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Resumo: Esta pesquisa discute desafios e perspectivas 

para a inserção de cooperativas de catadores como 

fornecedores de serviços para a cadeia reversa de 

resíduos eletroeletrônicos. A pesquisa baseou-se em um 

estudo de caso na primeira cooperativa de catadores do 

país a trabalhar exclusivamente com coleta e destinação 

de eletroeletrônicos. Os resultados mostram um 

aumento do interesse de fabricantes em construir 

parcerias com a cooperativa visando coleta e a 

comercialização de REEE. Verificou-se ao longo dos 

anos queda significativa da rotatividade dos cooperados. 

Entretanto, a ausência de remuneração pelos serviços da 

cooperativa desafia sua sustentabilidade. 

 

 

1. Introdução 
No Brasil, a LR também se torna uma obrigação 

para diversos setores, a partir da aprovação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Entre as várias 

inovações presentes na nova lei, destaca-se a 

possibilidade das empresas firmarem parcerias com as 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis em 

suas iniciativas de LR [1].  

Argumenta-se nesse trabalho que esta parceria 

contribuiria para gerar benefícios econômicos, 

ambientais e sociais. Para empresas, as cooperativas 

poderiam viabilizar as atividades que são de pouco 

interesse das empresas como coleta, destinação e 

comercialização de resíduos pós-consumo. Já para as 

cooperativas, sua presença na cadeia reversa significa o 

potencial de coletar e comercializar quantidades 

crescentes de resíduos, impactando positivamente a 

renda destas organizações ([2]; [3]). 

Esta pesquisa discute desafios e perspectivas para a 

inserção de cooperativas de cooperativas de catadores 

como fornecedores de serviços para a cadeia reversa de 

resíduos eletroeletrônicos. A estratégia de pesquisa foi a 

realização de um estudo na Coopermiti, a primeira 

cooperativa de catadores a trabalhar exclusivamente 

com resíduos eletroeletrônico. 
 

2. Metodologia 
. O método de pesquisa escolhido foi a realização de 

um estudo de caso único. [4] e [5] argumentam que este 

método de pesquisa é bastante recomendável em casos 

de pesquisas exploratórias. A escolha da Coopermiti se 

deve sua exemplaridade por se tratar da primeira 

cooperativa de catadores especializada em REEE. A 

principal técnica de coleta foi a realização de entrevistas 

com representantes das cooperativas. . 

 

3. Resultados 
A pesquisa feita com a Coopermiti mostra a 

importância de que as cooperativas atuem não de forma 

isolada, mas sim dentro do âmbito de um programa 

municipal. No caso analisado, a parceria com a 

Prefeitura foi essencial para o crescimento do volume 

coletado entre 2010 e 2012. Porem, o grande avanço na 

coleta se dará a partir de 2013 até 2015 com o 

crescimento significativo de parcerias com outras 

organizações da cadeia reversa de REEE. Porém, tais 

resultados não foram assegurados  por meio da inserção 

da cooperativa nos fluxos reversos dos fabricantes, mas 

sim por meio do grande número de novos parceiros 

doadores, seja do setor público ou privado, com 

relevância maior para o segundo nos anos recentes 

 

Gráfico 2. Quantidade coletada (2010/2012/2015/2016) 
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Fonte: Elaborada pelos autores (2016)  
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