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Resumo 

 

O projeto Cíclica do time Enactus UFPA tem trabalhado em prol de aprimorar a produtividade 

e a qualidade de vida de duas associações de catadores de resíduos sólidos da cidade de Belém. 

Entretanto, estas comunidades, ainda que possuam a mesma origem, trabalhem hoje dividindo 

o mesmo espaço, e recebam atualmente a mesma assistência pelo projeto, possuem nítidas 

diferenças em suas respectivas produtividades e satisfação de seus associados. O motivo disto 

tem sido as inúmeras diferenças encontradas no modelo de liderança e gestão de cada 

associação, que tem interferido diretamente no desenvolvimento de ambas as comunidades. 

Este artigo tem por objetivo fazer uma análise comparativa das características instrínsecas a 

cada associação e observar quais destas tem ou não relação com as ações realizadas pelo projeto 

e como estas interferem nos resultados obtidos por cada comunidade. 
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Introdução 

Para um trabalho produtivo e organizado, é imprescindível que as relações entre os 

membros da associação sejam bem estruturadas. A comunicabilidade entre as funções de cada 

setor, desde a diretoria aos associados permite, como em qualquer empresa, detectar as 

vulnerabilidades e necessidades do conjunto. Há uma postura mais permissiva que dificulta o 

reconhecimento da autoridade da direção. 

A implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) obrigou 

o fechamento de diversos lixões a céu-aberto no Brasil, incluindo o lixão do Aurá no Pará, que 

servia como fonte de renda para diversas famílias de catadores de materiais recicláveis. Com o 
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seu fechamento, em 2015, muitos destes passaram a se organizar em associações, como a 

ACCSB – Associação dos Catadores da Coleta Seletiva de Belém e a ARAL – Associação dos 

Recicladores de Águas-Lindas, que hoje trabalham no Centro de Triagem da Coleta Seletiva de 

Belém e também são as duas comunidades vinculadas ao projeto Cíclica do time Enactus 

UFPA.  

Desde 2015 o projeto Cíclica tem trabalhado em busca de aprimorar a produtividade e 

a qualidade de trabalho e de vida dos associados da ACCSB, tendo expandido recentemente sua 

área de atuação também para a ARAL. Ao longo do desenvolvimento do projeto, tem-se 

observado nitidamente o fato de que o modo de funcionamento entre as duas associações que 

tiveram a mesma origem é completamente distinto entre si e que isto tem interferido diretamente 

nos resultados obtidos com o projeto. 

A ARAL se difere em muitos pontos da ACCSB, distinguindo-se principalmente pelo modelo 

de liderança e gestão da associação que possui uma direção heterogênea, mais flexível e de 

maior autoridade, frente ao modelo da ACCSB que funciona basicamente como uma empresa 

familiar onde a estratégia organizacional não é delimitada e a gestão de pessoas é incipiente e 

casual, refletindo diretamente na produtividade e satisfação dos associados (MOREIRA, 2004; 

GRZYBOVSKI, HOFFMAN & MUHL, 2008). 

Desta forma, neste artigo procurou-se evidenciar diferentes fatores que influenciam nos 

resultados obtidos por ambas as associações levando em conta tanto fatores de ambas as 

comunidades que independem a priori da atuação do projeto, quanto fatores que dependem das 

ações desenvolvidas pelo time. 

Parte I – Diferenças entre as associações ARAL e ACCSB não vinculadas ao projeto 

Cíclica 

Diferenças entre as associações: Modelo de gestão 

A estrutura organizacional das associações ACCSB e ARAL possui distintas 

características. No que tange a estrutura documentada, ambas as diretorias possuem seus 

quadros dispostos em escala hierárquica de autoridade, contudo na prática esta estrutura pouco 

é aplicada e as decisões e obrigações de cada associação são centralizadas. A ACCSB tem o 

seu corpo diretor formado em prevalência por membros de uma família, o que favorece 

membros da diretoria em detrimento dos demais associados, influencia no seu modelo de 
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negócios e na tomada de decisões estratégicas da associação. A ARAL ainda que possua uma 

direção centralizada, conta com um quadro diretor heterogêneo, que tem proporcionado uma 

tomada de decisões que abrange a maioria dos associados sem privilegiar um seleto grupo. 

 

Diferenças entre as associações: Modo de Operação: 

A ACCSB realiza a coleta de materiais recicláveis exclusivamente por meio da coleta 

com caminhões, sendo dois de propriedade da Prefeitura Municipal de Belém, e dois veículos 

próprios. O resíduo coletado é proveniente de doações de órgãos públicos, estabelecimentos 

comerciais e pontos residenciais. Chegando ao Centro de Triagem o material é triado conforme 

a sua natureza, pesado e posteriormente vendido, em sua maioria, a empresas intermediadoras, 

tendo o seu lucro dividido igualmente entre todos os associados. 

A coleta da ARAL é executada em duas frentes: por meio da coleta porta-a-porta, onde 

os associados utilizam um “carrinho”, deslocando-se por áreas pré-determinadas, recolhendo o 

material reciclável em residências e em pequenos pontos comerciais e por meio da coleta com 

caminhões que atende a doações de prédios, pontos comerciais, eventos e órgãos públicos. A 

remuneração é calculada com base na quantidade de material coletado individualmente, sendo 

10% da venda individual destinados para o caixa da associação. A ARAL vende seu material 

tanto para empresas intermediadoras como para compradores finais. 

Diferenças entre as associações: Estilo de liderança 

O estilo de liderança observado na presidência das associações influencia diretamente 

na produtividade de cada uma. A liderança exercida pela presidente da ARAL é marcada por 

flexibilidade na tomada de decisões, aliada a um melhor planejamento operacional que move a 

associação a estabelecer e cumprir metas, bem como uma maior organização e a capacidade de 

influenciar, a qual lhe permite ter um controle maior das operações e dos associados, 

diminuindo a ociosidade no ambiente de trabalho. Na ACCSB a presidente apresenta certa 

inflexibilidade na tomada de decisões, as quais nem sempre são tomadas em beneficio de todos 

os associados. Grande parte das medidas tomadas tem caráter de beneficio familiar, o que 

ocasiona resultados ineficientes e causa insatisfação em muitos associados. 

Diferenças entre as associações: Relação da diretoria com os associados 

A ARAL possui uma relação mais democrática entre direção e associados, pois estes, 

ao elegerem seus representantes,  reconhecem sua autoridade, ao mesmo tempo em que podem 
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destituí-los em caso de uma gestão mal articulada, injusta ou fraudulenta. Similarmente, o corpo 

diretor tem a autonomia de punir o membro que transgredir alguma regra da associação para a 

boa convivência e produtividade do conjunto. A direção da ARAL também é mais transparente 

em suas ações e organização, aspecto facilitador da comunicação entre as atividades 

desenvolvidas tanto na diretoria quanto nos outros setores. Existe, dessa forma, uma maior 

confiança dos associados no corpo diretor e vice-versa, que reflete-se no modo de trabalho, no 

qual é perceptível a separação das relações estritamente profissionais das relações de lazer 

existentes entre os associados e a diretoria.  

Na ACCSB os associados não têm, de fato, a autonomia de elegerem seus 

representantes, portanto, são conduzidos por um corpo diretor de transmissão de poder 

hereditário. A direção também é encarada por muitos associados como pouco transparente e 

sem autoridade. Isto favorece um cenário bem mais desorganizado, onde não há dissociação 

clara entre relações profissionais e de lazer durante a jornada de trabalho. Desta forma, a 

permissividade da diretoria acaba por reduzir a produtividade da associação, ainda que esta não 

se abstenha de cumprir seu papel quando há faltas graves por parte dos membros, percebe-se 

que não há efetiva confiança dos associados na liderança da associação. 

Diferenças entre as associações: Relação entre os associados 

Na ARAL, a relação entre os associados é mais harmoniosa. A hierarquia de trabalho 

permite que cada membro exerça sua função e seja cobrado pela sua produção, evitando, até 

certo ponto, que os associados criem desavenças entre si em virtude das possíveis injustiças que 

poderiam ser cometidas para o beneficiamento de um certo grupo. Os membros mostram-se 

mais satisfeitos uns com os outros e com o exercício de suas atividades em conjunto.  

Na ACCSB, é mais comum desentendimentos entre os associados, pois não há, até certo 

ponto, uma separação clara das relações profissionais e pessoais. Em decorrência da 

centralização familiar de poder, medidas de beneficiamento causam transtorno e críticas 

pessoais entre os associados, os quais sentem-se mais insatisfeitos com o trabalho.  

Relação entre as associações 

O Centro de Triagem de Belém é dividido ao meio, sendo seu lado esquerdo pertencente 

à ARAL e o direito à ACCSB. As duas associações dividem o mesmo espaço e, portanto, é 

inevitável que seus membros compartilhem a convivência. Contudo, há um conflito de relação 

entre as associações. A ACCSB só mantém relações profissionais com a ARAL sob condições 

vantajosas. Os modelos de liderança seguem caminhos opostos nas duas associações e, 

consequentemente, as tomadas de decisões são distintas e nem sempre há um consenso.  A 
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liderança da ARAL tem forte influência sobre os associados, preocupada sempre em fazer 

acordos amistosos e manter uma relação mais harmoniosa com a outra associação. Devido essa 

característica, a ARAL prefere manter-se afastada para evitar desentendimentos. Na liderança 

da ACCSB, as tomadas de decisões são mais convenientes para as necessidades da associação, 

o que nem sempre resulta em benefícios para ambas as associações.  

Parte II – Diferenças entre as associações ARAL e ACCSB vinculadas ao projeto Cíclica 

Relação do projeto Cíclica com a diretoria das associações 

 O projeto Cíclica a princípio, trabalhou apenas com a associação ACCSB por cerca de 

dois anos. A diretoria da associação que de início se mostrou  resistente à atuação do projeto, 

ao longo do tempo passou a desenvolver mais confiança, tornando a relação mais estreita e 

firme. A premiação do time Enactus UFPA com o projeto Cíclica na liga Rookie no CNE Brasil 

2015 também contribuiu para o fortalecimento desta relação. A partir do primeiro ano de 

contato, o projeto procurou formas de empregar melhorias na gestão da diretoria da associação 

com capacitações em parceria com o SEBRAE e contribuição na organização da documentação 

da associação, assim buscando aprimorar a relação da diretoria com clientes e regulamentá-los 

para participação de editais, o que aprimorou a relação da diretoria com o projeto. Apesar da 

relação mais próxima, problemas como baixa presença nos cursos de capacitação, coleta 

irregular em pontos obtidos pelo projeto, dificuldade de comunicação e atraso no envio de dados 

de vendas e coleta mostravam o descaso em cumprir pequenas obrigações que dependiam da 

diretoria. 

 A relação entre o projeto cíclica e a diretoria da ARAL iniciou de forma indireta atuando 

somente com capacitações juntamente com a ACCSB. Desde então, observou-se um grande 

interesse da diretoria em participar ativamente das atividades propostas pelo projeto. Em 

novembro de 2016, o projeto Cíclica participou da Feira do Empreendedor do SEBRAE-PA, 

ao qual todo o lixo reciclável do evento foi destinado às associações vinculadas ao projeto. 

Inicialmente, o material seria coletado somente pela ACCSB, porém a associação não cumpriu 

com o compromisso de forma integral, sendo que a ARAL foi então também contatada para 

recolhimento do material, demonstrando a seriedade e empenho da diretoria em aproveitar 

oportunidades de negócio. Em dezembro de 2016, o projeto deu início à atuação direta com a 

ARAL com a expansão de novos pontos de coleta e vendas. Apesar do curto período de atuação, 

a ARAL já mostra bons resultados e vem mantendo uma relação profissional, honrando seus 

compromissos e solucionando problemas mais rapidamente.  
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Relação do projeto Cíclica com os associados 

 No primeiro ano de implantação do Cíclica, o contato com os associados da ACCSB era 

discreto, focando-se mais em conquistar a confiança da direção da associação, o que foi 

posteriormente percebido como tendo sido um erro. A partir do segundo ano de atuação, o 

projeto procurou estreitar vínculos, tanto com os associados da ACCSB como da ARAL, 

buscando explicar claramente sua atuação e as possibilidades de melhorias na renda e qualidade 

de vida e trabalho de cada um. Esse contato mais próximo incentivou uma maior participação 

dos associados em ações do projeto como ações de saúde e capacitações (REF OUTRO 

ARTIGO), o que proporcionou um aumento no sentimento de pertencimento ao projeto por 

parte destes, uma vez que puderam sentir os benefícios obtidos e assim ter um maior apreço 

pelo trabalho realizado. 

Resultados e conclusões  

             O modelo de gestão atual de ambas as associações possuem falhas. Entretanto, o 

modelo de gestão da ARAL se mostra mais eficiente perante o modelo da ACCSB e isto se 

reflete claramente, não apenas na produtividade média individual dos catadores de cada 

associação, (sendo que os associados da ARAL recebem cerca de R$700,00 por mês, enquanto 

que os da ACCSB recebem pouco mais de R$400,00) quanto na satisfação e confiança que os 

associados tem na liderança da associação. 

 O projeto Cíclica tem atualmente procurado dar as mesmas oportunidades para ambas 

as associações. Entretanto, à medida que as ações do projeto se desenvolvem, fica claro que a 

obtenção de resultados não depende exclusivamente do esforço da equipe em realiza-las com 

excelência, mas sim de um conjunto de fatores que envolve também as características 

intrínsecas de cada comunidade. 
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