

As transações, por sua vez, representam a troca de direitos de propriedade de 

ativos, que Fiani (2011), afirma existir quando estes são permutados, mantendo-se a 

exclusividade sob os mesmos; ou também são considerados como o passivo que se gera para 

se organizar as atividades econômicas. 

Assim, os custos decorrentes das transações numa ambiência de governança, são 

provenientes, segundo Cunha et al. (2015), dos contratos entre os agentes envolvidos. 

Ressalta-se assim que a NEI trouxe a visão de que a economia não seria uma ciência de 

escolhas, mas uma ciência de contratos entre agentes, cuja racionalidade, por ser limitada, 

daria margem para o oportunismo e, por isso, seriam estabelecidas relações contratuais 

incompletas, incorrendo em riscos.  

Logo a efetividade das estruturas de governança teria por consequência a 

minimização destes riscos ou custos, relativos às trocas de direito de propriedade, objeto da 

Economia dos Custos de Transação (ECT). 

A ECT então se atém a duas vertentes: custos de governança, proposta por 

Williamsom (1985), em seu livro “The economics institution of capitalism” e custos de 

mensuração, de Barzel (1982), que de acordo com Cunha et al. (2015), apenas é uma divisão 

conceitual em vertentes, mas que ambas se complementam, facilitando o entendimento dos 

custos inerentes aos arranjos institucionais analisados.  

Enquanto os custos de governança se assemelham aos custos incorridos à 

estrutura do arranjo institucional, como custos de organização do contrato, preparo, 

negociação e salvaguarda deste, ou custos ex ante; os custo de mensuração, por sua vez, são 

aqueles ligados ao monitoramento e adaptação do contrato, por existirem erros, falhas, 

mudanças e omissões quanto ao contrato, também chamados ex post. E ao avaliar estas 

categorias de custo de transação, consolida-se o custo de transação global de um modelo 

institucional (CUNHA et al. 2015).  

Custo de Transação = Custos de Governança ou Pré-Contratuais + Custos de Mensuração 

ou Pós-Contratuais 
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E visando consolidar os custos de transação, é preciso aplicar técnicas de 

mensuração, conforme segue. 

 

2.3.3 Mensuração dos Custos de Transação 

 

As técnicas de mensuração dos custos são classificados em duas categorias, a 

primeira categoria refere-se aos custos implícitos ou explícitos na fase ex ante, e a segunda 

categoria aos custos implícitos ou explícitos na fase ex post. 

 

2.3.3.1 Custos de Transação aplicados por etapa de incidência 

 

Os custos de transação por etapa de incidência são configurados na forma de uma 

matriz composta de sete etapas proposta por Coggan et al. (2010). As etapas correspondem às 

atividades contratuais, que são experienciadas tanto na instância pública quanto privada.  

O modelo de Coggan et al. (2010) e as categorias de custos de transação de Cunha 

et al. (2015) são sinérgicos, portanto, pode-se unificá-los para consolidar uma matriz de 

relações de causa e efeito relativos aos custos de transação incorridos pelos agentes. Desta 

feita, o Quadro 03 exemplifica a congruência destes conceitos. 

 

Quadro 03 - Categorias de Custos de Transação e suas etapas de incidência 

Tipo de 

Custo de 

Transação 

Período Etapa 

Custos de 

Governança 

Antes da implementação; 

Desenvolvimento e implementação; 

Contínuo 

Pesquisa/coleta de 

informações/formulação da política; 

Desenvolvimento e implementação; Decreto; 

Desenvolvimento e pré-implementações; Estabelecimento; 

Implementação e contínuo; 
Implementação (incluindo firmar 

contratos); 

Custos de 

mensuração 

Contínuo; Suporte e gestão; 

Contínuo; Monitoramento; 

Contínuo. Execução. 

Fonte: Adaptação do modelo de Coggan et al. (2010) e Cunha et al (2015). 

Com relação aos Custos de Governança, há quatro etapas correspondentes às 

atividades contratuais que são a formulação da política, o decreto da política, o estabelecimento 

da política e a firmação de contratos pelas partes envolvidas na estrutura de governança. Os 
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custos podem incidir em períodos distintos, tanto antes da implementação da estrutura de 

governança, quanto na sua fase desenvolvimento, na sua pré-implementação, na sua 

implementação ou mesmo de forma continuada, enquanto existir a estrutura de governança.  

Já os custos de mensuração são continuados e relativos ao suporte, à gestão, ao 

monitoramento do modelo de governança e à sua execução de fato. 

Coggan et al. (2010) consolida os custos arcados de agentes públicos e privados 

dentro da estrutura da governança, em cada período contratual, idéia que se replica a políticas 

ambientais, resultado da síntese de categorias e tipologias de autores como Thompson (1999), 

McCann;Easter (1999), Falconer; Whitby (1999), McCann et al. (2005), Buitelaar (2007), 

Kuperan et al. (2008) e Ofei Mensah (2008). 

 

2.3.3.2 Custos de Transação aplicados a políticas públicas 

 

Mc Cann et al. (2005) afirma que há custos mais difíceis de serem mensurados, 

inclusive por serem dispendiosos, o que geralmente se atribui àqueles considerados 

implícitos, os ex ante, situação diferente daqueles explícitos, que seriam mais simples de 

estimar, os ex post. O autor também propõe um modelo de custos de transação, com aplicação 

direcionada a políticas públicas e propõe uma análise conjunta à cronologia dos custos por 

cada etapa de incidência, o que pode ser observado no Quadro 04. 

 

Quadro 04 - Cronologia de mensuração por etapa de incidência dos custos de transação 

Tipos de Custo 
Base de 

partida 
Desenvolvimento 

Implementação 

inicial 

Implementação 

completa 

Consolidação 

do programa 

Pesquisa; 
Coleta de 

informações 

            

Promulgação; 
Contestação 

            

Design; 
Implementação 

            

Suporte; 
Gerenciamento 

            

Contrato             

Monitoramento; 
Detecção/Resolução 

de Conflitos 

            

Processamento; 
Execução 

            

Etapa de 

mensuração dos 

custos de transação 

 Mensuração 

custos Ex 

ante 

Coleta de Dados 

para estimativa 

dos custos Ex post 

Coleta de Dados 

para estimativa 

dos custos Ex 

post 

Coleta de Dados 

e início de 

estimativas dos 

custos ex post 

Finalização 

de estimativa 

de custos ex 

post 

Fonte: Mc Cann et al. (2005) 
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Conforme Mc Cann et al. (2005), há cinco etapas de desenvolvimento de uma 

política, programa ou modelo organizacional que são a idéia de base, o desenvolvimento da 

referida política, a sua implementação inicial seguida da sua completa implementação e a 

consolidação desta política. E para cada uma das cinco etapas há custos pontuais ou 

contínuos, que variam entre custos de coleta de informações, custos de promulgação e/ou 

contestação do programa ou política, custos de delineamento e implementação, custos de 

suporte e gerenciamento, custos de firmação de contratos, custos de monitoramento, detecção 

ou resolução de conflitos e custos de processamento e execução da política ou programa. E 

para cada etapa há dados a coletar para realizar a mensuração de custos prévios à existência 

da política ou programa e custos que incidem ao já existir o modelo da referida política ou 

programa em questão.  

Ainda segundo o autor, propõe-se métodos a serem seguidos pelo pesquisador ao 

mensurar os custos de transação relacionados à cronologia apresentada, logo são indicados os 

métodos mais adequados por etapa, o que pode ser observado na Tabela 01.  

 

Tabela 01 - Tipos de custos de transação e métodos de mensuração recomendados 

Tipos de Custo/ 
Etapa 

Ex ante Ex post 

Implícito Explícito Implícito Explícito 

Pesquisa; 

Coleta de informações 
1,2 5 1 1,3,4,5 

Promulgação; 

Contestação 
1,2 - 1 1,3,4,5 

Design; 

Implementação 
1,2 5 1 1,3,4,5 

Suporte; 

Gerenciamento 
1,2 - 1 1,3,4,5 

Contrato 1,2 5 1 1,3,4,5 

Monitoramento; 

Detecção/Resolução de Conflitos 
1,2 5 1 1,3,4,5 

Processamento; 

Execução 
1,2 5 1 1,3,4,5 

Fonte: Mc Cann et al. (2005) 

 

Conforme o autor, durante as sete etapas de implementação da política ou 

programa há possíveis custos, segmentados em dois métodos. O primeiro método se trata dos 

custos implícitos ou explícitos e antecedem a política, denominados ex ante, e o segundo 

método se refere aos custos implícitos ou explícitos incidentes logo que a política é delineada, 

denominandos ex post. 
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A coleta de informações de custos pode ser feita junto a organizações ou 

indivíduos e por meio de múltiplas fontes como: questionários e entrevistas; por estudos 

anteriores de custos pós-contratuais; documentos oficiais; relatórios financeiros e orçamentos 

propostos. 

Ainda de acordo com Mc Cann et al. (2005), há cinco recomendações 

relacionadas aos métodos de coleta de acordo com as características de cada etapa: 

(1) cautela na concepção das entrevistas e no pré-teste;  

(2) dificuldades quanto à obtenção de respostas completas do levantamento de 

informações, devido à ausência de respostas e à recusa participativa; 

(3) baixa probabilidade de haver amostra representativa aleatória da população 

alvo; 

(4) exigência por uma maior persuasão do pesquisador junto aos entrevistados 

para acessar os registros financeiros e ter dados precisos; 

(5) celeridade na coleta de dados logo que os custos ocorram, para assegurar que 

os entrevistados façam o repasse de informações o mais breve. 

Como o levantamento de informações de custos de transação feito por Mc Cann et 

al. (2005) se aplica a políticas públicas, além de investigar em qual momento estes custos 

incidem e quais seriam os métodos indicados para coleta, há também a tipologia dos custos 

associada aos sujeitos envolvidos, ou seja, saber quem sustenta o pagamento dos custos de 

transação é tão importante quanto saber o que são os custos de transação, como estariam 

subdivididos e de que maneira deveriam ser coletados. Desta feita, a atribuição dos custos e 

seus prováveis responsáveis estão dispostos na Tabela 02, onde se percebe que tanto custos 

baixos quanto custos altos são arcados por órgãos governamentais, demais envolvidos e 

interessados na formulação e execução de políticas públicas, por outro lado não existem 

custos relevantes para a instância legislativa entre as etapas de design e monitoramento das 

políticas. 

De maneira geral, independente da abordagem adotada para a verificação dos 

custos de transação, há uma predominância de estudos sobre a mensuração conceitual dos 

mesmos, e não uma quantificação destes. O que segundo Cunha et al. (2015) e Bánkuti et al. 

(2008) levou alguns autores a utilizarem técnicas estatísticas de análise multivariada de dados, 

como modelo de equações estruturais e técnica de agrupamentos, por exemplo, no estudo 

comparativo de estruturas de governança diferentes. 
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Tabela 02 - Tipologia de custos de transação em políticas públicas e sujeitos envolvidos 

Tipos de Custo de 

Transação 
Incorridos por 

Etapa 
Instância 

Legislativa 

Agências 

governamentais 

Demais partes 

interessadas/stakeholders 

Pesquisa; 

Coleta de informações 
+ ++ + 

Promulgação; 

Contestação 
++ + ++ 

Design; 

Implementação  
++ + 

Suporte; 

Gerenciamento  
++ + 

Contrato 
 

+ ++ 

Monitoramento; 

Detecção/Resolução de 

Conflitos 
 

++ + 

Processamento; 

Execução 
+ ++ + 

Fonte: Mc Cann et al. (2005) 

Nota: ( ) Custos de transação insignificantes; (+) baixos custos de transação; (++) altos custos de 

transação. 

 

É através do fluxo de: identificação dos custos de transação; categorização; e 

atribuição aos diversos agentes, que a mensuração dos custos pode ser estimada, assim a 

metodologia a ser adotada nesta pesquisa é exposta a seguir. 
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3 METODOLOGIA 

 Esta seção apresenta a metodologia adotada na pesquisa, sendo composta pela 

Área de estudo, pela Natureza da pesquisa, pelo Método de análise dos dados e pela Coleta de 

dados, que abrange a Amostragem, o Questionário e os Aspectos Éticos do estudo. 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo é realizado na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, onde 

atores sociais que trabalham no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos foram 

entrevistados, particularmente associações, cooperativas e entidades governamentais e não-

governamentais. 

 

3.1.1 Caracterização da cidade de Fortaleza 

 

 A cidade de Fortaleza-Ceará foi fundada no ano de 1725, localizada na região 

Nordeste do Brasil, com área equivalente a 313,14 km² (IPECE, 2015). Seu clima é do tipo 

tropical quente sub-úmido, tem média de temperatura variando entre 26 e 28ºC, além de 

comumente ter cinco meses de período chuvoso, que se concentra entre Janeiro e Maio. 

 Fortaleza tem 119 bairros, os quais estão distribuídos em seis divisões 

administrativas denominadas de regionais, ilustrado pelo Mapa de Fortaleza, conforme a 

Figura 01. Do total de bairros, 33,6% deles apresenta renda média pessoal menor que um 

salário mínimo e 75,6%, média menor que dois salários mínimos (IPECE, 2012a). O Produto 

Interno Bruto (PIB) de Fortaleza foi estimado em R$ 43.402.190,00 e o PIB per capita em R$ 

17.360,00, em 2012.  
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Figura 01 - Mapa de Fortaleza 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza (2016) 

 

Ainda segundo o IPECE (2012a), a cidade foi elencada como a quinta cidade mais 

desigual do mundo, a capital mais densamente povoada do país e caracterizada por forte 

concentração espacial, conforme Tabela 03. Essa desigualdade espacial é ligada também à 

potencialização de tensões sociais, transtornos de mobilidade urbana, impelindo que o poder 



38 

público disponha de condições mínimas de bem-estar da parcela de população mais carente, 

tendo foco na capacidade de geração de renda de família em situação de vulnerabilidade. 

 

Tabela 03 - Distribuição da Renda e da População por Regionais Administrativas de 

Fortaleza 

SER Nº de Bairros População % Renda Média 

Ranking 

da Renda 

Média 

I 15 363.912 14.8 R$ 587,7 5 

II 21 363.406 14.8 R$ 1850,1 1 

III 16 360.551 14.7 R$ 658,0 4 

IV 20 281.645 11.5 R$ 845,2 2 

V 18 541.511 22.1 R$ 471,7 6 

VI 29 541.160 22.1 R$ 715,4 3 

Fonte: IPECE (2012a) 

 

 Percebe-se que menor concentração de renda é a da Regional V, que é também a 

regional com o segundo maior quantitativo de habitantes, enquanto a maior renda é da 

Regional II, que é a regional que apresenta um dos menores números de habitantes de 

Fortaleza. 

Quanto à sua demografia, conforme o IPECE (2015), nas últimas três décadas 

apresenta distribuição de população predominante de mulheres, com concentração na área 

urbana, conforme Tabela 04.  

 

Tabela 04 - Distribuição da população de Fortaleza-CE 

Discriminação 

População residente 

1991 2000 2010 

Nº % Nº % Nº % 

Total 1.768.637 100 2.141.402 100 2.452.185 100 

Homens 819.752 46,35 1.002.236 46,8 1.147.918 46,81 

Mulheres 948.885 53,65 1.139.166 53,2 1.304.267 53,19 

 Fonte: IPECE (2015) 

 

Ainda segundo o IPECE (2015), o grupo de idade predominante foi o da faixa 

entre 20 e 24 anos. Ressalta-se também que a razão entre habitantes por metro quadrado 

progrediu de 5.263,80 para 7.786,52, entre os anos de 1991 e 2010, indicando o aumento da 

densidade demográfica do município. Em 2010, estimou-se também que cerca de 711.470 

domicílios foram contabilizados na cidade e que a projeção da população de Fortaleza para o 

ano de 2017 seria de 2.627.482 habitantes (IBGE, 2017), sendo a 5ª cidade mais populosa do 
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Brasil. Ressalta-se que o último Censo Demográfico foi realizado no ano de 2010, sem, no 

entanto haver prejuízos para esta pesquisa. 

O Ceará apresentou o maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

médio (IDHM) com 0,682, que corresponde a nível médio de desenvolvimento humanos. A 

cidade de Fortaleza apresentou o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Ceará, 

com 0,754, sendo classificado como IDH alto. Conforme o IPECE (2015), o IDH de Fortaleza 

é o terceiro pior índice entre os municípios brasileiros.  

Ainda de acordo o IPECE (2015), quanto ao saneamento Fortaleza apresentou 

também 98,59% de cobertura urbana de abastecimento de água, mas apenas 54,74% de 

cobertura de esgoto. E quanto à coleta de lixo em 2010, cerca de 98,75% dos domicílios do 

município tinham seu lixo coletado. Estimou-se que entre 2000 e 2010, ao analisar os últimos 

dois Censos brasileiros, que houve aumento da coleta de resíduos sólidos domiciliares dos 

municípios cearenses em quase 40%, sendo o terceiro melhor desempenho entre as grandes 

capitais (IPECE, 2012b). 

Conforme apresentado no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Fortaleza – PMGIRS (FORTALEZA, 2012), a cidade de Fortaleza gerou cerca de 553.410,2 

toneladas de resíduos no ano de 2010 e deve gerar 1.264.431,88 toneladas de resíduos sólidos 

no ano de 2031. O montante de resíduos sólidos gerado é coletado por meio de uma empresa 

concessionária, e sua destinação final é direcionada ao Aterro Sanitário Metropolitano Oeste 

de Caucaia – ASMOC, localizado no município de Caucaia, pois a cidade de Fortaleza não 

possui Aterros Sanitários. 

Parte dos resíduos sólidos da cidade de Fortaleza são coletados por cerca de 6 mil 

catadores de materiais recicláveis (FORTALEZA, 2012), os quais somente 2.768 estão 

cadastrados em programas sociais do município. Cerca de 367 desses catadores fazem parte 

de associações, cooperativas ou grupos de trabalho que estão em processo para a aquisição do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

 

3.1.2 Caracterização de Cooperativas e Associações de Reciclagem em Fortaleza 

 

Apesar do crescimento no montante de resíduos coletados no Ceará na última 

década (IPECE, 2012b), esse fato não necessariamente indica eficácia da gestão pública 

quanto ao gerenciamento destes, o que se observa no Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

(PERS). Somente 21 municípios promovem ações de coleta seletiva, dando destaque para os 

municípios de Crateús, Cruz e Crato por terem empreendido ações e equipamentos em maior 
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número que as demais cidades, como “organização de catadores, galpão de triagem, coleta 

seletiva e desenvolvimento de trabalho social” (SEMA, 2016, p. 40). A cidade de Fortaleza 

ainda não dispõe de programa estruturado e integrado de coleta seletiva que pode reduzir a 

vida útil do Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC), receptor de seus 

resíduos sólidos urbanos (FORTALEZA, 2012).   

Uma das soluções para reduzir o montante de RSU de Fortaleza direcionado ao 

ASMOC é realizar o máximo aproveitamento econômico dos resíduos por meio da coleta 

seletiva, já que seu potencial econômico de aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos é 

estimado em 69,2% - entre resíduos compostáveis (42,7%) e recicláveis (26,5%) –, gerando 

benefícios sociais, econômicos e ambientais. Isso instrumentaliza, entre outras ações, a 

inclusão de catadores, fomentando o desenvolvimento de cooperativas e associações 

vinculadas à reciclagem. 

De acordo com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Fortaleza (SEMA, 2016), 

a cidade apresenta 15 organizações de catadores, apresentadas no Quadro 06.  

 

Quadro 05 - Organizações de Catadores em Fortaleza 

LOCALIZAÇÃO 
ORGANIZAÇÕES DE 

CATADORES 

ORGANIZAÇÕES 

FORMALIZADAS DE 

CATADORES 

EXISTÊNCIA DE 

GALPÃO DE 

TRIAGEM 

FORTALEZA 

Rede de Catadores, 

Acores, Ascajan, 

Brisamar, Coopmares, 

Maravilha, Moura 

Brasil, Quintino Cunha, 

Raio de Sol, Reciclando, 

Rosalina, Rosa Virginia, 

Socrelp, Ucajir e Viva a 

Vida  

(Total de 15) 

Rede de Catadores, 

Acores, Ascajan, 

Brisamar, Coopmares, 

Maravilha, 

Reciclando, Rosa 

Virginia, Socrelp e 

Viva a Vida  

(Total de 10) 

Acores, Ascajan, 

Coopmares, 

Maravilha, 

Reciclando, Rosa 

Virginia, Socrelp e 

Viva A Vida  

(Total de 8) 

Fonte: Adaptado de SEMA (p. 38, 2016) 

 

 As organizações de catadores de materiais recicláveis concentram 13,25% do total 

de catadores da cidade de Fortaleza ( FORTALEZA, 2012), o que demonstra a predominância 

de catadores que trabalham de forma independente, seja por desconhecimento da existência de 

organizações de catadores, seja por desinteresse por fazer parte das mesmas. 

A Figura 02 apresenta o Mapa de Localização de Associações e Cooperativas de 

RSU em Fortaleza e indica a distribuição física das organizações, as quais somente 8 têm 
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galpão de triagem. E, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza (2016), das quinze 

organizações, somente dez são formalizadas. 

 

Figura 02 - Mapa de Localização de Associações e Cooperativas de RSU em Fortaleza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura de Fortaleza (2016) 

 

 Somado à limitação de estrutura física existente nas organizações de catadores, 

das 287 organizações que se inserem no mercado de reciclagem, existentes na Região 

Metropolitana de Fortaleza (SEMA, 2016), 54,5% são microdeposeiros, 30% são deposeiros, 

10% são recicladores/transformadores e somente 5,5% são grupos organizados como 

cooperativas e associações. Além disso, somente 34,5% do total encontram-se formalizadas. 

Em 2013, estima-se que 1.465,67 toneladas de recicláveis sejam processadas diariamente, que 

corresponde a 26,5% do total gerado Fortaleza (5.530,83 toneladas de RSU) 
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3.2 NATUREZA DA PESQUISA 

O alcance dos objetivos da pesquisa exige delineamento metodológico. Segundo 

Vergara (2007) quanto aos fins, a pesquisa é do tipo aplicada, por tratar do fenômeno do custo 

de transação da PNRS a ser estudado no município de Fortaleza.  

Também se caracteriza como exploratória e descritiva, quanto aos objetivos. 

Segundo Gil (2010) é exploratória por adentrar no estudo do desenvolvimento social, 

econômico e ambiental, junto aos diferentes stakeholders de resíduos sólidos, sendo aplicados 

questionários aos agentes envolvidos, e havendo flexibilidade quanto à compreensão do fato 

estudado. É descritiva e analítica ao se propor descrever e analisar o contexto e a dinâmica do 

custo de transação para associações e para cooperativas de reciclagem na cidade de 

Fortaleza/CE. 

A abordagem dos dados é de natureza quantitativa e qualitativa. Quantitativa por 

investigar atributos mensuráveis da experiência humana (GERHARDT; SILVEIRA, 2009) e 

qualitativa por permitir responder as questões do estudo no âmbito da subjetividade dos 

sujeitos de maneira a complementar a análise quantitativa dos dados, procurando 

compreender os fenômenos pela sua descrição e interpretação (TEIXEIRA, 2008). 

 

3.3 MÉTODO DE ANÁLISE 

 

A presente pesquisa adota como metodologia para mensuração dos custos de 

transação incidentes para cooperativas e associações de reciclagem na cidade de Fortaleza, em 

função da adequação legal à Política Nacional de Resíduos Sólidos, o modelo proposto por 

Mc Cann et al. (2005), cuja tipologia de custos de transação tem duas segmentações de acordo 

com a cronologia de adequação à nova estrutura de governança: custos ex ante e custos ex 

post. Por se tratar do estudo de custos de transação no contexto da adequação do movimento 

cooperativista a estrutura de governança da política citada, então, conforme a classificação de 

Mc Cann et al (2005), trata-se da investigação de custos de transação de tipologia após a 

política já ter sido decretada, ou seja, os custos ex-post, com foco nos custos de transação para 

que o movimento se regularize conforme modelo legal exigido. 

A pesquisa expõe também a percepção de associações e cooperativas de 

reciclagem da cidade de Fortaleza, do órgão ambiental municipal de atuação junto a 

associações e a cooperativa de reciclagem e da entidade de fomento ao desenvolvimento local 

de catadores acerca dos custos de transação decorrentes da transição entre informalidade e 
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Etapa 1

• Coletivizar 
interessados no 
associativismo

Etapa 2

• Formalizar a 
organização de 
catadores

Etapa 3

• Manter 
Formalização 
da organização 
de catadores

formalidade das organizações de catadores, com a finalidade de melhor compreender as 

possíveis limitações de adequação que estejam sujeitas. 

Ressalta-se que a análise de percepção complementou a análise dos custos de 

transação pelos vieses do poder público, da entidade de fomento ao desenvolvimento das 

associações e cooperativas de reciclagem e das cooperativas e associações. 

Para o órgão público ambiental e a ONG, investigaram-se os requisitos de 

adequação da legislação ao contexto local, a eficácia das ferramentas dispostas pela entidade 

para estimular a regularização de cooperativas e a suficiência de materiais e recursos 

humanos.  

Já para as associações e para a cooperativa, procurou-se compreender o grau de 

dificuldade quanto ao entendimento da política pública sobre a gestão integrada de resíduos 

sólidos; ao cumprimento dos requisitos legais para adequação ao modelo, o que permite seu 

envolvimento formal; à condução da organização de catadores informais para formalidade; ao 

aporte financeiro para a efetivação dos procedimentos regulatórios; e à manutenção da 

condição de formalidade da organização. 

Os instrumentos de coleta de dados contemplaram a investigação dos custos de 

transação entre o processo de informalidade e formalidade dos empreendimentos de 

catadores, segmentado em três etapas conforme Figura 03 do fluxograma de custos de 

transação. Os instrumentos de coleta de dados também possibilitaram captar a percepção dos 

custos de transação por parte das respondentes da pesquisa.  

 

Figura 03 - Fluxograma de custos de transação 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A pesquisa propôs modelo de custos de transação dividido em três etapas, que 

investigaram seis aspectos: objetivo da etapa, instrumentos, tempo, desembolso, ação e 

sujeitos envolvidos, conforme Figura 04. 
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Figura 04 - Modelo de Custos de Transação aplicado a organizações de catadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

 Esta seção apresenta qual a amostra adotada na pesquisa, assim como o 

instrumento de coleta de dados, que são os questionários, e os aspectos éticos do presente 

estudo. 

 

3.4.1 Amostragem 

 

A pesquisa é composta pelas associações e cooperativas de reciclagem, 

formalizadas de Fortaleza; pela ONG Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza, que fomenta o 

desenvolvimento humano local sustentável, incluindo grupo de catadores de materiais 

recicláveis; e pelo Órgão Público Municipal de Meio Ambiente que atua especificamente na 

temática de resíduos sólidos representado pelo Núcleo de Coleta Seletiva e Reciclagem da 

Secretaria de Meio Ambiente de Fortaleza. 

A amostragem foi do tipo não probabilística, sendo composta pelos gestores do 

universo das 10 associações e cooperativas de reciclagem formalizadas de Fortaleza, pelo 

coordenador da instituição Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza e pela instituição pública 

municipal de apoio direto e contínuo ao movimento de catadores na cidade de Fortaleza, 
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representada pelo gestor do Núcleo de Coleta Seletiva e Reciclagem da Secretaria de Meio 

Ambiente de Fortaleza. No total foram realizadas 12 entrevistas. 

O Núcleo de Coleta Seletiva e Reciclagem da cidade de Fortaleza/CE é o setor 

responsável pelas ações de coleta seletiva e reciclagem da Coordenadoria de Políticas 

Públicas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Esse setor faz parte dos esforços do 

Poder Executivo Municipal de incentivos a realização de projetos, estudos e atividades que 

visem o reaproveitamento, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos envolvendo 

organizações da sociedade civil, iniciativa privada e associações ou cooperativa de catadores 

(SEUMA, 2017). 

Por sua vez a Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza é organismo parte da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e faz parte da rede Cáritas Brasileira. Sua sede em 

Fortaleza foi fundada no ano de 1967 e atua por meio de agentes formados para promover a 

prática da caridade, monitorar políticas públicas, acompanhar projetos de transformação 

social, entre outras zonas de atuação (CÁRITAS, 2017). Essa instituição fomenta a economia 

popular solidária na perspectiva do desenvolvimento humano local sustentável como 

alternativa de sobrevivência. Suas ações se dão junto a sujeitos em situação de risco e grupos 

sociais que sobrevivem aquém da dignidade humana, catadores e recicladores de lixo 

(CÁRITAS, 2017). 

 

3.4.2 Questionários 

 

Os instrumentos adotados para coleta de dados foram questionários 

semiestruturados distintos por grupos de respondentes, a saber: dirigentes de associações e 

cooperativas (APÊNDICE A - Questionário de Custos de Transação aplicado a Cooperativa e 

Associações de Materiais Recicláveis em Fortaleza/CE) e técnicos do poder público e ONG 

(APÊNDICE B - Questionário de Custos de Transação aplicado a órgão público ambiental e 

ONG em Fortaleza/CE). 

O questionário de custos de transação aplicado à cooperativa e às associações de 

materiais recicláveis em Fortaleza/CE foi estruturado em três blocos de perguntas. O primeiro 

bloco de perguntas investigou características gerais do perfil da gestão da organização de 

catadores. O segundo bloco de perguntas investigou as ações de esforços de coletivização de 

potenciais associados ou cooperados, as ações para formalizar juridicamente a associação ou 

cooperativa, as ações para manutenção da condição de formalidade da associação ou 

cooperativa e existência de projetos de apoio às atividades de associações ou cooperativas. Já 
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o terceiro bloco de perguntas tratou da percepção de associações e cooperativa sobre o 

processo da sua regularização. 

E o questionário de custos de transação aplicado ao órgão público ambiental e à 

ONG em Fortaleza/CE foi composto por três blocos de perguntas. O primeiro bloco de 

perguntas investigou características gerais do perfil da gestão dessas entidades. O segundo 

bloco de perguntas investigou as ações de apoio da entidade para criação, formalização e 

manutenção das atividades de associações e cooperativa de reciclagem. E o terceiro bloco 

tratou da percepção de órgão público ambiental e ONG sobre a regularização de organizações 

de catadores. 

 

3.4.3 Ética 

 

Os aspectos éticos e legais relativos à pesquisa com seres humanos foram 

respeitados de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

(BRASIL, 2012), após submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará, aprovado sob o Número 2.253.653. 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

de acordo com a Resolução 466/12 do CNS e todos os participantes da pesquisa foram 

esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e os benefícios com o resultado desta. Foi 

resguardado o anonimato dos participantes durante o processo da pesquisa e será mantido o 

anonimato na divulgação dos resultados. Os participantes puderam se retirar do estudo, caso 

desejassem, sem incorrer prejuízos para si. 

 

3.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Para o viés quantitativo da pesquisa, o método de análise utilizado foi a estatística 

descritiva, que tem como pressuposto a organização, a apresentação e a sintetização dos 

dados, adotando tabelas e medidas descritivas como ferramentas. E que tem por objetivo fazer 

uma inferência global dos dados pesquisados (PINHEIRO; et.al, 2009). 

E quanto ao viés qualitativo da pesquisa, o método de análise utilizado foi o da 

análise de conteúdo temático-categorial, que permitiu a construção da discussão de aspectos 

não quantitativos atendendo os procedimentos metodológicos em três passos. O primeiro 

passo foi o de pré-análise ou leitura intuitiva dos resultados da coleta de dados; o segundo 

passo foi o de codificar dos dados em três temas (coletivização, formalização e manutenção 
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das condições de formalidade); e o terceiro passo foi de tratamento de resultados, revelando as 

informações relevantes ao estudo em fluxogramas, quadros e tabelas (OLIVEIRA, 2008). 

Os fluxogramas, definidos como a combinação ordenada de procedimentos, 

informações, pessoas, condições ambientais e demais insumos que resultem em serviços, 

informações ou bens com um fim determinado (WERKEMA, 1995), foram representados 

conforme os dois grupos de respondentes da pesquisa e de acordo com cada etapa de custo 

mapeada, conforme pode ser verificado no Quadro 07. 

 

Quadro 06 - Agentes envolvidos na regularização de associações e cooperativas de 

recicláveis e etapas dos custos de transação 

FLUXOGRAMAS FLUXOGRAMA A FLUXOGRAMA B 

Agentes 

 

PODER PÚBLICO 

Núcleo de Coleta Seletiva e 

Reciclagem da Secretaria 

Municipal de Urbanismo e 

Meio Ambiente de Fortaleza 

(gestor) 

TERCEIRO SETOR  

Cáritas Arquidiocesana de 

Fortaleza  

(gestor) 

 

STAKEHOLDERS 

Associações e Cooperativas 

(gestores) 

Etapas 

 

CUSTOS CUSTOS 

 

i. Apoio à criação; 

ii. Regularização; 

iii. Apoio à manutenção 

das atividades das 

cooperativas; 

iv. Outros. 

i. Coleta de 

informações; 

ii. Sensibilização e 

mobilização; 

iii. Reuniões e 

Assembléias; 

iv. Assessorias técnico-

jurídicas; 

v. Encargos sociais; 

vi. Licenças e 

autorizações; 

vii. Instalação 

Outros. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Os Fluxogramas do tipo A e do tipo B respectivamente representam as etapas de 

custos de transação do Poder Público, Terceiro Setor e dos Stakeholders no processo de 

regularização de associações e cooperativas de recicláveis. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Esta seção apresenta os resultados e discussões do estudo, iniciando com a 

caracterização do perfil dos gestores das associações e cooperativas da amostra. Em seguida, 

descrevem-se as características das associações e cooperativas entrevistadas. Depois disto, 

analisam-se o processo de regularização das associações e cooperativas e a percepção dos 

atores sociais com relação a esse processo. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO DOS GESTORES E DAS ORGANIZAÇÕES DE RECICLAGEM 

 

 A Tabela 05 apresenta as variáveis socioeconômicas que descrevem o perfil dos 

gestores das associações e cooperativas da amostra. As variáveis analisadas foram sexo, 

tamanho da família, escolaridade, tempo de filiação e renda do gestor. 

 

Tabela 05 - Perfil sociodemográfico dos gestores das Associações e Cooperativa 

formalizadas de Fortaleza/Ceará em 2017 

Categorias 
Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Sexo 
  

Masculino 1 10 

Feminino 9 90 

Tamanho da família 
  

1-4 pessoas 9 90 

5-8 pessoas 1 10 

Escolaridade 
  

Ensino de Jovens e Adultos 1 10 

Ensino Fundamental Incompleto 4 40 

Ensino Fundamental Completo 0 0 

Ensino Médio Incompleto 0 0 

Ensino Médio Completo 4 40 

Superior Incompleto 1 10 

Tempo como associado ou cooperado 
  

0-5 anos 0 0 

6-10 anos 4 40 

11-15 anos 3 30 

16-20 anos 2 20 

21-25 anos 1 10 

Renda exclusiva da atividade como 

associado ou cooperado   

Sim 7 70 

Não 3 30 
Fonte: dados da pesquisa 
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Entre os gestores, o sexo feminino mostrou-se predominantemente na amostra, 

correspondente a 90% (n=9) da amostra. Isto mostra a prevalência de mulheres à frente da 

gestão de Associações e Cooperativa de Reciclagem em Fortaleza/CE, o que revela o 

protagonismo feminino no contexto vigente. O empoderamento feminino também é 

observado nas coopertivas do Distrito Federal, que abriga o maior lixão da América Latina 

(PEREIRA;GOES, 2016). 

O tamanho da família dos gestores entrevistados ficou entre 1 e 4 pessoas para 

90% (n=9) da amostra, dentre os quais inclui-se o respondente. 

Infere-se quanto à escolaridade que a amostra ficou igualmente distribuída entre 

os extremos, ou seja, 50% (n=4) da amostra possuiam até o ensino fundamental incompleto 

enquanto os outros 50% da amostra  (n=4) possuíam ensino médio completo ou ensino 

superior. Isto demonstra a elevada variabilidade do nível educacional entre os gestores. 

Ainda tratando da escolaridade, a condição de acesso à educação é limitada, 

revelada pelo percentual de 40% de gestores com Ensino Fundamental Incompleto e 40% com 

Ensino Médio Completo, situação não distinta do apresentado por Freitas e Fonseca (2012), 

em pesquisa para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), na qual a faixa de 

instrução mais observada entre catadores está entre a 5ª e 8ª séries, cuja renda média não 

atinge o salário mínimo. 

Quanto ao tempo de filiação do gestor em sua organização, observa-se que 70% 

(n=7) dos gestores entrevistados são membros da associação ou cooperativa por um período 

de até 15 anos, o que evidencia a elevada experiência dos mesmos com a atividade. 

Perguntados sobre a formação de sua renda pessoal, setenta por cento (n=7) dos 

gestores afirmaram depender exclusivamente da atividade de reciclável desenvolvida pela 

associação ou cooperativa. Os outros trinta por cento dos gestores recorriam a outras 

atividades no intuito de complementar suas rendas. 

Pode-se então formular um cenário de restrição socioeconômica que esses 

respondentes vivenciam, associado também à majoritária falta de contribuição previdenciária, 

pois apenas uma organização de catadores apresenta parte de contribuintes do Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS). A situação econômica indicada no estudo é 

confirmada por Freitas e Fonseca (2012), em pesquisa para o Ipea, quando atesta que a renda 

dos catadores organizados não ultrapassa o valor de um salário mínimo. 

Conforme Oliveira Filho (2006), apesar de não haver relevante relação de 

causalidade entre a renda de catadores e a escolaridade, a capacitação técnica é importante 

para o sucesso dos empreendimentos coletivizados. 
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Na Tabela 06, as associações e cooperativas são descritas com base no tempo de 

registro da organização, número de associados, percentual de associados ativos, percentual de 

associados contribuintes do INSS e forma de ingresso de novos associados. 

 

Tabela 06 - Caracterização das Associações e Cooperativa formalizadas de 

Fortaleza/Ceará em 2017 

Categorias 
Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Tempo de Registro 
  

0-5 anos 0 0 

6-10 anos 3 30 

11-15 anos 6 60 

16-20 anos 0 0 

21-25 anos 1 10 

Número de membros 
  

0-30 pessoas 8 80 

31-60 pessoas 0 0 

61-90 pessoas 1 10 

> 90 pessoas 1 10 

Percentual de membros ativos 
  

0-25% 1 10 

26-50 % 1 10 

51-75% 3 30 

76-100% 4 40 

Indeterminado 1 10 

Recolhimento do INSS 
  

Sim 1 10 

Não 9 90 

Forma de ingresso de novos membros 
  

Livre e sem pagamento 10 100 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 A maioria das organizações da amostra (90% ou n=9) estava registrada há menos 

de 15 anos e apenas uma delas estava registrada há mais de 21 anos. Portanto, pode-se afirmar 

que as organizações já se encontravam estabelecidas no mercado de reciclagem de Fortaleza e 

que a maior dos gestores faziam parte da associação ou cooperativa desde sua formalização. 

 Entre as organizações da amostra, o número de associados variou 

consideravelmente, existindo associações com mais de 90 pessoas. Porém, a grande maioria 

das associações ou cooperativas (80% ou n=8) possuía até 30 pessoas e apenas duas tinham 

mais de 61 pessoas envolvidas na atividade. 

 Em todas as organizações pesquisadas, a forma de ingresso de novos membros é 

livre e sem cobrança de taxas (n=10). Portanto, aparentemente inexistem barreiras para a 
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adesão de novos trabalhadores neste nível da cadeia de reciclagem, sendo as associações e 

cooperativas de reciclagem instrumento para a inclusão social. 

 Por outro lado, existem inúmeros entraves que explicam a baixa adesão ao 

trabalho coletivo, como a suposição de muitos de terem mais autonomia de trabalho e tempo 

quando independentes, a falta de informação sobre as exigências de constituição de 

organizações de catadores, entre outros motivos (SILVA; GOES; ALVAREZ, 2013). 

 Comparando o número de membros ativos relativo ao total de associados por 

organização, observa-se que mais da metade deles estão ativos junto às organizações, 

correspondendo a cerca de 70% (n=7) dos associados. Apenas um gestor afirmou não saber 

quantificar o número de membros ativos de sua organização. Já ao procurar aferir sobre a 

seguridade dos membros das organizações, perguntou-se a organização efetuava a 

contribuição do INSS dos associados. Do total da amostra, apenas uma organização o 

realizada e as demais (90% ou n=9) não realizava.  

 A Tabela 07 mostra as variáveis que descrevem os esforços de coletivização de 

membros potenciais das organizações de reciclagem na cidade de Fortaleza. Esses esforços 

estão associados à etapa de sensibilização e conscientização dos catadores sobre a importância 

do associativismo. 

 Segundo as declarações de seus gestores, todas as organizações de reciclagem 

realizaram ações visando a sensibilização de catadores (n=10), que consistia em conscientizar 

os catadores sobre a importância da coletivização formalizada. Para isto, utilizaram algum 

tipo de recurso como reuniões e assembléias. 

 Já quanto ao período de tempo dedicado à esta etapa, metade das organizações 

levaram até um ano (50% ou n=5) enquanto 40% deles (n=4) ocuparam de um e dois anos, e 

somente uma organização dedicou mais de um ano (n=1). Portanto, esta etapa requer elevado 

esforço por parte dos gestores no sentido de sensibilizar e conscientizar os catadores de se 

coletivizarem.  

Como informações adicionais dadas pelos respondentes, tem-se que o movimento 

de coletivização de catadores de Fortaleza teve suporte inicial dado ou pela Igreja Católica, 

por meio de iniciativa independente de padres, freiras ou paróquia, ou por iniciativa de 

representantes de órgãos públicos sensíveis à causa dos catadores entre a década de 1990 e 

2000.  

 Na mesma época, a Cáritas Arquidiocesana passou a agir paralelamente junto aos 

grupos de catadores, devido ao diagnóstico de existência desse grupo no bairro Mondubim, 

para que eles participassem do I Congresso Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, 
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ocorrido em 2001, época da retomada do Fórum Lixo Cidadania, que por sua vez surgiu do 

diagnóstico da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), que indicou a existência de crianças trabalhando em lixões. Uma das 

organizações teve o grupo de catadores composto a partir da década de 1990, no contexto do 

Projeto Sanear, que ampliou os serviços de saneamento básico na cidade de Fortaleza. Dois 

grupos de catadores passaram a se coletivizar com apoio da Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social – STDS e Fundação Banco do Brasil. 

 Somado ao trabalho dos gestores, esta etapa também requereu desembolso 

financeiro por parte de todas as organizações de reciclagem. Para fazer face a esses custos, as 

organizações recorreram a recursos financeiros próprios e/ou de terceiros, sendo que 60% das 

organizações utilizaram somente recursos de terceiros e 40%, uma combinação de ambas as 

fontes. 

 Nenhum dos grupos de catadores tinha capacidade financeira para arcar com o 

processo de coletivização, que dependia de reuniões, participação em assembleias, 

deslocamentos, alimentação e orientações técnicas, recebendo recursos totalmente de terceiros 

ou complementando com sua renda. Ademais, quanto ao intervalo de tempo demandado para 

coletivização de catadores, o processo mais demorado levou mais de dois anos em uma das 

organizações, as demais demandaram até 2 anos. 

 

Tabela 07 – Descrição dos aspectos relacionados à coletivização dos associados ou 

cooperados de Associações e Cooperativa de Fortaleza/Ceará em 2017 

Categorias 
Frequência 

(n) 

Porcentagem  

(%) 

Etapa 
  

Sensibilizar catadores 10 100 

Instrumentos e Materiais 
  

Utilização de instrumentos e materiais 10 100 

Tempo 
  

0-6 meses 1 10 

7-12 meses 4 40 

13-18 meses 1 10 

19-24 meses 3 30 

> 24 meses 1 10 

Desembolso Financeiro 
  

Somente Recurso próprio 0 0 

Somente Recurso de terceiro 6 60 

Recursos próprio e de terceiro 4 40 

Fonte: dados da pesquisa 
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 A Tabela 08 apresenta a lista de obrigações que uma organização de reciclagem 

tem que cumprir para fins de formalização de seu funcionamento, na cidade de Fortaleza, 

assim como a distribuição de frequência absoluta e relativa de seu cumprimento por parte das 

organizações. 

 

Tabela 08 – Requisitos para formalização de Associações e Cooperativa de Materiais 

Recicláveis de Fortaleza/Ceará em 2017 

Categorias 
Frequência  

(n) 

Porcentagem  

(%) 

Cartório 10 100 

Contador/Escritório de Contabilidade 6 60 

Receita Federal 0 0 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 0 0 

Ministério do Trabalho 0 0 

Junta Comercial do estado do Ceará 0 0 

Organização das Cooperativas do Estado (OCE) 0 0 

Corpo de Bombeiros 0 0 

Secretaria do Estado da Fazenda (SEFAZ) 0 0 

Prefeitura Municipal (órgãos Municipais) 6 60 

Outras instituições 0 0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Do total amostrado das organizações, cem por cento delas cumpriram suas 

obrigações junto a Cartório (n=10), cerca de 60% (n=6) utilizaram os serviços prestados por 

um contador ou escritório de contabilidade e como também 60% das organizações estavam 

regularizadas junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza (n=6). Nenhum registro foi 

observador para as demais instituições e obrigações listadas. Portanto, pode-se afirmar que as 

organizações de reciclagem apresentaram baixo grau de cumprimento de suas obrigações 

legais. 

Todas as organizações tiveram obrigações junto ao Cartório, e mais da metade 

necessitou de serviços junto ao contador ou junto ao escritório de contabilidade, assim como 

mais da metade tiveram obrigações junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza para solicitar 

Alvará de Funcionamento. É preciso ainda cumprir algumas obrigações legais adicionais 

junto à Prefeitura (Licenciamento Ambiental ou sua isenção; Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, Registro Sanitário, cadastro na Secretaria de Finanças) e outros órgãos. No 

entanto, no ato da formalização, todas as organizações não expressaram ter havido ações 

adicionais junto à Receita Federal, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao 

Ministério do Trabalho, à Junta Comercial do estado do Ceará, à Organização das 
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Cooperativas do Estado (OCE), ao Corpo de Bombeiros, à Secretaria do Estado da Fazenda 

(SEFAZ) ou a outras instituições. 

Percebe-se que há desconhecimento, por parte da gestão das organizações, acerca 

da relação entre órgão e obrigação legal, sendo um dos motivos de justificativa para esse fato 

a facilitação de entrada na documentação por terceiros sensíveis à situação de vulnerabilidade 

e a falta de conhecimento jurídico dos catadores, assim como ter ocorrido início de atividades 

de maneira organizada em local fixo, sem o concomitante atendimento às exigências mínimas 

legais. Dentre essas obrigações de base, identifica-se: Registro Civil em Cartório, CNPJ, 

Alvará de Funcionamento, que exige, por sua vez, atestado de regularidade emitido pelo 

Corpo de Bombeiros, documento que indique junto à Prefeitura a comprovação de 

regularização da edificação e Licença Sanitária junto à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente ou Secretaria Municipal de Saúde (SEUMA, 2017). Assim como Licenciamento 

Ambiental, que, desde 2015, é isento para empreendimentos com potencial poluidor 

degradador baixo e que executam atividades de coleta, transporte, armazenamento e 

tratamento de resíduos sólidos (SEMACE, 2015). 

 A Tabela 09 apresenta a distribuição de frequência absoluta e relativa dos tipos de 

recursos necessários para cobrir as diferentes categorias de custos incidentes para a 

formalização das associações e cooperativas em Fortaleza. A organização de reciclagem pode 

cobrir seus custos recorrendo a três fontes de recursos: próprio, de terceiro ou ser isento de 

pagamento. 

 

Tabela 09 – Custos incidentes para formalização de Associações e Cooperativa de 

Materiais Recicláveis de Fortaleza/Ceará em 2017 

Categorias 
Frequência  

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Cartório 
  

Desembolso com recurso próprio 2 20 

Desembolso com recurso de terceiro 8 80 

Isento 0 0 

Contador/Escritório de Contabilidade 
  

Desembolso com recurso próprio 0 0 

Desembolso com recurso de terceiro 6 100 

Isento 0 0 

Prefeitura Municipal 
  

Desembolso com recurso próprio 0 0 

Desembolso com recurso de terceiro 0 0 

Isento 6 100 

Fonte: dados da pesquisa 
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 A maioria das organizações de reciclagem (80% ou n=8) cobriu os custos de 

cartório com recursos de terceiros e 20% utilizaram seus próprios recursos. Nenhuma 

associação ou cooperativa foi isentada das despesas de cartório. Todas as organizações de 

reciclagem, em número de seis, que utilizaram os serviços de um contador ou escritório de 

contabilidade recorreram a recursos de terceiros, ou seja, provenientes de doações de 

indivíduos ou instituições que não fazem parte da organização. No que se refere aos custos 

junto à Prefeitura de Municipal de Fortaleza, seis organizações declararam ter recebido 

isenção de taxas. Embora questionados, os gestores das organizações de reciclagem não 

tinham registro dos custos incorridos em cada uma dessas categorias. 

Dos custos incidentes quanto à formalização das Associações e Cooperativas de 

reciclagem, na etapa de Cartório, 20% foram custeados pelos recursos do grupo de potenciais 

associados ou cooperados e 80% por terceiros, sem, no entanto, haver composição conclusiva 

de valores, por falta do registro contábil ou lembrança exata por parte dos respondentes. Em 

relação aos desembolsos contábeis e junto à Prefeitura, todas as organizações mencionaram 

terem recebido apoio de terceiros para custeio ou teria sido inviável se o desembolso fosse 

exclusivamente dos catadores. 

A Tabela 10 apresenta a distribuição de frequência absoluta e relativa das 

categorias de custos incidentes para a manutenção da formalização das organizações de 

reciclagem em Fortaleza. As categorias de custos são as mesmas listas para a formalização 

das organizações de reciclagem mostradas na Tabela 08. 

Logo cumpridos os requisitos mínimos para formalização, foram tomadas ações 

de manutenção da formalidade, no qual a pesquisa revelou cinco categorias de custos. 

Primeiramente, sobre eventuais obrigações junto ao Cartório, seja para ajuste de Estatuto ou 

outras ações, em que metade das organizações apresentaram algum custo; já na etapa de 

Contabilidade todas mantiveram obrigações; junto à Receita Federal, cerca de 40%, 

ressaltando-se que essas organizações chegaram a pagar multa por desconhecerem 

anteriormente obrigações continuadas junto ao órgão; 20% somente atendem obrigações com 

o Corpo de Bombeiro; e 30% mantiveram custos junto à Prefeitura Municipal. 

Após iniciadas as atividades das organizações de catadores, verifica-se a 

preocupação acerca da necessidade de cumprimento de responsabilidades legais, que 

deveriam ter sido atendidas no período de formalização. O desconhecimento dos processos 

regulatórios exigidos pode ser oneroso às associações e à cooperativa por estarem passíveis à 

multas e/ou à interrupção de atividades. 
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Tabela 10 – Custos incidentes para manutenção da formalização de Associações e 

Cooperativa de Materiais Recicláveis de Fortaleza/Ceará em 2017 

Categorias 
Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Cartório 5 50 

Contador/Escritório de Contabilidade 10 100 

Receita Federal 4 40 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 0 0 

Ministério do Trabalho 0 0 

Junta Comercial do estado do Ceará 0 0 

Organização das Cooperativas do Estado (OCE) 0 0 

Corpo de Bombeiros 2 20 

Secretaria do Estado da Fazenda (SEFAZ) 0 0 

Prefeitura Municipal (órgãos Municipais) 3 30 

Outras instituições 0 0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Os gestores apontaram cinco categorias de custos assumidos pelas organizações 

de reciclagem com a finalidade de mantê-las regularizadas junto aos órgãos competentes. Das 

dez organizações de reciclagem amostradas, 50% (n=5) delas tinham despesas com cartório, 

100% (n=10) recorriam aos serviços de contabilidade (contador ou escritório), 40% (n=4) 

recolhiam suas obrigações junto à Receita Federal, 20% (n=2) estavam regularizados junto ao 

Corpo de Bombeiros e 30% (n=3) junto a Prefeitura Municipal de Fortaleza. 

 A Tabela 11 mostra as fontes utilizadas pelas organizações de reciclagem para 

cobrir as categorias de custos incorridos para manter a formalização da mesma. 

 Verifica-se que as cinco organizações que apontaram os custos de cartório 

cobriram esse custo com recursos próprios. Com relação aos custos dos serviços de 

contabilidade, 30% das organizações pagaram com recurso próprio e 70%, com recursos de 

terceiros. As organizações que apontaram obrigações junto a Receita Federal, em número de 

quatro, declararam serem isentas. A taxa cobrada pelo Corpo de Bombeiro, para aqueles que 

apontaram ter tal custo, o cobriram com recurso próprio. Finalmente, todas as organizações 

que tinham obrigações com a Prefeitura Municipal de Fortaleza utilizavam recursos próprios 

para realizar os pagamentos. 
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Tabela 11 – Origem dos desembolsos para manutenção da formalização de Associações e 

Cooperativa de Materiais Recicláveis de Fortaleza/Ceará em 2017 

Categorias Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Cartório 
  

Desembolso com recurso próprio 5 100 

Desembolso com recurso de terceiro 0 0 

Isento 0 0 

Contabilidade 
  

Desembolso com recurso próprio 3 30 

Desembolso com recurso de terceiro 7 70 

Isento 0 0 

Receita Federal 
  

Desembolso com recurso próprio 0 0 

Desembolso com recurso de terceiro 0 0 

Isento 4 100 

Corpo de Bombeiros 
  

Desembolso com recurso próprio 2 100 

Desembolso com recurso de terceiro 0 0 

Isento 0 0 

Prefeitura Municipal 
  

Desembolso com recurso próprio 3 100 

Desembolso com recurso de terceiro 0 0 

Isento 0 0 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Ademais com base na origem dos desembolsos para manutenção da condição de 

formalidade das organizações que manifestaram ter passado por cada etapa informada, tem-se 

que para o custeio do Cartório e da contabilidade, 70% foi de desembolso próprio e os outros 

30% pagos por terceiros. 

 Conforme exposto no fluxograma de composição de grupos informais até a  

configuração da instituição organizada de catadores, constata-se que há forte presença de 

terceiros para apoio financeiro e/ou técnico durante o processo de coletivização, formalização 

e manutenção da condição de formalidade de associações e cooperativa de reciclagem da 

cidade de Fortaleza/CE. A implantação de organizações formalizadas é bastante onerosa. 

Segundo Oliveira filho (2006), ao ser realizado levantamento do custo por posto de trabalho 

de 22 cooperativas de reciclagem brasileiras, que tinham entre 10 e 380 cooperados, 

considerando-se investimentos em infraestrutura física, em equipamentos e em assistência 

técnica, houve variação entre R$ 3.094,04 e R$ 4.979,31 por cooperado, de acordo com a 

situação de organização das cooperativas. É necessário ressalvar que essa faixa de custo não 
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se aproxima fielmente à realidade local, visto que o levantamento se deu para um número 160 

postos de trabalho por cooperativa. Dessa maneira, o investimento para um número menor de 

postos de trabalho demandaria custos proporcionais inferiores, mas é um indicador que 

demonstra o desafio de organizações compostas por sujeitos em vulnerabilidade 

socioeconômica para que componham um modelo ideal que absorva um número maior de 

associados ou cooperados. 

 A Tabela 12 mostra a frequência absoluta e relativa das organizações de 

reciclagem que receberam apoio de projetos prestados pelo setor privado (empresas 

particulares), público (órgãos públicos) e terceiro setor (ONG ou organização eclesial). A 

forma de apoio dado pelas entidades foram categorizadas em cinco tipos: obras e instalações 

físicas; máquinas e equipamentos; veículos; capacitação de recursos humanos; e serviços 

técnicos especializados. 

 

Tabela 12 – Projetos de Apoio às atividades das Associações e Cooperativa de Materiais 

Recicláveis de Fortaleza/Ceará em 2017 

Categorias 
Frequência 

(n) 

Porcentagem 

(%) 

Obras e Instalações Físicas 
  

Órgão Público 8 80 

ONG ou Organização Eclesial 1 10 

Empresas Particulares 1 10 

Máquinas e Equipamentos 
  

Órgão Público 4 40 

ONG ou Organização Eclesial 6 60 

Empresas Particulares 0 0 

Veículos 
  

Órgão Público 4 66,6 

ONG ou Organização Eclesial 1 16,7 

Empresas Particulares 1 16,7 

Capacitação de Recursos Humanos 
  

Órgão Público 2 28,6 

ONG ou Organização Eclesial 5 71,4 

Empresas Particulares 0 0 

Serviços Técnicos Especializados 
  

Órgão Público 1 11,1 

ONG ou Organização Eclesial 8 88,9 

Empresas Particulares 0 0 

Fonte: dados da pesquisa 
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 Segundo as declarações dos gestores das organizações de reciclagem, o apoio na 

forma de obras e instalações físicas foi, na sua maioria (80%), oferecido pelos órgãos 

públicos; as máquinas e equipamentos foram providas tanto pelos órgãos públicos (40%) 

quanto pelas entidades do terceiro setor (ONG ou organização eclesial) (60%); veículos foram 

providos pelos três tipos de entidades, sendo predominante o apoio dos órgãos públicos 

(66,6%); a capacitação de recursos humanos e serviços técnicos especializados foram 

oferecidos predominantemente pelas entidades do terceiro setor (88,9%).  

 O apoio dado por entidades de suporte às atividades de associações e cooperativa 

de reciclagem de Fortaleza/CE para obras e instalações físicas é distribuído em 80% por meio 

de órgãos públicos. Como considerações adicionais, foram citadas o apoio para obras e 

instalações dado pela Secretaria do Trabalho e Ação Social – STDS; a Prefeitura de Fortaleza; 

a Paróquia Dona Filomena; a Caixa Econômica Federal; Instituto Coca-Cola; Governo do 

Estado do Ceará; Banco do Nordeste; Centro Comunitário do Pirambu; e Paróquia Nossa 

Senhora das Dores do Otávio Bonfim.  

 Em relação ao maquinário e aos equipamentos operacionais, cerca de 60% do 

apoio recebido foi por meio de Organização não Governamental (ONG), Organização Eclesial 

ou Empresas, citando-se: Cáritas Arquidiocesana, Instituto Coca-Cola, SERVNAC, Fundação 

Banco do Brasil, Fundação Nacional de Saúde, Igreja Católica, com ações independentes de 

terceiros vinculados a esta instituição, Secretaria do Trabalho e Ação Social, Governo do 

Estado do Ceará e também recebendo suporte da Prefeitura de Fortaleza.  

 Quanto a veículos operacionais, por volta de 40% foram provenientes de Órgãos 

Públicos, na figura da Prefeitura de Fortaleza, Fundação Banco do Brasil, Fundação Nacional 

de Saúde. De apoio sobre capacitação de recursos humanos, houve 50% das organizações de 

catadores que se capacitaram por ações da Cáritas, Instituto Coca-Cola, Fundação Banco do 

Brasil, Prefeitura de Fortaleza, SESC e representantes da Igreja Católica de maneira 

independente. 

De serviços técnicos especializados, como orientações contábeis, de gestão e de 

operação, 80% proveio da Cáritas, Instituto Coca-Cola, Prefeitura de Fortaleza, Associação 

Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis e Associação Brasileira da 

Embalagem de Aço. 

 Portanto, os órgãos públicos e as entidades do terceiro setor foram aquelas que 

apoiaram com maior frequência as organizações de reciclagem em todas as categorias de 

recursos produtivos. Os órgãos públicos se destacaram na provisão de obras e instalações 

físicas e veículos enquanto a ONG ou organização eclesial se destacaram na provisão de 
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máquinas e equipamentos, capacitação de recursos humanos e serviços técnicos 

especializados. 

 

4.2 PERFIL E AÇÕES DE APOIO DA GESTÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO ONG A CATADORES DE 

MATÉRIAS RECICLÁVEIS DE FORTALEZA/CE 

 

 O Quadro 08 faz a caracterização dos gestores e das entidades que apoiam as 

organizações de reciclagem em Fortaleza. As entidades pesquisadas foram a coordenação da 

Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza, e o Núcleo de Coleta Seletiva e Reciclagem da 

Secretaria de Meio Ambiente de Fortaleza (SEUMA). 

 

Quadro 07 - Ações de apoio da gestão de Órgão Público e ONG a catadores de matérias 

recicláveis de Fortaleza/CE 

Especificação 
Organização 

SEUMA Cáritas 

Variáveis Perfil do Gestor 

Escolaridade Ensino Médio Completo 
Superior 

Completo 

Tempo no setor 6 anos 10 anos 

Oferta de capacitação 

em meio ambiente 
Sim Não 

Etapas Ações de Apoio 

Coletivização 

Inexistência de programas ou projetos 

continuados visando a coletivização de 

catadores de materiais recicláveis 

Projeto 

CATAFORTE III 

Formalização 

Encaminhamento de interessados para a 

representação da Rede de Catadores de 

Fortaleza ou Cooperativa COOPMARES. 

Projeto 

CATAFORTE III 

Manutenção da 

Formalização 

Acompanhamento do processo de destinação 

dos resíduos sólidos por geradores, que 

devem indicar instituições recebedoras  dos 

materiais recicláveis em seus Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

comprovação da emissão do recibo pela 

própria organização que recebe o material 

atestando a correta destinação.  

Projeto 

CATAFORTE III 

Fonte: dados da pesquisa 
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 Esta caracterização é feita com base na escolaridade e tempo de atuação na 

entidade.  Também identifica se a entidade oferece capacitação na área de meio ambiente e 

listam-se as ações realizadas por cada entidade na forma de apoio à coletivização, 

formalização e manutenção da formalização da organização de reciclagem. 

 Verifica-se que o gestor do Núcleo de Coleta Seletiva e Reciclagem da SEUMA 

gerencia este Núcleo há seis e possui o ensino médio completo.  Segundo o gestor, o Núcleo 

oferece capacitação na área de meio ambiente, porém, o órgão não possui programas ou 

projetos com a finalidade de fomentar as atividades organizadas de catadores de materiais 

recicláveis.  

 Com relação à instituição eclesiástica Cáritas, o gestor entrevistado possui o 

ensino superior completo e está à frente da coordenado da entidade já há 10 anos. A Cáritas 

dispõe do Projeto CATAFORTE III, que é financiado com recurso federal. Este projeto tem a 

finalidade de apoiar às atividades de coletivização, formalização e manutenção da condição de 

formalidade de associações e cooperativa de reciclagem em 13 estados do Brasil, incluindo o 

Ceará, totalizando apoio a mais de 13 mil catadores de materiais recicláveis. 

 As organizações participantes do projeto CATAFORTE III se beneficiam do 

apoio quanto ao fortalecimento dos seus processos produtivos e gerenciais, quanto ao 

assessoramento para a comercialização de materiais recicláveis em rede, quanto à inclusão de 

catadores, quanto à promoção da sua formalização e regularização conforme exigências legais 

e também se beneficiam quanto à articulação de políticas públicas para o desenvolvimento de 

mecanismos financeiros de crédito para o financiamento dos empreendimentos (CEADEC, 

2017). 

 
4.3 ANÁLISE DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE 

MATÉRIAS RECICLÁVEIS DE FORTALEZA/CE 

 

4.3.1. Fluxograma do processo de regularização 

 

 O fluxograma do processo de regularização foi construído para as duas 

organizações estudadas que apoiam as associações e cooperativas de reciclagem em 

Fortaleza/CE, tendo como base as ações identificadas na pesquisa. 

 O fluxograma do processo de apoio à regularização de associações e cooperativas 

por parte do Núcleo de Coleta Seletiva e Reciclagem e Cáritas Arquidiocesana é representado 

na Figura 05. 
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Apoiar a criação de 
organizações de 

catadores;

• Órgão público ambiental: Sem programas ou projetos 
continuados visando a coletivização de catadores de 
materiais recicláveis;

• Terceiro setor: Programa CATAFORTE III.

Apoiar a regularização 
de organizações de 

catadores;

• Órgão público ambiental:  Realiza encaminhamento de 
potenciais interessados para representantes da Rede de 
Catadores de Fortaleza ou para Cooperativa COOPMARES;

• Terceiro setor: Programa CATAFORTE III.

Apoiar a manutenção 
das atividades das 

cooperativas;

• Órgão público ambiental:  Acompanha destinação de 
geradores de resíduos sólidos, que devem apresentar em 
seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS), indicação de insituições a receberam material 
reciclável. A comprovação da destinação do material se dá 
por recibo emitido pelas próprias organizações que recebem 
o material;

• Terceiro setor: Programa CATAFORTE III.

 

Figura 05 - FLUXOGRAMA A – Apoio de Órgão Público Ambiental e Terceiro Setor a 

associações e cooperativa de reciclagem em Fortaleza/CE 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 O fluxograma que representa o do processo de apoio do órgão Público Ambiental 

e Terceiro Setor estudados junto às organizações de reciclagem demonstra que as etapas de 

apoio à criação de organizações de catadores, a sua regularização e à manutenção das 

atividades por parte do terceiro setor se deu através do Programa CATAFORTE III, já o órgão 

público ambiental não apresentou um projeto ou programa consolidado que estimule o apoio à 

criação de organizações de catadores, em compensação realizou o encaminhamento para a 

Rede de Catadores de Fortaleza ou para a única cooperativa de reciclagem de Fortaleza dos 

potenciais interessados na coletivização. E quanto à manutenção das atividades das 

associações e cooperativa o órgão público ambiental acompanhou a destinação dos resíduos 
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Coletivizar 
interessados no 
associativismo;

• Custos de sensibilização, mobilização, reuniões e/ou assembléias e 
assessorias técnico-jurídicas: 60% (n=6) apoio de terceiros; 40% 
(n=4): próprios e de terceiros

Formalizar a 
Associação;

• Cartório (n=10): custos de 20% dos potenciais associados (n=2) e 
80% de terceiros (n=8)

• Contabilidade (n=6): 100% recebeu apoio de terceiros para custeio 
(n=6)

• Prefeitura Municipal de Fortaleza (n=6): 100% isentos de 
desembolsos 

Manter 
Formalização da 

Associação;

• Cartório (n=5): 100% Desembolsos próprios (n=5);

• Contabilidade (n= 10): 70% Desembolsos de terceiros  (n=7) e 30% 
próprios (n=3);

• Receita Federal (n=4): 100% isentos de desembolsos (n=4)

• Corpo de Bombeiros (n=2): 100% desembolsos próprios (n=2)

• Prefeitura Municipal (n=3): 100%  desembolsos próprios.

sólidos por parte dos geradores, assim como a apresentação dos seus respectivos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), que descrimina a indicação de instituições 

receptoras do material reciclável. 

 O fluxograma do processo de regularização de associações e cooperativa de 

reciclagem em Fortaleza/CE é apresentado na Figura 06. 

 

Figura 06 - FLUXOGRAMA B – Processo de regularização de Associações e 

Cooperativa de reciclagem em Fortaleza/CE 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 O fluxograma da Figura 06, que representa a origem os recursos para arcar com os 

custos associados às etapas de coletivização dos interessados no associativismo, à 

formalização dos grupos de trabalho de reciclagem e à manutenção da formalização da 

condição de grupos formalizados demonstra que o apoio externo ao grupo de catadores foi 
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responsável pela maior parte dos custos de sensibilização, mobilização, reuniões e serviços de 

assessoria técnico-jurídica. 

 Os custos ocorridos no processo de formalização referentes a serviços de cartórios 

e contabilidade também foram cumpridos em sua maior parte por apoio externo ao grupo de 

catadores, enquanto tributos municipais nesta etapa foram isentos para todos os grupos da 

pesquisa. 

 E referente à manutenção da formalização dos grupos de catadores, a origem dos 

eventuais custos com Cartório, Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal foram arcados 

totalmente por parte dos grupos de catadores, já custos com Receita Federal tiveram isenção e 

com contabilidade teve origem nos recursos de terceiros em sua maior parte.      

 Ao comparar os dois fluxogramas constata-se que o apoio à estruturação formal 

dos grupos de reciclagem teve apoio constante do Programa CATAFORTE III, e o órgão 

público ambiental municipal ainda não apresenta programas ou projetos destinados 

exclusivamente ao estímulo da organização de catadores em Fortaleza/CE, sendo mais atuante 

no acompanhamento da vinculação o PGRS de geradores de resíduos e associações e 

cooperativa de reciclagem. Pode-se verificar também que a origem dos recursos de custeio 

para as referidas etapas de organização de catadores são em maior parte de apoio externo aos 

grupos de trabalho de reciclagem.  

Percebe-se, portanto, a existência de forte participação de entidades sensíveis à 

causa da inserção de associações e cooperativas de recicláveis, desde os passos iniciais de 

catadores não organizados até a manutenção das atividades desses empreendimentos. 

Segundo a Secretaria de Governo da Presidência da República (BRASIL, 2017), o 

Projeto Cataforte tem por objetivo: 

 

“possibilitar a inserção de cooperativas no mercado da reciclagem e a agregação de 

valor na cadeia de resíduos sólidos. O projeto é voltado à estruturação de redes de 

cooperativas e associações para que estas redes solidárias se tornem aptas a prestar 

serviços de coleta seletiva para prefeituras, participar no mercado de logística 

reversa e realizar conjuntamente a comercialização e o beneficiamento de produtos 

recicláveis.” (Brasil, 2017). 

 

 O Projeto Cataforte tem uso de recursos federais e é resultado da parceria entre o 

Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Meio Ambiente, Fundação Nacional de 

Saúde, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Petrobras, Banco do Brasil 
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e Secretaria-Geral da Presidência da República, que coordena o Programa Pró-Catador 

instituído em 2010. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (Brasil, 2017), o Projeto Cataforte 

se encontra na sua terceira fase. O Cataforte I visou fortalecer o associativismo e o 

cooperativismo de catadores; a segunda edição deu enfoque ao fortalecimento da 

infraestrutura logística em rede, para aperfeiçoar a operacionalização desses 

empreendimentos; e o Cataforte III atua na inserção no mercado de associações e 

cooperativas, buscando avançar na cadeia de valores e viabilizando negócios sustentáveis em 

redes solidárias de catadores organizados. 

 No Ceará, a entidade executora do projeto Cataforte, desde 2010, é a Cáritas 

regional do Ceará (CÁRITAS, 2012) auxiliando na organização cerca de 800 catadores em 17 

municípios, totalizando 33 empreendimentos formalizados ou não. Ressalta-se a falta de 

dados oficiais recentes. Além disso, o projeto de recurso federal teve apoio também da 

Secretaria Nacional de Economia Solidária e representa um dos esforços de maior relevância 

para a tutoria de catadores de Fortaleza na sua inserção no mercado de reciclagem de modo 

organizado constatado na pesquisa. 

 

4.4. PERCEPÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE FORTALEZA/CE 

 

 A percepção dos gestores das associações e cooperativas de reciclagem em 

Fortaleza/CE foi avaliada com base em cinco grupos de perguntas, a saber: Grupo I - Quanto 

ao entendimento da política pública sobre a gestão integrada de resíduos sólidos; Grupo II - 

Quanto ao cumprimento dos requisitos legais para adequação ao modelo, o que permite seu 

envolvimento formal; Grupo III - Quanto à condução da organização de catadores informais 

para formalidade; Grupo IV - Quanto ao aporte financeiro para a efetivação dos 

procedimentos regulatórios; e Grupo V - Quanto à manutenção da condição de formalidade da 

organização.  

 Os grupos apresentaram diferente número de perguntas, variando entre duas e 

quatro. Ao todo, foram apresentadas 16 aos respondentes, acompanhadas de uma Escala 

Likert, cujos resultados são apresentados no Quadro 09. 

A análise da percepção dos gestores de organizações de catadores, do órgão 

público ambiental de contato direto e da entidade fomento ao desenvolvimento dessa parcela 

da sociedade, sobre o processo de transição de informalidade para formalidade, é fundamental 
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para verificarmos a escala de dificuldade e entendimento ao longo desse processo dos 

catadores de materiais recicláveis em Fortaleza/CE. 

 

Quadro 08 – Perguntas direcionadas à gestão de associações e cooperativa de reciclagem 

sobre custos de transação 

Grupo/Afirmação Escala de Likert 

I. Sobre a gestão integrada de resíduos sólidos DT
1
 DP NCND CP CT 

i. A legislação que regula a formalização de associações ou 

cooperativas de reciclagem é de fácil acesso e 

compreensão? 

60% 

(6) 

20% 

(2) 

20% 

(2) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

ii. Há ações de esclarecimento ou orientação de órgãos 

públicos quanto a eventuais dúvidas sobre a legislação 

que regula a formalização de associações e cooperativas 

de reciclagem? 

70% 

(7) 

30% 

(3) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

II. Sobre o cumprimento dos requisitos legais para 

adequação ao modelo 
DT

1
 DP NCND CP CT 

iii. As exigências legais para formalização de associações ou 

cooperativas de reciclagem são claros (abertura de CNPJ, 

alvará de funcionamento, licença ambiental, entre 

outros)? 

30% 

(3) 

40% 

(4) 

10% 

(1) 

20% 

(2) 

0% 

(0) 

iv. As exigências legais para formalização de associações ou 

cooperativas de reciclagem são de fácil cumprimento 

(abertura de CNPJ, alvará de funcionamento, licença 

ambiental, entre outros)? 

70% 

(7) 

10% 

(1) 

20% 

(2) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

v. As exigências legais para formalização de associações ou 

cooperativas de reciclagem facilitam o crescimento do 

número de associações e cooperativas (abertura de CNPJ, 

alvará de funcionamento, licença ambiental, entre 

outros)? 

30% 

(3) 

20% 

(2) 

10% 

(1) 

30% 

(3) 

10% 

(1) 

III. Condução da organização de catadores informais 

para formalidade 
ND

2
 LD DM AD MD 

vi. Há alguma dificuldade para a conscientização de 

profissionais de reciclagem sobre a importância da 

criação de associações ou cooperativas? 

20% 

(2) 

10% 

(1) 

0% 

(0) 

20% 

(2) 

50% 

(5) 

vii. Há alguma dificuldade para sensibilização de 

profissionais de reciclagem (como reunir, discutir, 

esclarecer direitos e deveres, entre outras atribuições para 

compor um grupo potencial) para compor uma associação 

ou cooperativa? 

20% 

(2) 

10% 

(1) 

10% 

(1) 

40% 

(4) 

20% 

(2) 

viii. Há alguma dificuldade para manter ativos os profissionais 

de reciclagem nas atividades de trabalho da associação ou 

cooperativa? 

10% 

(1) 

20% 

(2) 

20% 

(2) 

40% 

(4) 

10% 

(1) 

ix. Há ações de apoio de órgãos públicos junto à sociedade 

para aumentar o número de profissionais de reciclagem 

associados ou cooperados (como campanhas de educação 

ambiental no município ou na região; orientação sobre a 

existência de associações e cooperativas nos bairros, entre 

outras)? 

NA
3
 AAP DA ACSB  ACCB 

60% 

(6) 

30% 

(3) 

10% 

(1) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 
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IV. Aporte financeiro para a efetivação dos 

procedimentos regulatórios 
DT

1
 DP  NCND CP  CT 

x. Houve alguma dificuldade financeira para formalizar de 

associações ou cooperativas de reciclagem? 
10% 

(1) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

50% 

(5) 

40% 

(4) 

xi. Houve algum apoio financeiro para formalizar de 

associações ou cooperativas de reciclagem (pagamento de 

taxas por terceiros; abono de taxas por parte de órgãos 

públicos; participação em projetos de aceleração de 

empreendimentos, etc.)? 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

100% 

(10) 

60% 

(6) 

xii. Houve doação ou facilitação de crédito para adquirir 

materiais de trabalho e/ ou espaço físico para compor a 

estrutura física de associações ou cooperativas de 

reciclagem (carrinhos de coleta, automóveis, galpão, 

prensas, etc)? 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

10% 

(1) 

90% 

(9) 

V. Manutenção da condição de formalidade da 

organização 
DT

1
 DP  NCND CP  CT 

xiii. As exigências legais para manter a condição de 

formalidade da associação ou cooperativa são claras 

(pagamento de taxas; adequação física, entre outros)? 

30% 

(3) 

30% 

(3) 

20% 

(2) 

20% 

(2) 

0% 

(0) 

xiv. Há alguma dificuldade financeira para continuar 

cumprindo as exigências legais que mantenham a 

condição de formalidade da associação ou cooperativa 

(pagamento de taxas; adequação física, entre outros)? 

20% 

(2) 

0% 

(0) 

10% 

(1) 

30% 

(3) 

40% 

(4) 

xv. Há alguma dificuldade financeira para manter os atuais 

associados ou cooperados? 
20% 

(2) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

30% 

(3) 

50% 

(5) 

xvi. Há alguma dificuldade legal para manter os atuais 

associados ou cooperados? 
80% 

(8) 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

10% 

(1) 

10% 

(1) 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: (1) DT = Discorda Totalmente; DP = Discorda Parcialmente; NCND = Não Concorda, Nem Discorda; CP 

= Concorda Parcialmente; e CT = Concorda Totalmente; (2) ND = Nenhuma Dificuldade; LD = Ligeira 

Dificuldade; DM = Dificuldade Média; AD = Alguma Dificuldade; e MD = Muita Dificuldade; (3) NA = 

Nenhuma Ação; AAP = Alguma Ação Pontual; DA = Desconhecimento das ações; ACSB = Ação Continuada 

Sem Benefícios (para as organizações de reciclagem; ACCB = Ação Continuada Com Benefícios (para as 

organizações de reciclagem). 

 

 Conforme a percepção das gestões de associações e cooperativa de reciclagem de 

Fortaleza acerca dos custos de transação incorridos, obtiveram-se os resultados por grupos. 

 Quanto ao entendimento da política pública sobre a gestão integrada de resíduos 

sólidos (Grupo I), a maior parte das organizações de catadores discorda totalmente que a 

legislação que regula a formalização de associações ou cooperativas de reciclagem seja de 

fácil acesso e compreensão (Grupo I), 60% (n=6); e a maior parte 70% (n=7) também 

discorda totalmente sobre a existência de ações de esclarecimento ou orientação de órgãos 

públicos quanto a eventuais dúvidas sobre a legislação que regula a formalização de 

associações e cooperativas de reciclagem . A dificuldade em ter acesso, compreender e serem 

esclarecidos sobre a legislação pertinente à formalização é um fator limitante para a 

ampliação do número de associações e cooperativas de reciclagem. 
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 Quanto ao cumprimento dos requisitos legais para adequação ao modelo, o que 

permite seu envolvimento formal (Grupo II), 40% (n=4) discordam parcialmente que as 

exigências legais para formalização de associações ou cooperativas de reciclagem são claras, 

visto que o apoio técnico de terceiros sana em parte eventuais dúvidas que as gestão assistidas 

tenham. Já 70% (n=7) discordam totalmente que as exigências legais para formalização de 

associações ou cooperativas de reciclagem são de fácil cumprimento, havendo principalmente 

restrições financeiras e estruturais;  

Houve equilíbrio de 30% que discordam totalmente e que 30% concordam 

totalmente que as exigências legais para formalização de associações ou cooperativas de 

reciclagem facilitam o crescimento do número de associações e cooperativas. Sob essa ótica, 

o grupo que discorda totalmente alegou que as organizações após formalizadas tem maiores 

possibilidades de prestar serviços, pois são consideradas instituições reconhecidas 

juridicamente, já o grupo de discordantes alega que as exigências legais, por serem de difícil 

cumprimento, dificultam o maior número de associações e cooperativas. 

 Quanto à condução da organização de catadores informais para formalidade 

(Grupo III), 50% (n=5) tiveram muita dificuldade para a conscientização de profissionais de 

reciclagem sobre a importância da criação de associações ou cooperativas, alegando-se que a 

escolaridade, o fator de renda baixa proveniente de associações e a rotina de trabalho dentro 

dos centros de triagem causam resistência de catadores e que parte prefere se manter 

independente do que terem o vínculo.  

 Em 40% (n=4) das respostas houve alguma dificuldade para sensibilização de 

profissionais de reciclagem, como reunir, discutir, esclarecer direitos e deveres, entre outras 

atribuições para compor uma associação ou cooperativa. Nos grupos informais que já atuavam 

juntos, mas que ainda não estavam formalmente organizados, houve menor resistência na 

etapa de sensibilização 

 Alegou-se alguma dificuldade para manter ativos os profissionais de reciclagem 

nas atividades de trabalho em 40% das associações ou cooperativa, mencionando-se a falta de 

materiais de reciclagem como um dos fatores principais. A majoritária parte declarou não 

haver ações de apoio de órgãos públicos junto à sociedade para aumentar o número de 

profissionais de reciclagem associados ou cooperados.  E 60% (n=6) declararam  não haver 

ações de apoio de órgãos públicos junto à sociedade para aumentar o número de profissionais 

de reciclagem associados ou cooperados (como campanhas de educação ambiental no 

município ou na região; orientação sobre a existência de associações e cooperativas nos 

bairros, entre outras). 
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 Quanto ao aporte financeiro para a efetivação dos procedimentos regulatórios 

(Grupo IV), 50% (n=5) concordaram parcialmente que houve dificuldade financeira para 

formalizar de associações ou cooperativas de reciclagem, e que o apoio de terceiros foi 

fundamental; todos (n=10) concordaram totalmente que houve apoio financeiro para 

formalização de associações ou cooperativas de reciclagem (pagamento de taxas por terceiros; 

abono de taxas por parte de órgãos públicos; participação em projetos de aceleração de 

empreendimentos, etc.); e 90% (n=9) concordaram que houve doação ou facilitação de crédito 

para adquirir materiais de trabalho e/ ou espaço físico para compor a estrutura física de 

associações ou cooperativas de reciclagem (carrinhos de coleta, automóveis, galpão, prensas, 

etc), portanto, nenhuma organização teve independência total de capital para sua 

formalização. 

 Quanto à manutenção da condição de formalidade da organização (Grupo V), 

30% (n=3) discordam totalmente e 30% (n=3) discordam parcialmente que as exigências 

legais para manter a condição de formalidade da associação ou cooperativa são claras 

(pagamento de taxas; adequação física, entre outros), e que houve aplicabilidade de multa por 

desconhecimento de algumas organizações para cumprimento de alguma responsabilidade 

legal, foi citado que isso ocorreu junto à Receita Federal;  

 Em 40% (n=4) dos casos houve dificuldade financeira para continuar cumprindo 

alguma exigência legal, já metade (n=4) concordou totalmente que existe alguma dificuldade 

financeira para manter os atuais associados ou cooperados, motivado, por exemplo, pela falta 

de material de reciclagem. E 80% (n=5) discordou que há alguma dificuldade legal para 

manter os atuais associados ou cooperados, não sendo mencionada qualquer ação junto ao 

Ministério do Trabalho. 

 

4.5 PERCEPÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO E ONG DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL 

DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE FORTALEZA/CE 

 

 Para esta análise, foram estipulados três grupos de perguntas, as quais variaram 

entre dois e quatro por grupo. Os grupos de perguntas foram segmentados em: Grupo I - 

Quanto à adequação da legislação ao contexto local; Grupo II - Quanto à eficácia das 

ferramentas dispostas pela gestão pública para estimular a regularização de cooperativas; 

Grupo III - Quanto à suficiência de materiais e recursos humanos. 

 O total de dez questões, conforme Quadro 10, foi aplicado aos gestores do Núcleo 

de Coleta Seletiva e Reciclagem da Secretaria de Meio Ambiente de Fortaleza e da Cáritas 
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Arquidiocesana de Fortaleza, que foram respondidas uma escala Likert. No questionário, o 

gestor podia oferecer informações adicionais que foram registradas no campo de 

“considerações adicionais” cuja apreciação se dá em discussão de resultados. 

 

Quadro 09 - Perguntas direcionadas à gestão do Núcleo de Coleta Seletiva e Reciclagem 

da SEUMA (N) e Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza (C) 

Grupo/Afirmação Escala de Likert 

I. Adequação da legislação ao contexto local DT
1
 DP NCND CP CT 

i. A legislação que regula a formalização de associações 

ou cooperativas de reciclagem é de fácil acesso e 

compreensão? 

   N,C  

ii. A legislação que regula formalização de associações 

ou cooperativas de reciclagem é de fácil compreensão 

por parte de agentes de reciclagem? 

C   N  

iii. A legislação que regula a formalização de associações 

ou cooperativas de reciclagem considera aspectos 

socioeconômicos dos agentes de reciclagem? 

C    N 

iv. A legislação que regula a formalização de associações 

ou cooperativas de reciclagem considera aspectos 

locais de mercado de reciclagem? 

C   N  

II. Eficácia das ferramentas dispostas pela gestão 

pública 
DT

1
 DP NCND CP CT 

v. A legislação exigida para regularização de 

associações e cooperativas de reciclagem facilita a sua 

formalização? 

C   N  

vi. Há canais de orientação (profissionais, setores, 

telefones) que facilitem o processo de informação de 

pessoas interessadas em formalizar associações e 

cooperativas de reciclagem? 

 C  N  

vii. Os métodos e procedimentos necessários para a 

regularização de associações e cooperativas facilitam 

a sua formalização? 

 C  N  

III. Suficiência de materiais e recursos humanos DT
1
 DP NCND CP CT 

viii. O órgão dispõe de recursos financeiros (abono de 

taxas, créditos, entre outros), para incentivar a 

regularização de associações e cooperativas de 

reciclagem? 

 C  N  

ix. O órgão dispõe de materiais que facilitem a 

regularização de associações e cooperativas de 

reciclagem (tais como instrumentos de trabalho, 

material de papelaria, veículos, entre outros)? 

 C  N  

x. O órgão dispõe de colaboradores capacitados para 

atender e orientar sujeitos interessados em formalizar 

associações e cooperativas de reciclagem? 

   N C 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: (1) DT = Discorda Totalmente; DP = Discorda Parcialmente; NCND = Não Concorda, Nem Discorda; CP 

= Concorda Parcialmente; e CT = Concorda Totalmente. 
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 Conforme a percepção das duas organizações acerca dos custos de transação 

incorridos, obtiveram-se os resultados por grupos. 

 Quanto à adequação da legislação ao contexto local (Grupo I), as duas instituições 

concordam parcialmente que a legislação que regula a formalização de associações ou 

cooperativas de reciclagem é de fácil acesso e compreensão; o órgão ambiental concorda 

parcialmente e a Cáritas discorda totalmente que legislação que regula formalização de 

associações o cooperativas de reciclagem é de fácil compreensão por parte de agentes de 

reciclagem, precisando considerar as condições de educação dos sujeitos em vulnerabilidade. 

O órgão ambiental concorda totalmente e a Cáritas discorda totalmente que legislação que 

regula a formalização de associações ou cooperativas de reciclagem considera aspectos 

socioeconômicos dos agentes de reciclagem, o órgão ambiental cita a conquista, por exemplo, 

da isenção de licenciamento ambiental. Já o órgão ambiental concorda parcialmente e a 

Cáritas discorda totalmente que a legislação que regula a formalização de associações ou 

cooperativas de reciclagem considera aspectos locais de mercado de reciclagem. 

 A coordenação do Núcleo de Coleta Seletiva e Reciclagem acredita que são 

necessários esforços conjuntos para melhorar a participação de mercado, considerando 

associações menos desenvolvidas, mais desenvolvidas e os próprios deposeiros, que são 

empreendimentos que compram materiais das associações para comercializar com indústrias. 

 Quanto à eficácia das ferramentas dispostas pela gestão pública para estimular a 

regularização de cooperativas (Grupo II), o órgão ambiental concorda parcialmente e a Cáritas 

discorda totalmente que a legislação exigida para regularização de associações e cooperativas 

de reciclagem facilita a sua formalização, a coordenação do Núcleo de Coleta Seletiva 

considera que há potencial para melhorar estas exigências.  

 O órgão ambiental concorda parcialmente e a Cáritas discorda parcialmente que 

há canais de orientação (profissionais, setores, telefones) que facilitem o processo de 

informação de pessoas interessadas em formalizar associações e cooperativas de reciclagem, o 

que ratifica a dificuldade de acesso à informação por parte dos catadores que buscam se 

organizarem em associações e cooperativas. Não há concentração em um canal de 

informações específico. 

 O órgão ambiental concorda parcialmente e a Cáritas discorda parcialmente que a 

instituição dispõe de recursos financeiros para incentivar a regularização de associações e 

cooperativas de reciclagem. A coordenação do Núcleo de Coleta Seletiva e Reciclagem alega 

que é preciso buscar continuamente fundos e recursos, e a instituição católica menciona 

depender de editais para recursos.  
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 Sobre a disposição de materiais e instrumentos de trabalho que facilitem a 

regularização de associações e cooperativas, o órgão ambiental dispõe de espaço para 

reuniões e do Portal Siafor, que informa o montante de resíduos coletados pelas associações, 

apesar de ainda precisar de melhorias, concordando parcialmente com a questão; e a Cáritas 

discorda parcialmente quanto a disposição de instrumentos de trabalho, material de papelaria, 

veículos, entre outros.  

 E no quesito de suficiência de recursos humanos capacitados para atender e 

orientar sujeitos interessados em formalizar associações e cooperativas de reciclagem, o 

Núcleo de Coleta Seletiva e Reciclagem concordou parcialmente, podendo melhorar a 

quantidade de pessoas dedicadas ao setor, e a Cáritas concorda totalmente que há suficiência 

de colaboradores que assistam as associações e cooperativas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A perspectiva da Nova Economia Institucional proporciona a possibilidade de 

analisar o panorama econômico de grupos sociais, organizações, políticas públicas, sob a ótica 

institucional, verificando cenário de custos de transação incidentes na migração de diferentes 

modelos institucionais. Foi por meio dos custos de transação que se verificou o âmbito, no 

qual associações e cooperativa de reciclagem da cidade de Fortaleza/CE, no período de 2017, 

estiveram sujeitas, em função do quadro atual de políticas públicas da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Por meio do resgate de informações organizacionais dos gestores desses 

empreendimentos de economia solidária, foi possível investigar os custos decorrentes da 

adequação ao cenário que transcorre da informalidade para a formalidade dos grupos de 

catadores de materiais recicláveis. 

A pesquisa revelou que há grupos de custos vinculados às etapas de coletivização, 

formalização e manutenção da condição de formalidade, e que o perfil de gestão dessas 

organizações é predominante de mulheres, com escolaridade variando entre Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, sendo suas rendas, em maior parte, exclusiva da atividade 

como associado ou cooperado. Ademais, o período entre estarem na condição de associados e 

o período de formalização das organizações é coincidente, o que demonstra dependência 

direta destas pessoas à atividade de reciclagem de resíduos sólidos. 

Há também uma forte presença da Igreja Católica, seja por iniciativas 

independentes de seus membros, seja por meio da Cáritas Arquidiocesana, executora do 

Projeto Cataforte, desde a etapa de coletivização até a manutenção da condição de 

formalidade dos grupos de catadores, assim como há forte presença de órgãos públicos, 

diretamente ou indiretamente, ao longo do processo de adequação das associações à 

formalidade, mas que ainda há lacunas dos esforços públicos para que o percurso de inserção 

desses sujeitos à sociedade, como organizações reconhecidas, se torne menos oneroso e 

dependente, visto que o apoio técnico, financeiro e estrutural foi determinante para a atual 

configuração do cenário organizacional atual de associações e cooperativa de catadores. Caso 

contrário, muitos ainda estariam na condição de informalidade e sujeitos a piores condições 

socioeconômicas. 

Verifica-se que inexiste domínio maior por parte da gestão das organizações de 

catadores sobre aspectos jurídicos, administrativos e contábeis, havendo, com isso, uma 

dependência de assessorias técnicas de terceiros, principalmente por parte das associações que 

não têm condições de arcar com os custos fixos de contadores ou demais profissionais. 
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Diagnosticou-se a ausência de atendimento a exigências legais a órgãos públicos de instância 

federal, estadual e municipal, tanto motivados por desconhecimento das representações de 

catadores, quanto por dificuldades financeiras e operacionais para atendimento a esses 

padrões legais. 

Sugere-se que o estudo possa auxiliar no aperfeiçoamento de políticas públicas 

que facilitem a inclusão de novos grupos de catadores dentro dos limites de formalidade, 

assim como contribua na celeridade de adequação das atuais organizações de catadores nos 

aspectos legais dos órgãos das diversas instâncias que ainda não foram contemplados. O 

estudo aproxima o público geral à realidade vivenciada por esse movimento de trabalhadores, 

muitas vezes, invisibilizada pelo estigma social criado no cenário do “lixo”.  

A busca pelo equilíbrio econômico, social e ambiental diz respeito também aos 

esforços compartilhados pelo público e pelo privado, locais que sustentem atividades 

continuadas que reduzam o impacto ambiental e que beneficiem a sociedade quanto ao seu 

desenvolvimento. Dessa maneira, estar sensível aos diversos sujeitos em condição de 

vulnerabilidade socioeconômica deve estar associado à assistência direta, eficaz e estruturada 

de políticas públicas para que dirimam suas limitações de modo continuado, com o intuito de 

transpassar dificuldades e repassar as boas práticas aos demais grupos sociais e, assim, 

alcançar mudanças em contexto global. 

 Como estudo futuro, é indicado que se realize pesquisa participante no 

acompanhamento de grupos informais que desejam se configurar em grupos formais e ampliar 

o número de instituições de apoio a esses grupos, como Incubadoras de Cooperativas, para 

coletar dados financeiros, dados temporais e ter percepção in loco da vivência atual destes 

sujeitos. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE CUSTOS DE TRANSAÇÃO APLICADO À 

COOPERATIVA E ÀS ASSOCIAÇÕES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM 

FORTALEZA/CE 

 

N° Data: 

 
IDENTIFICAÇÃO 

 

01. Qual é sua Idade (anos)? ______ 

02. Qual seu sexo? (     ) Masculino     (     ) Feminino 

03. Quantas pessoas moram em sua residência, incluindo você? ___________ 

04. Qual seu nível de escolaridade? 

(     ) Não escreve e/ou não lê  

(     ) Ensino fundamental incompleto 

(     ) Ensino fundamental completo 

(     ) Ensino médio incompleto 

(     ) Ensino médio completo  

 

(     ) Ensino superior incompleto 

(     ) Ensino superior completo 

(     ) Pós-graduação incompleto 

(     ) Pós-graduação completo 

05. É cooperado ou associado há quanto tempo? _______________ 

06. Sua renda provém exclusivamente da atividade como associado ou cooperado? 

 Sim        Não 

07. Ano de registro da Cooperativa ou Associação:________/_________    

08. Número de Associados ou Cooperados registrados: _________ 

09. Número de Cooperados ativos:________ 

10. Todos os Cooperados são contribuintes do INSS? S    N        

11. O ingresso de novos cooperados é livre?                S    N  

Valor pago para tornar-se cooperado/associado: 

(     ) Não houve pagamento de valores 

(     ) Até R$ 50,00                                   (     ) Entre R$ 50,00 e R$ 100,00 

(     ) Entre R$ 100,00 e R$ 150,00         (     ) Mais de R$ 150,00 

12. Frequência do pagamento para manter-se associado 

(     ) Taxa única    (     ) Mensal  (     ) Semestral    (     ) Anual  (     ) 

Outro:____________ 

Obs:_____________________________________________________________ 
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ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE RECICLAGEM 
CUSTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE 

RECICLAGEM 

 
i – Houve esforços para organizar/coletivizar os potenciais associados ou 
cooperados (como eventuais reuniões, pesquisas sobre exigências, legislações, 
capacitações, entre outras atividades que antecedem a formalização da 
organização)?  Sim   Não.  Se sim, liste abaixo as ações relacionadas: 
 

 
Etapa Finalidade da Etapa 

Instrumentos 
e Materiais 

(Legislações; 
Recursos Físicos) 

Tempo 
Desembolso 
Financeiro 

1 

Ex: Reuniões com 
potenciais 
associados ou 
cooperados 

Ex: Sensibilizar e Conscientizar 
sobre a importância da 
organização formal coletivizada 

Ex: Ligações; 
Material de 
escritório; Lei da 
PNRS; 
Deslocamento 
ônibus. 

6 
meses 

R$ 200,00 

 
 

    
 
ii – Foram tomadas ações para FORMALIZAR juridicamente a Associação ou 
Cooperativa?  Sim        Não. Se sim, registre abaixo as informações com a 
finalidade de formalização: 

 

 
Organização Objetivo da Etapa 

Instrumentos 
e Materiais 

Tempo 
Desembolso 
Financeiro 

 
Cartório         

 
Contador/Escritório de Contabilidade         

 
Receita Federal;         

 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS); 

        

 
Ministério do Trabalho         

 
Junta Comercial do estado do Ceará;         

 
Organização das Cooperativas do Estado 
(OCE); 

        

 
Corpo de Bombeiros; 

 
      

 
Secretaria do Estado da Fazenda (SEFAZ);         

 
Prefeitura Municipal (Alvará, ISS, IPTU);         
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iii – São tomadas ações para MANUTENÇÃO da condição de formalidade da 
Associação ou Cooperativa?  Sim        Não. Se sim, registre abaixo as 
informações com a finalidade de formalização: 
 

 
Organização Objetivo da Etapa 

Instrumentos 
e Materiais 

Tempo 
Desembolso 
Financeiro 

 

Cartório 
        

 

Contador/Escritório de Contabilidade 
        

 

Receita Federal; 
        

 

Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS);         

 

Ministério do Trabalho 
        

 

Junta Comercial do estado do Ceará; 
        

 

Organização das Cooperativas do Estado 
(OCE);         

 

Corpo de Bombeiros; 

 
      

 

Secretaria do Estado da Fazenda (SEFAZ); 
        

 

Prefeitura Municipal (Alvará, ISS, IPTU); 
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iv. Há projetos de cooperação e/ou apoio às atividades?  Sim        Não. Se sim, 
preencha a tabela abaixo descrevendo os apoios financeiros recebidos dos 
Governos Federal ou Estadual, de Empresas Estatais ou de Empresas Privadas. 
 

USOS Parceiro Período 

Fonte 

(Recursos 

próprio/Doação) 

TOTAL 

(R$) 

Obras 
Instalações Físicas 
(Terreno, Galpão, 
etc.) 

    

Máquinas e 
Equipamentos 
Operacionais 
(Coleta, Produção, 
Comercialização) 

    

Automóveis 
Operacionais 
(Caminhões, 
Caminhonetes, etc) 

    

Capacitação de 
Recursos Humanos 

    

Serviços Técnicos 
Especializados 

    

 

  



86 

ANÁLISE DE PERCEPÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E 

COOPERATIVA DE RECICLAGEM 

Em relação à percepção de associações e cooperativas de reciclagem para a 

sua regularização, procura-se compreender o grau de dificuldade quanto: ao 

entendimento da política pública sobre a gestão integrada de resíduos sólidos; 

ao cumprimento dos requisitos legais para adequação ao modelo, o que 

permite seu envolvimento formal; à condução da organização de catadores 

informais para formalidade; ao aporte financeiro para a efetivação dos 

procedimentos regulatórios; à execução dos procedimentos pré-operacionais 

à constituição da organização. 

 

I - Quanto ao entendimento da política pública sobre a gestão integrada de resíduos 

sólidos: 

i. A legislação que regula a formalização de associações ou cooperativas de 

reciclagem é de fácil acesso e compreensão? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

ii. Há ações de esclarecimento ou orientação de órgãos públicos quanto a 

eventuais dúvidas sobre a legislação que regula a formalização de 

associações e cooperativas de reciclagem? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 
II - Quanto ao cumprimento dos requisitos legais para adequação ao modelo, o que 

permite seu envolvimento formal: 

iii. As exigências legais para formalização de associações ou cooperativas de 

reciclagem são claros (abertura de CNPJ, alvará de funcionamento, 

licença ambiental, entre outros)? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 
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iv. As exigências legais para formalização de associações ou cooperativas de 

reciclagem são de fácil cumprimento (abertura de CNPJ, alvará de 

funcionamento, licença ambiental, entre outros)? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

v. As exigências legais para formalização de associações ou cooperativas de 

reciclagem facilitam o crescimento do número de associações e 

cooperativas (abertura de CNPJ, alvará de funcionamento, licença 

ambiental, entre outros)? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

III - Quanto à condução da organização de catadores informais para formalidade: 

vi. Há alguma dificuldade para a conscientização de profissionais de 

reciclagem sobre a importância da criação de associações ou 

cooperativas? 

 Nenhuma dificuldade  Parcial dificuldade 
 Dificuldade neutra  Alguma Dificuldade   Muita Dificuldade 

 

vii. Há alguma dificuldade para sensibilização de profissionais de reciclagem 

(como reunir, discutir, esclarecer direitos e deveres, entre outras 

atribuições para compor um grupo potencial) para compor uma associação 

ou cooperativa? 

 Nenhuma dificuldade  Parcial dificuldade 
 Dificuldade neutra  Alguma Dificuldade   Muita Dificuldade 

 

viii. Há alguma dificuldade para manter ativos os profissionais de reciclagem 

nas atividades de trabalho da associação ou cooperativa? 

 Nenhuma dificuldade  Parcial dificuldade 
 Dificuldade neutra  Alguma Dificuldade   Muita Dificuldade 

 

ix. Há ações de apoio de órgãos públicos junto à sociedade para aumentar o 

número de profissionais de reciclagem associados ou cooperados (como 

campanhas de educação ambiental no município ou na região; orientação 
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sobre a existência de associações e cooperativas nos bairros, entre 

outras)? 

 Nenhuma ação      
 Alguma ação pontual que já beneficiou esta associação ou cooperativa 
 Desconhecimento dessas ações   
 Ações continuadas que não beneficiam esta associação ou cooperativa, 

mas beneficia outras ações ou cooperativas    
 Ações continuadas que apóiam amplamente associações ou cooperativas 

 

IV - Quanto ao aporte financeiro para a efetivação dos procedimentos regulatórios: 

x. Houve alguma dificuldade financeira para formalizar de associações ou 

cooperativas de reciclagem? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

xi. Houve algum apoio financeiro para formalizar de associações ou 

cooperativas de reciclagem (pagamento de taxas por terceiros; abono de 

taxas por parte de órgãos públicos; participação em projetos de 

aceleração de empreendimentos, etc.)? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

xii. Houve doação ou facilitação de crédito para adquirir materiais de trabalho 

e/ ou espaço físico para compor a estrutura física de associações ou 

cooperativas de reciclagem (carrinhos de coleta, automóveis, galpão, 

prensas, etc)? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

V - Quanto à manutenção da condição de formalidade da organização: 

xiii. As exigências legais para manter a condição de formalidade da 

associação ou cooperativa são claras (pagamento de taxas; adequação 

física, entre outros)? 
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 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

xiv. Há alguma dificuldade financeira para continuar cumprindo as exigências 

legais que mantenham a condição de formalidade da associação ou 

cooperativa (pagamento de taxas; adequação física, entre outros)? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

xv. Há alguma dificuldade financeira para manter os atuais associados ou 

cooperados? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

xi. Há alguma dificuldade legal para manter os atuais associados ou 

cooperados? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS (OUTRAS ETAPAS E OBSERVAÇÕES): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Grata pela colaboração 

  



90 

APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE CUSTOS DE TRANSAÇÃO APLICADO A 

ÓRGÃO PÚBLICO AMBIENTAL E ONG EM FORTALEZA/CE 

N° Data: 

IDENTIFICAÇÃO 

01. Qual é sua Idade (anos)? _______ 

02. Qual seu sexo?  Masculino      Feminino 

03. Trabalha em qual setor?_______________ 

04. Há quanto tempo está alocado neste setor? _______________ 

05. Qual seu nível de escolaridade? 

 Não escreve e/ou não lê  

 Ensino fundamental incompleto 

 Ensino fundamental completo 

 Ensino médio incompleto 

 Ensino médio completo  

 

 Ensino superior incompleto 

 Ensino superior completo 

 Pós-graduação incompleto 

 Pós-graduação completo 

06. Por meio da instituição em que trabalha já realizou formação quanto à temática 

de meio ambiente e/ou sustentabilidade (oficinas, cursos de aperfeiçoamento, 

extensão, entre outros)?   Sim  Não  
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ÓRGÃOS PÚBLICO AMBIENTAL E ONG 
CUSTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE 

RECICLAGEM  
 
 
i – Há apoio da instituição para a CRIAÇÃO (incentivos quanto a informações/serviços 
técnicos para viabilizar a organização de interessados, etc.) de Associações ou 
Cooperativas Reciclagem?    Sim        Não. Se sim, liste abaixo as ações 
relacionadas: 

Objetivo 

 Instrumentos 
(legislações, recursos 
físicos, etc.)   

Tempo (quanto tempo 
leva para esta etapa ser 
concluída)   

Desembolso (R$ por 
período. Ex: R$ 50,00 
única vez) 

  

 
ii – Há apoio da instituição para a FORMALIZAÇÃO de Associações ou Cooperativas 
de Reciclagem?    Sim        Não. Se sim, liste abaixo as ações 
relacionadas: 

Objetivo 

  

Instrumentos 
(legislações, recursos 
físicos, etc.)   

Tempo (quanto tempo 
leva para esta etapa ser 
concluída)   

Desembolso (R$ por 
período. Ex: R$ 50,00 
única vez)   
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iii – Há apoio da instituição para a MANUTENÇÃO das atividades de Associações ou 
Cooperativas de Reciclagem?  Sim        Não. Se sim, liste abaixo as ações 
relacionadas:  
 

Objetivo 

  

Instrumentos 
(legislações, recursos 
físicos, etc.) 

  

Tempo (quanto tempo 
leva para esta etapa ser 
concluída) 

  

Desembolso (R$ por 
período. Ex: R$ 50,00 
única vez) 

  

 
 

ÓRGÃOS PÚBLICO AMBIENTAL E ONG 
ANÁLISE DE PERCEPÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E 

COOPERATIVAS DE RECICLAGEM  
 

Em relação à percepção do poder público e ONGs para a regularização de 

associações e cooperativas de reciclagem, investigam-se: os requisitos de 

adequação da legislação ao contexto local; a eficácia das ferramentas 

dispostas pela gestão pública para estimular a regularização de cooperativas 

assim como a suficiência de materiais e recursos humanos. 

I – Quanto à adequação da legislação ao contexto local: 

i. A legislação que regula a formalização de associações ou cooperativas de 

reciclagem é de fácil acesso? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

ii. A legislação que regula formalização de associações ou cooperativas de 

reciclagem é de fácil compreensão por parte de agentes de reciclagem? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
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 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

iii. A legislação que regula a formalização de associações ou cooperativas de 

reciclagem considera aspectos socioeconômicos dos agentes de 

reciclagem? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

iv. A legislação que regula a formalização de associações ou cooperativas de 

reciclagem considera aspectos locais de mercado de reciclagem? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

II – Quanto à eficácia das ferramentas dispostas pela gestão pública para 

estimular a regularização de cooperativas: 

v. A legislação exigida para regularização de associações e cooperativas de 

reciclagem facilita a sua formalização? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

vi. Há canais de orientação (profissionais, setores, telefones) que facilitem o 

processo de informação de pessoas interessadas em formalizar 

associações e cooperativas de reciclagem? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

vii.  Os métodos e procedimentos necessários para a regularização de 

associações e cooperativas facilitam a sua formalização? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

III – Quanto à suficiência de materiais e recursos humanos. 
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viii. O órgão dispõe de recursos financeiros (abono de taxas, créditos, entre 

outros), para incentivar a regularização de associações e cooperativas de 

reciclagem? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

ix. O órgão dispõe de materiais que facilitem a regularização de associações 

e cooperativas de reciclagem (tais como instrumentos de trabalho, material 

de papelaria, veículos, entre outros)? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 

x. O órgão dispõe de colaboradores capacitados para atender e orientar 

sujeitos interessados em formalizar associações e cooperativas de 

reciclagem? 

 Discordo Totalmente   Discordo Parcialmente  
 Não Concordo nem Discordo  Concordo Parcialmente  
 Concordo Totalmente 

 
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS (OUTRAS ETAPAS E OBSERVAÇÕES): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Grata pela colaboração 

 


