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Resumo:  

Esse texto tem por objetivo contribuir para a discussão do empreendedorismo como uma 
alternativa de mobilidade social para pessoas excluídas da sociedade, seja pela falta de 
qualificação profissional, seja pela escassez de empregos, decorrentes das crises ou das 
estratégias do sistema capitalista de produção. Trata-se de uma pesquisa empírica do tipo 
estudo de caso, realizada em cooperativa de catadores de lixo, localizada em um dos quinze 
municípios da Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco. Utilizou-se a entrevista 
semiestruturada como instrumento de coleta de dados. Os resultados apontam para uma 
atividade que enseja cidadania e participação política, de forma a provocar a melhoria de 
todos que moram na cidade ou que circulam pelo município e suas adjacências, demonstrando 
que o empreendedorismo social é, antes de tudo, um projeto coletivo. 

 

Palavras-Chave: Associativismo, Cooperativismo, Empreendedorismo Social. 

 

1. Introdução 

Como se verá nesse texto, o empreendedorismo social emerge, nos últimos anos, 

como uma saída para a liberdade das populações marginalizadas, com propostas que indicam 

verdadeiras portas de ascensão social. O empreendedor social busca, através do seu 

empreendimento, provocar impactos que contribuam para o crescimento e as mudanças da 

coletividade de um lugar, influenciando enormemente no cotidiano das pessoas, 

principalmente por aceitar as diferenças culturais e priorizar o conhecimento endógeno 

existente. Por outro lado, o associativismo e o cooperativismo, são tendências que geram 

oportunidades para grupos que, juntos e comprometidos, mediante capacitação e 

acompanhamento técnico, exercerem uma atividade em que haja retorno financeiro para a 

manutenção de suas necessidades vitais: alimentação, moradia, saúde e educação. 
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 A Cooperativa Erick Soares (COOCARES), localizada no município de Abreu de 

Lima (PE) é um exemplo dessa tendência e o objeto de estudo da pesquisa que originou o 

presente trabalho. A COOCARES, presidida e operada, exclusivamente, por ex-catadores de 

um “lixão, hoje é referência na cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco, pelo envolvimento, 

persistência e inserção social dos seus cooperados, além de oportunizar o desenvolvimento 

local, melhorar o convívio e resgatar a essência da vizinhança, a mudança de percepção de 

uma comunidade sobre a gestão dos resíduos recicláveis, bem como o reconhecimento do 

indivíduo como agente de mudança e não apenas como beneficiário. 

 

2. Metodologia 

O presente texto resultou de uma pesquisa empírica, realizada na sede da Cooperativa 

Erick Soares (COOCARES), localizada no município de Abreu e Lima, município da Região 

Metropolitana do Recife, em Pernambuco. A coleta dos dados foi efetuada mediante 

entrevistas semiestruturadas com a presidente da Cooperativa, Sra. Lindaci Maria Gonçalves, 

durante o período de setembro a novembro de 2017, ocasião em que também se produziu 

registros fotográficos do ambiente e dos equipamentos utilizados pela Cooperativa. 

 

 3. Empreendedorismo, Associativismo e Cooperativismo como Pilares para o 
Desenvolvimento Local e Social 

Ao longo de nossa história, nos foi ensinado que deveríamos nos preparar para o 

mundo do emprego, desenvolvendo competências e assumindo responsabilidades para 

desempenhar atividades, mesmo muitas vezes estáticas, até que outros criassem condições 

para a nossa inserção no mercado de trabalho, estabelecendo-se assim o que Dolabela (2008) 

denominou de síndrome do empregado.  Essas eram as premissas estabelecidas para o 

emprego e ensinadas na maioria dos cursos de Administração. Mas isso tem mudado. 

Conforme nos relata Calado (2014, p. 28),  

 

A invalidez dessas antigas premissas torna-se mais evidentes ao se constatar que a 
última tendência no primeiro mundo é a crise do emprego e, por conseguinte, o que 
fazer para atenuar a extinção dos postos de trabalho foi o assunto dominante nos 
anos 90 do século passado. O emprego não acabou, nem vai acabar. Apenas mudou 
e vai continuar mudando. Um exemplo é que, há 20 anos, um profissional trocava de 
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emprego apenas duas vezes; há 10, já trocava quatro vezes e, atualmente, ele muda 
de emprego oito vezes no decorrer de sua vida útil, sendo que, na metade delas, é 
simplesmente demitido.    

 

Portanto, conforme nos ensina Dolabela, 2008, o estudo no campo do 

empreendedorismo focaliza as pessoas em sua busca incessante por um sonho, que se inicia 

no âmago do indivíduo e resulta em valor para coletividade. Essas pessoas não são mais 

empregadas, mas empreendedoras – dotadas de características que proporcionam a condução 

de suas vidas, elaboram e definem seus próprios destinos. 

 Elas serão capazes de observar o locus e visualizar oportunidades antes jamais vistas, 

transformando-as em riqueza local. Segundo Schumpeter (1934)apud Dolabela (2008), a 

preocupação em embasar o empreendedor para haver menores erros, é acreditar na crença em 

que comunidades tenham iniciativa para liderar e canalizar esforços para seu próprio 

crescimento, pois sabe-se que o desenvolvimento local é endógeno, ou seja, faz-se necessário 

o diálogo entre as partes para que haja um ambiente favorável para a efetivação da atuação do 

empreendedor.  

 De acordo com Levésque e Favreau (1996) apud Santos e Callou (2006), o 

desenvolvimento local é tido como uma das formas de desenvolver uma determinada 

comunidade, fomentada pela criação de pequenas e médias empresas. Ainda nessa linha, 

conforme Bacelar (ANO) apud Oliveira (2006), tem-se aí um processo de construção de 

oportunidades em consequência do melhoramento da qualidade de vida dos beneficiários. 

Portanto, o desenvolvimento local é concebido por um processo contínuo de crescimento nas 

esferas sociais, econômicas, políticas e educacionais de um território, baseado na tomada de 

consciência do indivíduo, resultando em uma responsabilização coletiva para a realização de 

iniciativas produtivas ou não. (Oliveira 2006, apud Santos e Callou, 2006).  

Contudo, o estudo e alavancagem das ações do empreendedor em conjunto com 

atividades que visem o desenvolvimento local são decisórias para a alavancagem social. 

Injetar esforços nesse setor criará um novo contrato de trabalho (emprego-solidariedade) 

ampliando o conceito de solidariedade – dar, receber e retribuir, para além do 

assistencialismo, promovendo uma atuação mais participativa do indivíduo enquanto coletivo, 

edificando assim um novo projeto de sociedade pautado na inserção social.  
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Provavelmente a Revolução Industrial ocorrida na Europa durante o Século XIX, 

originou a prática do associativismo. Com a diminuição da necessidade da força de trabalho 

humana, decorrente da sua substituição pelo maquinário, parcelas da população viram seus 

empregos se evadirem, resultando em desequilíbrio social.  Artesãos e até mesmo operários 

que já estavam sendo desligados das indústrias,perceberam que isoladamente não 

conseguiriam competir com os empresários e seus baixos custos de operação, fator causado 

pela produção em escala. Emergem desse ambiente, portanto, as primeiras menções ao 

movimento associativista (SALES, 2010). 

Por outro lado, os precursores do cooperativismo, conforme nos mostra Sales, (2010), 

valorizavam a ideia do homem como fruto do seu meio social, ou seja, a mudança no meio 

social estava diretamente ligada à mudança do indivíduo. Suas ações vislumbravam-se no 

combate do lucro e da concorrência, para diminuir a divisão social existente nitidamente entre 

operários e patrões da época – meados do Século XIX. 

Portanto, o empreendedor, seja em seu próprio negócio ou através do associativismo 

ou do cooperativismo, pode ser capaz de tornar seus próprios sonhos em realidade visando a 

oportunizar o desenvolvimento do seu ambiente imediato.   

 

4. O Caso COOCARES: Concretização de uma Ideia 

Atualmente, a COOCARES, é uma referência no que diz respeito à gestão de resíduos 

sólidos na Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco.Mas até galgar essa posição de 

respeito,teve que enfrentar algumas dificuldades na sua história, conforme a seguir se 

descreve, ainda que de forma resumida, a sua origem, seus idealizadores e a concretização de 

todo um trabalho que envolveu pessoas simples, agentes governamentais, instituições de 

ensino e ajuda internacional.  

4.1 Dificuldades Iniciais 

Inicialmente, a primeira dificuldade enfrentada pelos então catadores,aconteceu no final 

da década de 1990, com a exploração dos garis, que diminuíam a renda oriunda da coleta no 

lixão. Devido à barricada e consequentemente à diminuição da entrada de caminhões no lixão, 

os catadores sofreram perseguições por parte dos motoristas e garis, que atearam fogo 

criminosamente em seus materiais, implicando em perda substantiva de 
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resíduos,correspondentes a semanas de trabalho. Outra forma de tentar inibir o protagonismo 

dos associados que pediam o fechamento e realocação dos mesmos,surgiu de outros catadores 

do lixão, que deduziram os pedidos como um ato de traição. 

Ao se desvincularem do lixão, já estando localizados no Bairro do Fosfato (Abreu e 

Lima), os associados chegaram a ficar cerca de três meses sem obter lucro proveniente do 

trabalho de coleta, pois agora, como a venda seria direcionada às indústrias com o tratamento 

sendo mais detalhado, e para que as indústrias tivessem interesse, o volume teria que ser bem 

maior do que aqueles já trabalhados. A UFRPE, sensibilizada com a situação, disponibilizou 

cestas básicas durante esse período para que os associados não se desmotivassem em trabalhar 

com a coleta dos materiais.  

A nova localização no Bairro do Fosfato não erradicou os problemas. Os associados 

trabalhavam com coleta porta a porta no Bairro de Caetés 1 (Abreu e Lima), o qual ficavahá 

8,9km de distância da sede da associação, comprometendo a logística, e os associados ainda 

utilizavam carroças para fazer o transporte do material coletado.  

Mesmo após a participação no edital da Petrobras “Fome Zero” e já estruturada como 

cooperativa devido ao trabalho da UFRPE, os problemas internos continuaram.Os 

cooperados, por falta de conhecimento de trabalho em equipe, acabavam gerando conflitos 

implicando na diminuição do quadro de participantes, como evidencia Lindaci Gonçalves 

(2017): “As cabeças das pessoas são diferentes e principalmente daquelas que tiram seu 

sustento do lixão que tinham um trabalho apenas de coletar e vender individualmente, 

faltando o espírito de equipe”.  

Ainda hoje, mesmo estando devidamente estruturada e articulada, a COOCARES tem 

dificuldades financeiras, pois desembolsa cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês para 

o pagamento do aluguel do galpão onde está localizada – agora no Bairro do Desterro, 

também em Abreu e Lima. Dependendo do volume coletado, primeiramente são retiradas as 

despesas e o restante é igualmente dividido entre os cooperados. Desse modo, pode ser 

constante a variação do valor de suas receitas, o qual está vinculado diretamente à quantidade 

coletada e vendida às indústrias.  

 

4.2 Articulações e Parcerias 
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As cooperativas por si só, infelizmente, não possuem força suficiente para atuarem no 

ramo de reciclagem de resíduos sólidos apenas com o trabalho árduo dos seus catadores, 

levando em consideração suas limitações, decorrentes, na maioria das vezes, de um passado 

vindo dos lixões.   

Em setembro de 2003, já no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a situação 

dos catadores começa a receber os primeiros apoios oficiais ao ser criado, por decreto, o 

Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de Lixo. No entanto, só com a 

promulgação do Decreto n° 7405, de 23 de dezembro de 2010, que criou o Programa Pro-

Catador, esses apoios começam a se solidificar pois, conforme explicitado em seu Art. 1º, o 

Programa Pró-Catador, tem como finalidade: 

 

...integrar e articular as ações do Governo Federal voltadas ao apoio e ao fomento à 
organização produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, à 
melhoria das condições de trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão 
social e econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da 
reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse segmento (BRASIL, 2010).  

 

Ao longo desse decreto, são apresentadas diretrizes que possibilitam a melhoria do 

desempenho das cooperativas, refletindo diretamente nos catadores que delas retiram sua 

renda, evidenciando a responsabilidade compartilhada para a gestão de resíduos sólidos. Nos 

itens a seguir, evidenciam-se as parcerias e articulações (ver figura 1) que dão apoio ao 

trabalho da COOCARES, possibilitando sua atuação como um empreendimento social. 

 

Figura 1 – Parcerias e Articulação da COOCARES. Fonte: Gonçalves (2017) 

As Universidades Públicas de Pernambuco tiveram um papel fundamental na construção 

da COOCARES. A primeira instituição de ensino a dar apoio à COOCARES foi a 
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Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, que selecionou a associação para 

participar daIncubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (INCUBACOOP) 

apresentando o que era o cooperativismo e seus benefícios. A partir do trabalho da UFRPE 

em transformar a associação em cooperativa, surgiu a possibilidade dos cooperados em 

conhecer cada vez mais as suas potencialidades, incentivando trabalhos futuros.   

A COOCARES também recebeu ajuda da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, 

que se dispôs a trabalhar capacitações que implicaria diretamente nas ações que os catadores 

iriam realizar.  

Outra parceria bastante importante ocorreu com a Universidade de Pernambuco – UPE, 

que trabalha a coleta seletiva, ao abrir suas portas para que os cooperados retirem os materiais 

recicláveis continuadamente de suas dependências. 

Na cidade de Abreu e Lima, a COOCARES, também, tem um trabalho de coleta seletiva 

nas escolas municipais, com a retirada de materiais recicláveis e óleo de cozinha, 

proporcionando, contribuindo com a educação ambiental de crianças e adolescentes, além da 

diminuição do volume de resíduos, que acabaria indo para os aterros sanitários.  

A prefeitura de Abreu e Lima é a única em Pernambuco a firmar um contrato para realizar 

o serviço de reciclagem no município, em parceria com cooperativas de coleta e reciclagem 

de resíduos sólidos. Para isso, disponibiliza uma contrapartida mensal de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais) para a COOCARES. 

Além da ajuda de empresas nacionais, a COOCARES também tem seu trabalho motivado 

por agentes internacionais como a Cáritas Internacional por meio da Cáritas Brasil que, em 

setembro de 2017, inaugurou uma mini usina para o tratamento do óleo de cozinha em 

biodiesel (Figura 2). 
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Figura 2 – Inauguração da Usina de Biodiesel da COOCARES. Fonte: Vieira (2017) 
 

A partir da sua participação na incubadora da UFRPE, e ao se tornar uma cooperativa, a 

COOCARES obteve a possibilidade de se vincular a algumas empresas que deram fomento 

para a realização do seu trabalho.  

Inicialmente a Petrobrás, por meio do seu programa “Fome Zero”, trabalhou os princípios 

da coleta seletiva com os cooperados, apresentando diretrizes para sua realização. Com isso, a 

COOCARES passou a recolher o lixo eletrônico proveniente do setor bancário, 

especialmente, aquele proveniente da Fundação Banco do Brasil e da Caixa Econômica 

Federal.  

Ao longo da sua trajetória, a COOCARES recebeu algumas doações de empresas 

imponentes no mercado, como a Nestlé, que doou maquinários que, juntos, chegaram ao valor 

de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), otimizando o trabalho dos cooperados (GONÇALVES, 

2017).   

No município de Abreu e Lima, as indústrias são alvo da COOCARES, que a elas revende 

seus materiais, possibilitando um canal reverso sólido. Alguns exemplos são: o GRUPO 

ONDUNORTE, com a compra dos papelões; a FRONTEC, para a qual são revendidas as 

garrafas pet; e a JANGA S/A, que recebe o plástico prensado. O ferro, que chega a 5 ou 6 

toneladas/mês, é revendido para empresas metalúrgicas locais.  

 

4.3 Programas e Atividades Desenvolvidos 

A coleta seletiva no bairro de Abreu e Lima demonstrou a proatividade da cooperativa 

em ir buscar a melhora do grupo ainda sem parcerias. Inicialmente, segundo a presidente 

Lindaci Gonçalves os catadores se desdobravam entre a coleta porta a porta e o trabalho no 

lixão: “Pela manhã trabalhávamos com os moradores; à tarde retornávamos ao lixão para dar 

continuidade do trabalho” (GONÇALVES, 2017). 

 De longe, o trabalho dos catadores chama atenção.Por isso, tiveram o conhecimento, 

através da Petrobrás (2017),do MOVA – Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, 

criado pelo educador Paulo Freire. Um ato totalmente benéfico para os cooperados, visto que, 

alguns catadores não sabiam ao menos assinar o nome e outros liam, mas não interpretavam 
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bem, ou seja, eram considerados “analfabetos funcionais”. Ao final, todos os cooperados 

foram devidamente alfabetizados. 

Outra forma de capacitação que fomentou o trabalho dos catadores, no que diz respeito 

à gestão da cooperativa, foi o empenho de alguns de seus parceiros em fornecer treinamento, 

como elaboração de planilhas financeiras, bem como relações interpessoais que tornou a 

gestão da COOCARES mais elaborada.  

Atualmente, tendo os seus cooperados devidamente preparados e capacitados, a 

COOCARES desenvolve o processo de tratamento dos resíduos sólidos em várias etapas, tais 

como coleta, separação prensagem e distribuição. 

O trabalho da cooperativa torna-se cada vez mais importante por alguns aspectos, 

entre os quais destacam-se: o reconhecimento dos catadores com profissionais, a mudança de 

percepção de uma comunidade para a questão da coleta seletiva, e exemplos de 

sustentabilidade, cujas atitudes impactam diretamente nas gerações futuras. Além disso, de 

forma mais objetiva, o trabalho desenvolvido pela COOCARES, permite vislumbrar dois 

segmentos diretamente beneficiados, conforme a seguir se resume: a comunidade e os 

próprios cooperados. 

A mudança da cooperativa para o Bairro do Fosfato impactou diretamente naqueles 

que ali estavam inseridos. Primeiramente a COOCARES implantou a coleta seletiva no 

bairro, trabalhando em conjunto com os moradores sobre o excesso de lixo, originadoem suas 

próprias casas, pela falta de um ato bastante simples: a separação do resíduo seco do molhado.  

 A cooperativa trabalhou esse “detalhe” com a comunidade de uma forma tão eficaz 

que, segundo a presidente Lindaci Gonçalves (2017), “os moradores solicitam as sacolas para 

armazenarem seus resíduos, evidenciando a mudança de percepção dos mesmos para a 

questão dos resíduos”.  

 Segundo ainda Lindaci Gonçalves (2017), “inicialmente os parceiros em potencial 

tinham receio em conhecer a estrutura física da cooperativa pela falta de segurança na 

comunidade”. Contudo, houve o apelo e coragem por parte da cooperativa em buscar se 

aproximar daquelas pessoas que estavam à margem da sociedade local que, em contrapartida, 

respeitaram o trabalho da COOCARES, e passaram a desenvolver hábitos mais coerentes com 

a cidadania. 
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 Com isso, a comunidade aos poucos foi sendo mais bem visitada, gerando pontos 

positivos que fomentaram a abertura de espaços para a capacitação dos moradores e até a 

entrega de leite porta a porta.  

 Ao trabalhar maciçamente a coleta seletiva no Bairro do Fosfato a COOCARES 

conseguiu mudar a visão dos moradores sobre a própria forma de coleta, mudando 

radicalmente até a forma de se expressar sobre o tema, uma vez que atualmente os moradores 

utilizam o termo “coleta seletiva” ao invés de “coleta de lixo”.  

A questão da saída do lixão de Abreu e Lima para o Bairro do Fosfato, estando agora 

completamente reorganizado, deu à COOCARES sentimento de importância pois, antes,eram 

vistos como trabalhadores de categoria inferior. Lindaci Gonçalves, atual presidente da 

COOCARES, conta com empolgação sobre a confiança que os moradores têm sobre o 

trabalho da cooperativa: “Agora os catadores vão até a casa dos moradores devidamente 

uniformizados transmitindo o trabalho sério prestado pelos cooperados” (GONÇALVES, 

2017).  

 O empenho dos catadores que mudaram a visão de uma comunidade sobre a questão 

do lixo, e possibilitou a entrada de pessoas de fora na comunidade, deu oportunidade dos 

cooperados em participar de capacitações, como o programa de alfabetização, o trabalho da 

UFRPE com a incubação da cooperativa, valorizando o trabalho deles. Outro reconhecimento 

que os catadores evidenciam para tornar o trabalho contínuo, é que, com o trabalho de coleta 

dos resíduos e o devido tratamento, os catadores veem seu trabalho altamente importante, 

equiparado a outras formas de trabalho. 

 

4.4 Plano de Expansão e Ideias Futuras 

No curto prazo, as pretensões da COOCARES são muitas. A principal delas será 

aumentar a produção de biodiesel com a coleta de óleo de cozinha usado pela comunidade e 

pelo óleo trocado de veículos automotores de empresas de transporte público, a exemplo da 

Itamaracá Transportes. Importante salientar que esse biodiesel a ser produzido pela 

Cooperativa irá diretamente para os tanques dos ônibus escolares da zona rural de Abreu e 

Lima, conforme parceria com a prefeitura do local.  

 Outro projeto, patrocinado pela prefeitura de Itapissuma, diz respeito à capacitação 

dos cooperados em transformar as sobras do óleo de cozinha em material de limpeza como 
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detergente e sabão, estabelecendo uma relação ganha-ganha entre moradores e cooperados. 

Segundo Lindaci Gonçalves (2017) “temos o interesse em replicar esse trabalho na nossa 

cidade, Abreu e Lima, pois isso implica em criar uma moeda de troca interessante de 

trabalhar” para tornar real o trabalho da coleta seletiva nos bairros em que ainda não são 

realizadas as retiradas de material pela COOCARES.  

 A expansão física também consta dos planos da Cooperativa. O atual galpão, onde 

funciona suas instalações, além de ser alugado, já demonstra não suportar a demanda que vem 

crescendo devido ao seu trabalho por parte da coleta seletiva e de empresas que utilizam o 

espaço como meio de destinar o seu material corretamente. Essa expansão deverá ocorrer 

mediante a doação de um terreno por parte da prefeitura de Abreu e Lima e construção do 

imóvel será conseguida mediante articulações junto a organismos do Governo do Estado e 

Federal.  

 Devido ao trabalho audacioso da COOCARES o município de Igarassu propôs que a 

cooperativa assumisse um galpão no município e revigorasse a coleta seletiva nos bairros, 

mas, segundo a Lindaci Gonçalves (2017), “essa ideia está descartada, pelo menos por 

enquanto, pois a COOCARES atualmente ainda não tem força o suficiente para administrar 

dois galpões em cidades diferentes”. Esse será certamente um projeto de longo prazo.  

 

 

 

 

5. Considerações Finais 

A COOCARES também exerce, através de sua atual presidenta e cooperados, um 

trabalho de cidadania e participação política. Nesse sentido, tem acento e participa ativamente 

dos seguintes grupos consultivos da cidade: 

 Conselho Municipal do Meio Ambiente; 

 Conselho Municipal da Merenda Escolar. 

Essa participação, além de garantir um espaço para que a COOCARES continue a 

prestar seus serviços à comunidade Abreu-Limense, significa que a mesma está ciente de que 

precisa retribuir o seu ganho proporcionado pela comunidade, além de continuar lutando 
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conjuntamente pela melhoria de todos que moram na cidade ou que circulam pelo município e 

suas adjacências.  

A COOCARES hoje é um empreendimento social de relevância para o município de 

Abreu e Lima e exemplo para outros de nosso estado. No entanto, a sua construção se deveu 

ao apoio técnico e político dos funcionários e gestores de várias entidades, organismos e 

instituições conforme citados nesse texto, demonstrando que o empreendedorismo social é, 

antes de tudo, um projeto coletivo. 
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