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Resumo 

Trilhos é um projeto que possibilita a relação entre empresas e cooperativas de reciclagem 

na realização da Logística Reversa, incluindo na intermediação os três pilares da sustentabilidade 

que regem um projeto Enactus. O objetivo deste artigo é apresentar um modelo de relacionamento, 

contrato e manutenção do processo de logística reversa, para que o projeto se torne escalável, a fim 

de que outras Enactus apliquem em suas respectivas cidades, eventualmente cobrindo todo o 

território nacional. Esse projeto  possibilita o aumento da produtividade das cooperativas e da renda 

dos cooperados além de tornar o trabalho dos cooperados mais valorizado pelos moradores e pela 

prefeitura da cidade em que a cooperativa se localiza. 

Palavras-chave: Logística Reversa; Reciclagem; Valorização; Compensação ambiental; 

Cooperativas 

 

Abstract 

 Trilhos is a project that enables a relationship between companies and recycling 

cooperatives for the realization of reverse logistic, including the three pillars of sustainability, 

characteristic of an Enactus project. The purpose of this article is to present a model for approach, 

relationship, contract and maintenance of the reverse logistics process, so that it becomes scalable 

for other Enactus to apply in their respective cities, and eventually covering the entire national 

territory. The project makes possible to increase the productivity of cooperatives 1and the income 
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of their workers in addition ok making the work of the cooperative more valued by the residents 

and city hall of the city where the cooperative resides. 

Keywords: Reverse logistic; Recycling; Appreciation; Environmental compensation; Cooperatives 

 

1) INTRODUÇÃO 

O Projeto Trilhos é o mais recente criado pelo Time da Enactus Unesp Bauru com o apoio 

da Empresa Tilibra, apoiadora oficial dos Times Enactus do Brasil. Ele surgiu por deliberação de 

ambas as partes, com o objetivo de gerar um retorno para as comunidades de Bauru, cidade sede 

da empresa. Desta forma as três cooperativas da cidade foram prospectadas e a Cooperativa I foi 

selecionada para participar do projeto desde a fase de estruturação.  

Considerando o potencial do projeto, foi decidida a criação de uma metodologia de 

relacionamento que o escalasse tanto para outras empresas e cooperativas de Bauru quanto do 

Brasil por meio de outros Times Enactus. Hoje a metodologia se encontra em fase final de sua 

estruturação e inicialmente a replicação será feita pelo Time de Bauru a fim de aprimorar a 

metodologia antes de disseminá-la. O projeto teve início em Abril de 2019, sendo a primeira 

compensação realizada no mês de junho de 2019.  

 

2) JUSTIFICATIVA 

Segundo o Capítulo III, Art. 6 da Lei n° 12.305, de 2 de Agosto de 2010, a qual instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, “a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que 

considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública” é um 

princípio fundamental o qual coincide com os valores da Enactus. 

Além deste, outros princípios diretamente relacionados à proposta da rede são citados no 

mesmo artigo e incrementam a justificativa na qual sustenta-se o desenvolvimento deste projeto. 

São eles: o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos  

 

 

produtos, o direito da sociedade à informação e ao controle social, a cooperação entre as diferentes 

esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade. 
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Em seguida, o Art. 7 da 

mesma lei apresenta seus objetivos, dentre eles: proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental, estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, 

incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos 

derivados de materiais recicláveis e reciclados, capacitação técnica continuada na área de resíduos 

sólidos e estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto. Em conformidade 

com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, propostos na Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015), de números: 8 Trabalho decente e crescimento 

econômico, 11 cidades e comunidades sustentáveis, 12 consumo e produção responsáveis, somados 

à Constituição brasileira, principalmente a PNRS, o projeto Trilhos justifica sua atuação.  

Considerando o fato de que as Universidades concentram em si a articulação dos times 

Enactus e, junto a isso, são polos de desenvolvimento de tecnologia e pesquisa científica, uma 

oportunidade de impulsionar o desenvolvimento das cooperativas de reciclagem e do sistema de 

logística reversa é clara.  

A Enactus, como um centro promotor de liderança de estudantes universitários que buscam 

a cidadania exemplar, parece não ter apenas a capacidade, mas o dever de se engajar no processo, 

mediando a relação das empresas com as cooperativas de reciclagem e fazendo com que o pilar da 

justiça social nunca seja deixado de lado por uma troca puramente financeira.  

 

3) OBJETIVOS 

O objetivo inicial da Enactus Unesp Bauru é possibilitar a parceria de empresas com 

cooperativas de reciclagem que se encaixem em suas demandas e aceitem fazer o acordo de 

compensação ambiental. Além disso, por meio do investimento financeiro das empresas e das 

tecnologias produzidas na academia, ocorre o empoderamento de cooperados que trabalham com 

reciclagem, levando para eles sobretudo, a ação empreendedora e melhores condições de trabalho.  

   

4) METODOLOGIA 

 

4.1) Metodologia aplicada nas visitas das cooperativas 

A fim de dar início ao projeto junto a um grupo de pessoas, é ideal conhecê-las bem. Para 

isso, uma metodologia resumida de prospecção de comunidades deve ser utilizada, e sua primeira 
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fase consiste no levantamento de 

dados secundários a respeito da comunidade - aqui chamada de cooperativa-, efetuado via internet, 

cujos dados recolhidos devem ser: nome da cooperativa, endereço, distância da faculdade e/ou do 

polo universitário, telefone para contato. O primeiro contato telefônico deve ser feito em seguida 

e a cooperativa que demonstrar maior facilidade de contato e de agendamento de visita, assim como 

a menor distância, deve ser priorizada.  

As expectativas devem ser deixadas claras na primeira visita, explicitando que inicialmente 

a pretensão é de conhecer a comunidade e o seu funcionamento, não prometendo a efetivação de 

nenhum projeto no local. Uma breve explicação do que é Enactus deve ser feita e se for visto como 

necessário para a abertura da comunidade uma breve explicação sobre o projeto Trilhos também. 

A todo instante, os membros Enactus devem preocupar-se com a sua segurança, utilizando trajes 

corretos. 

Desde o primeiro contato a organização da cooperativa deve ser observada: Quem é o 

representante? Realmente funcionam como uma cooperativa? Há divisão entre parte administrativa 

e parte operacional?  

O Questionário I (Apêndice I) deve ser aplicado a quem cuide da administração da 

cooperativa de reciclagem para que alguns detalhes burocráticos sejam recolhidos. Posteriormente, 

os membros do Time devem descrever em relatório as vulnerabilidades (estruturais, 

organizacionais e relacionais) que viram e sentiram na cooperativa.  

O Questionário I foi desenvolvido pela Enactus Unesp Bauru com base no diagnóstico de 

cooperativas (SEBRAE, 2017) e na metodologia da diretoria de Prospecção de Comunidades. Um 

relatório deve ser gerado a partir da visita incluindo a descrição e também as percepções dos 

membros da Enactus, assim como uma síntese da análise das respostas obtidas no Questionário I. 

A partir da leitura e discussão do relatório os membros do projeto devem decidir continuar ou não 

o processo com a cooperativa em questão.  

Se a resposta for positiva, uma nova visita deve ser marcada e o projeto deve ser explicado 

detalhadamente. Neste momento, surge a necessidade de conhecer melhor a estrutura da   

 

 

cooperativa e, para isso, é interessante solicitar a um cooperado que conduza os membros da 

Enactus pelo espaço, explicando e mostrando cada fase do processo. Na segunda ou terceira visita 
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deve-se obter autorização para 

aplicar o Questionário II (Apêndice II), oralmente, para cada um dos cooperados e, se possível, 

criar uma roda de conversa a respeito do que eles esperam para a cooperativa no futuro.  

A partir deste recolhimento de dados, faz-se necessário construir um novo relatório. Desta 

vez com um esboço da planta da cooperativa, descrevendo as áreas de funcionamento, as 

percepções dos membros Enactus e a síntese dos resultados obtidos, tanto nos questionários quanto 

na roda de conversa. Uma categorização das necessidades da comunidade deve ser feita e a partir 

desta uma lista de produtos, serviços e capacitações que efetivariam as melhorias.  

 

4.2) Abordagem com as empresas 

 Primeiro, o Time faz um levantamento de empresas na região as quais são, segundo a Lei 

Municipal 7124/2018, grandes geradoras. A partir disso deve-se iniciar o contato com os 

responsáveis das mesmas para marcar uma reunião a fim de apresentar o projeto e entender como 

funciona o descarte dos resíduos sólidos produzidos. Assim como, explicar sobre a realidade das 

cooperativas, o funcionamento do processo de emissão de certificados de reciclagem e as categorias 

de compensação elaboradas pelo Time, as quais comprovam sua responsabilidade pela reciclagem 

das embalagens produzidas na empresa. Caso a empresa demonstre interesse, uma segunda reunião 

é feita para mostrar o Modelo de Contrato e adaptá-lo às necessidades da empresa. Quando ambas 

as partes, empresa e Enactus, estiverem de acordo com a proposta, o Time se responsabiliza por 

discuti-la com a cooperativa e alinhar o contrato com os interesses da mesma.  

 Por fim, realiza-se uma reunião para assinar o contrato. É ideal a presença das três partes e 

a revisão pela parte jurídica de ambas as partes. Após o contrato assinado irá começar o 

acompanhamento dos processos pela Enactus. 

 

Todas as categorias estão baseadas na compensação ambiental: 

 

Categoria I 
A empresa retorna o valor em dinheiro correspondente a 80% do valor da venda do material 

referido em troca do certificado de reciclagem 

Categoria II 
A empresa retorna o valor vendido do material em benfeitorias estruturais a serem compiladas e 

fiscalizadas pela Enactus em troca do certificado de reciclagem 
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Categoria III 
A empresa realiza e/ou faz a contratação de capacitações e consultorias compiladas e fiscalizadas 

pela Enactus em troca do certificado de reciclagem 

Categoria IV Doação de materiais recicláveis para a cooperativa em troca do certificado de reciclagem 

Categoria V 
A empresa faz  o transporte regular de materiais da cooperativa ao comprador em troca do 

certificado de reciclagem 

Categoria Mista As categorias podem ser somadas 

 

4.3) Aplicação e acompanhamento do processo 

De volta a cooperativa, é possível estruturar alguns planos de ação para melhorar pontos 

como produtividade, gestão da cooperativa e melhoria nas condições de trabalho como melhorias 

no layout para melhor eficiência nos processos operacionais da cooperativa.  Demais necessidades 

serão constantemente percebidas pelos membros ao longo das visitas semanais.  

A partir desse levantamento de demanda e acompanhamento das atividades, os membros 

do Time irão monitorar, por meio de indicadores o desenvolvimento das atividades e o 

cumprimento do cronograma estabelecido. 

 

 

5) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 5.1) Reuniões com a Tilibra 

 A primeira empresa parceira estabelecida no projeto Trilhos, é a Tilibra, sediada em na 

cidade de Bauru e seu presidente faz-se BAB (Business Advisory Board) do Time. A parceria foi 

estabelecida com reuniões periódicas de alinhamento e construção do projeto a partir de Janeiro de 

2019. Nas primeiras reuniões foram definidos os objetivos do projeto: registro adequado e 

monitoramento das quantidades desejadas e da destinação do volume de material recolhido, 

separado e destinado de plásticos; fazer atividades de formação e educação ambiental, visando 

empoderamento e inclusão social; fazer melhorias nas condições operacionais da cooperativa, 

melhorar o ambiente e condições do trabalho com o incentivo da Tilibra. 
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As reuniões seguintes 

versaram sobre a estruturação do projeto, pautada pelas tarefas e entregas do Time e levantamento 

dos materiais os quais a empresa deseja fazer a compensação. No decorrer do mês de Março e Abril 

foi definido que o contrato com a Tilibra será pautado pela doação de 22% de todo o plástico 

referente as embalagens produzidas pela empresa, correspondente a 12 toneladas anuais, o qual 

será triado e vendido pela cooperativa, a empresa também irá disponibilizar capacitações para a 

cooperativa. 

Por fim, o Projeto Trilhos se encontra em fase de aplicação do cronograma definido junto 

a Cooperativa I e Tilibra e estão sendo realizadas as visitas semanais à cooperativa e reuniões de 

alinhamento quinzenalmente com a empresa em questão. 

 

 

5.2) Aplicação da metodologia nas 3 cooperativas  

5.2.1) Cooperativa I 

 O Time marcou a primeira visita, realizada dia 16/01/2019, a partir do contato da líder da 

cooperativa Gisele. Nessa primeira visita foi preenchido o Questionário I com o objetivo de 

levantar os dados da cooperativa a partir da visão dos cooperados da parte administrativa para 

poder analisar alguns pontos mostrados na tabela a seguir. 

Tabela Referente ao Relatório da Visita 

Relatório de Visita 

Descrição do Local 

Quantas pessoas trabalham na administração: 3 

Quantas pessoas fazem parte da instituição: 26 

Disponibilidade do espaço: Regular 

Estado do Local: Funcional 

Público Alvo: Cooperariados 

Atividades executadas: Separação dos tipos de resíduos recicláveis, compra e venda dos mesmos 

Anotações relevantes sobre a comunidade 

Observações Problemas encontrados Problemas apresentados 

Precisam de 

maquinários 

Lixo orgânico não está sendo recolhido 

pela prefeitura 

Estruturais; Funcionários se recusam a usar EPI's apesar de já 

terem capacitação sobre; Desejo de empoderar os funcionários 

(a partir da noção do valor do lixo) 
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Indicadores iniciais 

Necessidade Segurança Interesse Acesso ao Local Distância da Unesp 

Alta Baixa Alto Complexo 14 min 

Indicadores Médios 

Facilidade de comunicação com a 

comunidade 

Motivação da 

comunidade 
Trabalho em equipe 

Muita Alta 

Não são necessariamente próximos (talvez não tenhamos 

notado por não ter conversado diretamente com os cooperados 

que fazem a parte operacional), mas trabalham bem em equipe 

 

 Em uma segunda visita, foi levado o Questionário II (Apêndice II) com o objetivo de 

entender a visão dos cooperados em relação à cooperativa, suas condições de trabalho e sua 

perspectiva sobre a produção e descarte de resíduos sólidos. Obteve-se 19 respostas e com isso foi 

possível traçar inicialmente o perfil dos cooperado e algumas demandas de melhoria para a 

comunidade, podendo assim, firmar uma parceria com a cooperativa e aprofundar as visitas, para 

por fim, aplicar as benfeitorias. 

 

5.2.2) Visitas aprofundadas na Cooperativa I 

 Após concluída a aplicação da metodologia desenvolvida pela diretoria de prospecção, 

foram avaliadas as características intrínsecas a cada uma das três cooperativas, a fim de 

desenvolvermos o projeto naquela cuja estrutura melhor condissesse com as propostas do projeto. 

Levando em consideração alguns critérios como as burocracias relacionadas ao espaço físico 

utilizado pelas cooperativas, o montante de resíduos reciclados, as estruturas organizacionais 

distintas, entre outros aspectos, foi decidido inicialmente co-criar o projeto Trilhos junto à 

Cooperativa I.  

 Para isso, foi estipulado, com os cooperados, alguns dias na semana nos quais as visitas à 

cooperativa ocorrem, de modo a melhor conhecer a estrutura da organização, além de entender, de 

maneira mais aprofundada e condizente com a realidade dos trabalhadores locais, seus métodos de 

trabalho, suas demandas e necessidades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para se relacionar tanto com empresas quanto com comunidades, é necessário certo preparo 

por parte dos estudantes que compõe a Enactus. A metodologia que está sendo estruturada busca 

dar mais segurança para os mesmos a fim destes fazerem melhores negócios, podendo desta forma 

levar benefícios às comunidades. Nesta metodologia alguns detalhes a respeito de como se 

comportar com os dois públicos extremos estão sendo incluídos. Além de resumos a respeito das 

legislações nacionais e do Estado de São Paulo.  

 O Time constatou que a legislação existe, porém em um país grande como o Brasil um 

controle e até mesmo auxílio para a implementação da mesma necessita da população para 

acontecer. Com o potencial do sistema Enactus, assim como com as possibilidades oferecidas pelas 

Universidades, os membros do time se encontram em posição privilegiada para tomar uma ação 

empreendedora. 
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APÊNDICE I: Questionário I 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA DIAGNÓSTICO DE PLANO DE NEGÓCIOS 

PARA A ADMINISTRAÇÃO 

Nome do local 

Endereço 

Nome e cargo do entrevistado 

Data da visita:__ __/__ __ /__ __ 

 

ORGANIZAÇÃO INTERNA, PROCESSOS 

1. CNPJ 

2. Quem iniciou a organização da cooperativa? É de tradição familiar? 

3. A cooperativa é formalizada? A quanto tempo?  

4. Quantas pessoas trabalham na cooperativa? 

5. Existe divisão entre a parte administrativa e a operacional? 

6. Quantas pessoas trabalham na parte administrativa/burocrática? Quais são as atividades 

executadas? 

7. Quantas pessoas trabalham na parte operacional? Quais são as atividades executadas? 

8. Como funciona sua linha de produção/serviço? 

9. Quem são seus principais fornecedores? (Porcentagens catadores, Emdurb, outros) 

10. Como acontece a separação dos plásticos? Quais são as quantidades (por dia/semana) de 

cada tipo? 

11. Com quais materiais trabalham? Qual é o material de maior importância? (mais reciclado)  

12. Tem algum material que vocês não trabalham? Por quê? Esse material é descartado? 

13. Qual é a destinação final dos materiais? Quem são seus principais clientes? 

14. Como é feito acompanhamento dentro da cooperativa quanto a compra e venda?  

15. Parte do dinheiro é reinvestido na cooperativa?   

16. Qual a porcentagem do dinheiro arrecadado vai para os cooperados e qual a porcentagem 

fica na cooperativa? 
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17. A cooperativa possui equipamentos suficientes? Quais os EPIs necessários? 

18. Considera que seu espaço está adequado para as atividades da cooperativa? 

19. A cooperativa tem ou já teve algum tipo de assistência técnica? Quais? 

20. A cooperativa conta ou já contou com alguma consultoria externa? 

21. Vocês costumam fazer parcerias? (Outras cooperativas, prefeitura, faculdades) 

PERFIL DOS COOPERADOS 

22. Como os cooperados chegam até a cooperativa? Existe algum tipo de seleção? 

23. Qual o perfil dos cooperados? 

24. Os cooperados geralmente exercem outra atividade remunerada fora da cooperativa? 

25. Como é feita a capacitação dos cooperados? 

26. Que tipo de capacitação vocês estão precisando? 

 

METAS E DESAFIOS 

27. Quais os maiores problemas/desafios da cooperativa? 

28. O que você está pensando para o futuro da cooperativa? Quais os próximos passos e 

desafios das cooperativas de Bauru? (ecopontos, parcerias) 

29. Você acha que necessita conhecer mais como funciona o seu negócio? Se sim, o quê? 

30. Os cooperados têm conhecimento sobre as políticas/leis de reciclagem? 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA DIAGNÓSTICO DE PLANO DE NEGÓCIOS 

- PARA COOPERADOS 

1. Nome 

2. Idade 

3. Estado e cidade de origem 

4. Em que bairro você mora? 

5. Quanto tempo você leva de casa até o trabalho? 

6. A quanto tempo trabalha na cooperativa?       

7. Quantas horas você trabalha por dia? 

8. Você tem filhos? A sua família conhece onde você trabalha? 

9. Exerce outra atividade remunerada? 
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10. Qual é a média da sua renda individual mensal? 

11. O que você faz na cooperativa? 

12. Você recebeu treinamento quando começou a trabalhar na cooperativa? Como foi? O que 

poderia melhorar? 

13. Você possui os equipamentos (maquinários e segurança) adequados para realizar seu 

trabalho? 

14.  Você considera seu ambiente de trabalho adequado? O que poderia melhorar? 

15. O que você gostaria de aprender dentro do seu trabalho? 

16.  Você acha que necessita conhecer mais como funciona a reciclagem? Se sim, o que? 

17. Você conhece as leis da reciclagem? 

18. Você separa o lixo em casa? Quais medidas que ajudam o meio ambiente você pratica na 

sua casa? 

19. Além da reciclagem, você conhece alguma outra maneira de contribuir com a redução de 

lixo? 

 

APÊNDICE: Questionário 2 

Para Todos: 

1- Nome: 

2- Função: 

3- O que você acha da reciclagem no geral? Acha que ela é importante?  

4- Você acha que é importante dentro da cooperativa? 

5- Você acha que a cooperativa ouve suas opiniões e ideias? 

6- Quais os problemas você vê na cooperativa? 

7- O que facilitaria seu trabalho? – Diga tudo o que conseguir pensar (instrumentos; 

relacionamentos...) 

8- Tem fofocas aqui? Vocês brigam bastante aqui na cooperativa? 

9- Essas brigas atrapalham seu trabalho? Te deixam desconfortável? 

10- O que você gostaria de aprender no geral? 

11- E considerando seu trabalho na cooperativa, o que seria útil aprender? 
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12- Você gostaria de trabalhar em outra parte da cooperativa ou fazer funções diferentes aqui 

dentro? 

 

Para a Administração: 

1- Você considera que cumpre suas tarefas nos prazos estabelecidos? (depositar pagamentos por 

exemplo) 

2- Como as informações são transmitidas? 

3- Existem reuniões com todos os cooperados? Qual a frequência? 

4- Nessas reuniões as informações financeiras são passadas de forma clara para todos? 

5- As decisões importantes são tomadas democraticamente, ouvindo a opinião de todos e fazendo 

votações? 

6- Existe um ou mais representantes dos cooperados que ficam responsáveis por passar as 

informações aos demais de forma diária? 

 

 

 


