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RESUMO 

 

 

Teve-se como objetivo central, neste estudo, descrever o processo evolutivo da identidade no 

nível organizacional a partir da categorização dos elementos de ordem simbólica e formal 

definidos pelos membros organizacionais e agentes externos da audiência de uma cooperativa 

de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Para auferir esse objetivo, 

foram revisados os conceitos identidade no nível organizacional, audiência, atores da cadeia 

reversa e categorização. Para os conceitos identidade no nível organizacional e categorização, 

houve uma preocupação de adequação à perspectiva de processos. Ancorado nesses conceitos, 

foi desenvolvido um modelo conceitual e, consequentemente, o operacional servindo, a 

princípio, como um guia para o desenvolvimento do estudo de caso Coopermiti, o qual tecido 

em forma de narrativa possibilitou descrever em ordem cronológica o processo de construção 

coletiva da identidade da Coopermiti, ao longo do tempo, constituída por eventos e seus 

promotores. Os dados são longitudinais, abrangendo um período de coleta de dados primários 

de 29 (vinte e nove) meses, iniciando em novembro de 2012 e finalizando em abril de 2015. 

Foram realizadas no total 11 (onze) entrevistas entre membros organizacionais e agentes 

externos da audiência da Coopermiti, sendo complementadas com informações advindas da 

observação não participativa e dados secundários. Como resultado, observaram-se os papéis 

exercidos, ora pelos membros organizacionais, ora pelos agentes externos, no processo de 

inclusão, exclusão e alteração de elementos de ordem formal e simbólica componentes da 

identidade no nível organizacional, ao longo do processo de construção. O período que 

compreende desde o seu nascimento no final de 2008 até o momento atual identificou uma 

evolução na identidade da Coopermiti, apresentando uma sequência de sete identidades ao 

longo tempo, evidenciando que, embora o seu propósito de ser permaneça o mesmo, a 

identidade do passado e do presente se diferem gradativamente, conforme houve a inclusão, 

exclusão e alteração de elementos de ordem formal e simbólica que a constituem. Como 

contribuição teórica, destaca-se que adotar a abordagem de processos permite visualizar a 

identidade em uma perspectiva evolutiva; quanto à contribuição empírica, constatou que a 

Coopermiti é um caso de sucesso no Brasil de cooperativas de coleta seletiva de resíduos sólidos, 

visto que foram identificados elementos que comprovam sua evolução e desenvolvimento 

organizacional e que a coparticipação dos membros organizacionais e agentes externos da 

audiência direcionam para a obtenção da legitimidade social. 

 

Palavras-chave: Audiência; Identidade no nível organizacional; Categorização; Abordagem 

de processos. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This study aimed to describe the evolutive process of the identity in the organizational level 

from the categorization of the elements of the symbolic and formal order defined by the 

organizational members and external agents of the audience of the a cooperatives of the 

selective collection of the waste of electronics and electrical equipment. To obtain this 

objective, were reviewed the concepts: identity in the organizational level, audience, actors of 

the reverse chain and categorization. For the concepts identity in the organizational level and 

categorization, there was a preoccupation of the adequacy to the perspective of the processes. 

Anchored in these concepts, was developed a conceptual model, and, consequently, the 

operational that served, at first, as a guide for the development of case study Coopermiti, which 

tissue in narrative form made it possible to describe in chronological order the process of the 

collective construction of the Coopermiti identity, over time, constituted by events and their 

promoters. The data are longitudinal, encompassing a period of the gathering primary data of 

the 29 (twenty nine) months, starting in November 2012 and ending in April 2015. Were 

realized in total 11 (eleven) interviews between organizational members and external agents of 

the audience of the Coopermiti, being complemented with information arising from the non-

participatory observation and secondary data. As a result, were observed the roles performed, 

either by organizational members, either by external agents, in the process of the inclusion, 

exclusion and alteration of the elements of the formal and symbolic order components of the 

identity in the organizational level, along the construction process. The period which comprise 

since the your birth at the end 2008 until the present time identified a evolution in the identity 

of Coopermiti, presenting a sequence of the seven identities over time, showing that, although 

its purpose of being remains the same, the identity of past and of present differ gradually, as 

was the inclusion, exclusion and alteration of the elements of the formal and symbolic order 

that constitute it. As theoretical contribution, highlights that adopt a process approach allows to 

view the identity in an evolutive perspective; as the empirical contribution, found that 

Coopermiti is a success story in Brazil of the cooperatives of selective collection of solid waste, 

were identified elements that prove its evolution and organizational development and the co-

participation of organizational members and external agents of the audience for obtaining the 

social legitimacy. 
 

Keywords: Audience; Identity in the organizational level; Categorization; Process approach. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No último século, a geração de riqueza foi mediante a economia marrom, um sistema 

econômico fundamentado substancialmente em dois pilares: a produção e a demanda (UNEP, 

2011). Entretanto, na primeira década do novo milênio, esse paradigma fomentou não somente 

a recorrência de crises econômicas (CHAPPLE, 2008) mas também a crise ecológica, a qual é 

parametrizada em um primeiro momento pela deterioração, degradação e exaustão ambiental 

(BECK, 1994; SIQUEIRA; MORAIS, 2009) e que tem fomentado catástrofes naturais sem 

precedentes (PEREIRA, 2003; SIQUEIRA; MORAIS, 2009). 

 Ademais, a crise ecológica é formada tanto por características de ordem material 

relacionadas, sobretudo, ao meio ambiente como de ordem abstrata, relativas aos padrões 

culturais institucionalizados. Segundo o Consumers International (1998), o nível de extração 

de recursos naturais para atender à demanda do sistema produtivo está muito acima da 

capacidade de suporte do planeta Terra, assim como também a quantidade de resíduos gerados 

pelos sistemas produtivos e do consumo os quais representam impactos para o meio ambiente 

e para a saúde pública. Já a cultura de consumo da sociedade moderna exerce o papel principal 

no sistema capitalista (BECK, 1994; SIQUEIRA; MORAIS, 2009). A exploração de consumo 

institui o modo de relação das pessoas com os objetos, com a coletividade e com o mundo, 

constituindo a base do sistema mundial (SIQUEIRA; MORAIS, 2009). Nesse sentido, as 

prerrogativas norteadoras do sistema capitalista como o progresso, o desenvolvimento, o livre 

comércio, a produção em escala e o estímulo ao consumo (CONSUMER INTERNATIONAL, 

1998; CONSUMO SUSTENTÁVEL, 2002; CHAPPLE; 2008; SIQUEIRA; MORAIS, 2009; 

CIRNE; BARBOSA, 2010; OLIVEIRA; VENTURA, 2012) vêm impactando o ambiente 

natural das mais variadas formas. 

Esta crise está baseada, sobretudo, na relação da sociedade moderna com a natureza e 

vem fomentando uma reestruturação substancial não somente nas arenas política e econômica 

como também no âmbito institucional em escala global (AGOSTINI, 1996). O homem começa 

a entender que faz parte de um único ecossistema e que é imprescindível desenvolver uma nova 

consciência e mecanismos que possibilitem atender tanto o sistema econômico como preservar 

o ambiente natural. 

 Neste contexto, foram realizados vários eventos internacionais com objetivos que 

versam desde fomentar debates sobre o tema até desenvolver mecanismos que possibilitem o 
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alcance de uma sociedade mais justa e que respeite os limites do ambiente natural. Dentre eles, 

destacam-se os eventos patrocinados pela Organização das Nações Unidas (ou ONU), 

realizados nos últimos 40 anos.   

 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunida em 

Estocolmo em 1972, também conhecida por Conferência de Estocolmo, foi um marco na 

tentativa de estabelecer as diretrizes tanto para a economia como para salvaguardar o meio 

ambiente. Tais princípios serviram como um guia para o desenvolvimento de diversos 

instrumentos jurídicos ambientais que surgiriam posteriormente (UNEP, 1972).  

Por outro lado, no início da década de 1980, a sociedade internacional reconhece que os 

princípios estabelecidos na Conferência de Estocolmo haviam se dispersado, e a crise ecológica 

agravada. Após dez anos da Conferência de Estocolmo, foi criada a Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, cujos debates resultaram em um documento final 

denominado "Nosso Futuro Comum" ou "Relatório de Blundtland". Ele estabeleceu tanto 

diretrizes como metas a serem adotados pelos Estados, iniciando um processo de concretização 

dos preceitos do desenvolvimento sustentável (BERTOLDI, 2010). 

 Após cinco anos da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi 

realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento na 

cidade do Rio de Janeiro, evento conhecido como RIO-92, na qual mais de 160 (cento e 

sessenta) países assinaram a Convenção Marco sobre Mudança Climática. A Agenda 21 é 

formada por 40 (quarenta) capítulos divididos em quatro seções. Dentre as diretrizes definidas 

na Agenda 21 e de acordo com a natureza deste estudo, vale destacar o estabelecimento de 

mecanismos que possibilitem o manejo ambientalmente apropriado de resíduos de diversas 

naturezas (MMA, 2015). 

 Após 10 anos da realização do RIO-92, foi realizada em Johannesburgo na África do 

Sul, a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (ou CMDS), evento também 

conhecido como RIO + 10. O resultado desse evento foi expresso no documento The 

Johannesburgo Declaration, no qual os princípios contidos nele não diferem dos estabelecidos 

na Agenda 21 (UN, 2002). 

Por fim, o último evento, ocorrido em 2012, na cidade do Rio de Janeiro, conhecido 

como Rio + 20. O acordo firmado entre os 188 (cento e oitenta e oito) países participantes gerou 

um documento final de 53 (cinquenta e três) páginas e estabeleceu a cooperação internacional 

para o desenvolvimento sustentável (ONU, 2012). 



24 
 

 
 

 Os esforços de tais eventos se fazem notar no Brasil. Depois de dez anos de debate, foi 

sancionada em agosto de 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É considerada uma das 

Leis mais modernas do mundo sobre o tema resíduos sólidos. Contempla não somente o 

tratamento e a disposição adequada para os resíduos sólidos, mas também estabelece 

tratamentos específicos para eles, de acordo com a sua natureza, como é o caso dos resíduos 

sólidos de equipamentos elétricos e eletrônicos, considerados como resíduos perigosos por 

representar riscos não somente para a saúde humana, mas ainda para o ambiente natural 

(BRASIL, 2010).  

Essa Lei é formada por um conjunto de princípios, dentre eles, devem-se destacar, a 

saber: i) gestão integrada para os resíduos sólidos; ii) corresponsabilidade entre todos os atores 

da cadeia; iii) logística reversa; e iv) fomento para o desenvolvimento, quer seja de associações, 

quer seja de cooperativas de coleta seletiva de resíduos sólidos (BRASIL, 2010).  

A Lei exerce um papel central não somente em regulamentar e proteger as cooperativas 

de coleta seletiva de resíduos sólidos, mas também fomentar o seu desenvolvimento, via 

incentivos. A legalização das cooperativas de coleta seletiva de resíduos sólidos direciona, a 

princípio, para um processo de legitimação e, consequentemente, o estabelecimento desse setor, 

o de coleta seletiva formado por cooperativas.  

 Entretanto, vários estudos têm assinalado para poucas iniciativas de programas de coleta 

seletiva de resíduos sólidos. A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), informou que os primeiros programas de 

coleta seletiva e reciclagem no Brasil remontam à década de 1980. Em 1989, foram 

identificados 58 (cinquenta e oito) programas. Esse número salta para 451 (quatrocentos e 

cinquenta e um) em 2000 e 994 (novecentos e noventa e quatro) em 2008. Apesar do aumento 

de 120% no número de programas de coleta seletiva entre 2000 a 2008, estes não ultrapassam 

18% dos municípios brasileiros (MMA, 2013).  

 O cenário é mais agravante para os programas de coleta seletiva de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos. Segundo a Secretária Nacional de Saneamento Ambiental 

(2012), existem no Brasil somente 18 (dezoito) programas de coleta seletiva de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos, sendo distribuídos, a saber: i) região Sudeste, com nove 

programas; ii) região Sul apresenta cinco programas; e iii) região Nordeste, com quatro 

programas. As regiões Norte e Centro-Oeste não possuem tais programas. 

 Em consonância com esses dados governamentais, observou-se em um estudo realizado 

no ano de 2012, de um lado, uma ausência de infraestrutura e plano de gestão nas cooperativas 
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de coleta seletiva e, de outro, identificou-se uma ausência de participação da sociedade, 

sinalizando para uma dificuldade de sustentabilidade econômica que deve comprometer a 

sobrevivência dessas organizações em longo prazo (BRAGA; MEIRELLES, 2013).  

A ausência de participação da sociedade é fomentada pelos mais variados aspectos e, 

dentre eles, destaca-se o estigma social que recai sobre as cooperativas de coleta seletiva de 

resíduos sólidos. O estigma social advém de uma identidade deteriorada, na qual a própria é 

constituída por elementos que são desaprovados pela sociedade. Em vista disso, entende-se 

porque as cooperativas de coleta seletiva de resíduos sólidos não detêm a legitimidade no 

âmbito social (BRAGA; MEIRELLES, 2013). 

Essas observações, originadas de um contexto real, foram o embrião deste estudo e o 

justificam. Delas emergiram as mais variadas indagações, dentre as quais, como legitimar uma 

identidade ilegítima? A legitimidade aqui é pautada em uma identidade que seja aceitável 

conforme os padrões da sociedade; em outras palavras, uma identidade constituída por 

elementos que são ditos como certos e, consequentemente, aprovados. 

Autores como Jensen (2010) trataram dessa questão em estudos sobre estabelecimento 

de mercados, via categorização. Neste estudo, o autor trabalhou com um segmento ilegítimo, a 

pornografia, sendo este constituído por uma identidade que viola normas e crenças sociais. A 

construção da identidade desse segmento foi mediante a combinação com atributos de 

categorias existentes do setor de filme, que é legitimado. É uma estratégia bastante apropriada 

quando se tem um setor legitimado, fato que não acontece com o setor de coleta seletiva.   

Diante desse fato, como legitimar um segmento de um setor ilegítimo, sendo este 

constituído por uma identidade composta por elementos que são desaprovados pela sociedade? 

Ao responder a essa indagação foi que emergiu a pergunta problema desta tese. Legitimar um 

segmento de um setor ilegítimo implica construir a identidade das organizações nele inseridas. 

Essa construção é feita tanto por insiders como outsiders, na qual a coparticipação deles no 

processo de construção é fundamental, já que os elementos que formam a identidade definidos 

por eles implica que são aceitáveis. Em vista disso, a pergunta problema deste estudo é: Como 

ocorre o processo evolutivo da identidade no nível organizacional de uma cooperativa de coleta 

seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos? 

A resposta a essa questão representa contribuições do ponto de vista empírico e teórico. 

Do ponto de vista empírico, fornece um modelo que possibilite às cooperativas de coleta 

seletiva trabalhar com os elementos de ordem formal e simbólica que compõem as suas 

identidades e que lhes possibilitem auferir a legitimidade no âmbito social. 
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Do ponto de vista teórico, esta tese contribui na medida em que considera a identidade 

na perspectiva de processo. Entende-se por processo uma sequência de eventos ao longo do 

tempo e que representa uma mudança (LANGLEY, 2007; VAN DE VEN, 2007).  

O processo de construção coletiva implica a participação da audiência de uma 

organização. De modo geral, a audiência é composta por membros organizacionais e agentes 

externos que possuem uma relação de qualquer natureza com a organização (POLOS; 

HANNAN; CARROLL, 2002; HANNAN, 2008; NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010). Embora seja 

um conceito pouco discutido, estudos concernentes a estabelecimento de mercados contemplam 

a audiência, sendo ela responsável por especificar os atributos que constituem a estrutura 

categórica (GOLDBERG; VASHEVKO, 2013) e, consequentemente, a identidade 

organizacional.  

Os atributos que compõem uma estrutura categórica, da qual a organização é parceira, 

constituem a sua identidade organizacional em termos de elementos de ordem formal e 

simbólica (KROEZEN; HEUGENS, 2012). Kroezen e Heugens (2012) realizaram um estudo 

da identidade na abordagem processual. Entretanto, focam no âmbito interno, mais 

especificamente nos membros organizacionais para o processo de definição de elementos que 

constituem a identidade.  

Neste estudo, pressupõe-se que o processo de construção coletiva da identidade envolve 

a participação tanto de membros organizacionais como de agentes externos da audiência. Em 

vista disso, foi definido o primeiro objetivo especifico deste estudo, a saber: Identificar os 

membros organizacionais e agentes externos da audiência de cooperativas de coleta seletiva de 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, ao longo do processo de construção coletiva 

da identidade. 

 Ao mesmo tempo, há uma ausência nos estudos sobre quais são os parâmetros para a 

identificação da audiência de uma organização. O que se tem são as atribuições por ela 

responsáveis. Nesta pesquisa, a audiência é identificada por meio de suas atribuições que 

fomentam a inclusão, exclusão e alteração de elementos ao longo do processo de construção da 

identidade no nível organizacional. Essa visão do papel da audiência constitui a segunda 

contribuição teórica deste estudo. 

A terceira contribuição teórica consiste na adoção de uma abordagem de processos 

para o estudo da identidade. Grande parte da teoria sobre a identidade no nível organizacional 

é realizada na abordagem objetivista. Nesta, a identidade é definida por atributos centrais, 

distintivos e contínuos ao longo do tempo (ALBERT; WHETTEN, 1985; ABRAMOWISKI, 
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1987; ASHFORTH; MAEL, 1996). Outra corrente que predomina nos estudos sobre identidade 

organizacional, é a abordagem construtivista, na qual a identidade é fruto da identificação, 

sendo uma construção social. Tais construções têm como base a percepção que os atores 

possuem em relação a uma respectiva organização (DUTTON; DUKERICH, 1991; SCOTT; 

LANE, 2000; HATCH; SCHULTZ, 2002). Apesar da importância dos agentes nesses estudos, 

tais abordagens não consideram as mudanças ocorridas ao longo do tempo. 

Adotar uma abordagem de processos (LANGLEY, 2007; VAN DE VEN, 2007) implica 

considerar que a identidade é vista em um estado de mudança. Tais mudanças são fomentadas, 

ora pelos membros organizacionais, ora pelos agentes externos da audiência que definem os 

elementos os quais a compõem. Em outras palavras, toda vez que há uma inclusão, alteração 

ou exclusão de elementos de ordem formal e simbólica que compõem a identidade, um evento 

do processo de construção é formado. A descrição dos eventos que marcam o processo de 

construção coletiva da identidade de cooperativas de coleta seletiva de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos, constitui o segundo objetivo específico deste estudo. 

A sequência de eventos (VAN DE VEN, 2007) descreve a inclusão, exclusão e alteração 

de elementos que constituem a identidade. Em cada evento ocorre uma categorização deles e 

que resultam em uma sequência de identidades promulgadas ao longo do tempo. Nesta 

perspectiva, o modo como vemos e compreendemos o mundo não é regido por categorias 

imutáveis, em suma, não se pode adotar a teoria clássica da categorização. 

A fim de alinhar a ciência com a realidade, novas perspectivas sobre a categorização 

surgiram. Dentre as desenvolvidas e discutidas no referencial teórico deste estudo, optou-se 

pelo modelo cognitivo. Ele é o mais adequado para o método de análise de narrativas adotado 

neste estudo. À luz dos princípios contemplados no modelo cognitivo, foi possível ver a 

identidade como um processo, sendo configurada por uma sequência de identidade 

promulgadas ao longo do tempo, viabilizando auferir o terceiro e último objetivo especifico, 

que é identificara identidade no nível organizacional de cooperativas de coleta seletiva de 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos promulgada, ao longo dos eventos, sendo a 

quarta contribuição teórica deste estudo. 

Assim, os três objetivos específicos viabilizam o objetivo geral deste estudo que é 

descrever o processo evolutivo da identidade no nível organizacional a partir da categorização 

dos elementos de ordem simbólica e formal definidos pelos membros organizacionais e agentes 

externos da audiência de uma cooperativa de coleta seletiva de resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrônicos. 



28 
 

 
 

O pressuposto fundamental desta tese é que legitimar um segmento de setores ilegítimos 

se dá mediante a coparticipação da audiência no processo de construção da identidade no nível 

organizacional. As identidades são constituídas por elementos de ordem formal e simbólica que 

mudam ao longo do tempo. Em suma, as identidades e as categorias que a representam não são 

imutáveis, por isso estão em constante processo de mudança em resposta à dinâmica presente 

no mundo real. 

A metodologia deste estudo foi desenvolvida à luz dos princípios da abordagem de 

processos (LANGLEY, 1999; 2007; VAN DE VEN, 2007), sendo configurada mediante o 

método de pesquisa qualitativo (PATTON, 2002; CHIZZOTTI, 2003), do tipo exploratória 

(MARSHALL; ROSSMAN, 1999; CERVO; BERVIAN, 2006) e descritiva (CERVO; 

BERVIAN, 2006; VAN DE VEN, 2007).  

Quanto à estratégia de pesquisa, optou-se pelo estudo de caso único, concernente à 

Coopermiti, construído de acordo com as orientações de Pettigrew (1997) e alinhado com os 

quatros princípios, a saber: i) validade interna; ii) validade externa; iii) confiabilidade; e iv) 

validade do constructo (DONAIRE, 1997; GIBBERT; RUIGROK, 2010). A fim de obter 

robustez no estudo de caso, consideraram-se três fontes de evidências: entrevistas do tipo 

narrativa, observação não participativa e dados secundários.  

A coleta dos dados primários ocorreu em um período de 29 (vinte e nove) meses, 

iniciando em novembro de 2012 e finalizando em abril de 2015, em consonância com a 

abordagem de processos (LANGLEY, 1999). Os dados foram devidamente tratados de acordo 

com orientações de Donaire (1997) e Gibbert e Ruigrok (2010). Por fim, a análise de dados se 

baseou na análise de narrativas (PENTLAND, 1999), análise documental e fotográfica 

(MANINI, 2007). 

Esta tese está estruturada em nove capítulos, incluindo esta introdução. O segundo 

capítulo aborda o cenário no tratamento dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, dando uma 

atenção especial para a coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, 

objetivando ambientar o leitor sobre o tema.  

O terceiro capítulo contempla o referencial teórico deste estudo, sendo construído com 

base em três conceitos, a saber: identidade no nível organizacional, audiência e atores da cadeia 

reversa e categorização. Para os conceitos identidade no nível organizacional e categorização 

houve uma preocupação de adequá-los à abordagem processual. O quarto capítulo apresenta o 

modelo conceitual, evidenciando uma conversação entre os três conceitos considerados no 
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estudo. Neste, são informadas as lacunas identificadas e suas respectivas proposições, assim 

como a conexão de cada proposição com os objetivos específicos do estudo.  

O quinto capítulo apresenta a abordagem da pesquisa que é a abordagem de processos. 

O sexto capítulo informa os procedimentos metodológicos, incluindo: i) método de pesquisa; 

ii) tipo de pesquisa; iii) modelo de pesquisa; iv) estratégia de pesquisa; v) critérios para a 

escolha do caso; vi) unidade de análise; vii) níveis de análise; viii) sujeitos de pesquisa; ix) 

procedimentos de coleta de dados; x) organização dos dados; e xi) análise dos dados. 

O sétimo capítulo traz a apresentação, análise e interpretação dos dados, sendo 

apresentado na forma de narrativa e que conta em ordem cronológica os eventos que constituem 

o processo de construção coletiva da identidade. 

O oitavo capítulo aborda a discussão dos dados, e é estruturado em três seções. Cada 

seção representa um objetivo específico com as respectivas proposições, por meio de uma 

discussão teórico–empírica abordada em cada seção. Por fim, o nono capítulo, que é 

substancialmente direcionado para as conclusões finais, limitações e recomendações para 

futuras pesquisas. 
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2. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  

 

 

Ao definir o caso empírico deste estudo, mais especificamente, uma cooperativa de coleta 

seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, emergiram algumas indagações, a 

saber:  

 

1) Quais são as formas de disposição de resíduos sólidos urbanos (ou RSU) no Brasil?; 

2) Qual o cenário atual no Brasil, quanto à disposição de RSU?;  

3) Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (ou REEE) são contemplados na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos? Se sim, por quê?;  

4) Qual o cenário atual dos programas de coleta seletiva de RSU?; e, 

5) Qual a complexidade existente relativa aos REEE’s? 

 

 Este capítulo foi desenvolvido com fundamento nas respectivas indagações 

supracitadas, tendo por objetivo tanto elucidar como ambientar o leitor sobre o contexto atual 

acerca do tema RSU e de temas correlatos, já que o excesso do lixo tem sido uma das grandes 

preocupações da sociedade moderna (VELLOSO, 2004; SILVA; SILVA, 2007). 

O RSU representa não somente um desperdício energético e de recursos naturais, mas 

também a poluição do meio ambiente, quando disposto de forma incorreta. O lixo produzido 

pela sociedade industrializada é cada vez mais complexo, decorrente dos materiais que o 

constituem e que dificultam os processos de degradação (ou decomposição) (PAULA; SOUZA-

PINTO; SOUZA, 2010). Cirne e Barbosa (2010) ressaltaram para a problemática, referente à 

correlação entre a velocidade na fabricação, consumo e descarte de produtos é inversamente 

desproporcional à velocidade dos sistemas naturais em decompor esses resíduos. A geração de 

resíduos que advêm dos ciclos produtivos globais tem sido uma problemática tanto para os 

ambientalistas como para a sociedade, uma vez que tem causado a exaustão e a destruição dos 

recursos naturais. 

Os desafios a serem enfrentados para o desenvolvimento de uma gestão integrada de 

RSU não se restringem aos aspectos operacionais como a coleta e a disposição; implicam 

também a inclusão de fatores relacionados, sobretudo, a elevados custos no tratamento do lixo, 

as dificuldades existentes para a localização de áreas disponíveis para a construção de aterros, 

desperdício de recursos e a mudança de cultura da sociedade. No gerenciamento de RSU, o 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio da Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico, realizada em 2008, informa que 99,96% dos municípios brasileiros têm serviços de 

manejo de RSU (IBGE, 2010). Por outro lado, em uma pesquisa realizada em 2013 pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais aponta-se que o 

serviço de coleta de RSU com abrangência nacional é de 90,41% (ABRELPE, 2013). A Figura 

1 a seguir mostra a cobertura de serviços de coleta de RSU por região, dando destaque para as 

regiões Sudeste com 97,09%, região Sul, com 94,07% e região Centro-Oeste, com 93,05%. Por 

outro lado, as regiões Norte e Nordeste apresentam as menores porcentagens — 80,23% e 

78,22%, respectivamente. 

 

Figura 1 – Abrangência da coleta de resíduos sólidos no Brasil por região 

 

Fonte: Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (2013, p.41)  

 

A disposição é realizada com base em três formas, a saber: i) vazadouro; ii) aterros 

controlados; e iii) aterros sanitários (IBGE, 2010). Conforme se observa na Tabela 1, houve um 

decréscimo na quantidade de resíduos sólidos eliminados em vazadouros (ou lixões) de 88,2% 

em 1989 para 17,4% em 2013. Em relação aos aterros controlados, houve um aumento de 9,6% 
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em 1989 para 24,3% em 2013; quanto aos aterros sanitários, o crescimento foi de 1,1% em 1989 

para 58,3% em 2013.  

 

Tabela 1 - Destinação final de resíduos sólidos urbanos no Brasil 

Ano Vazadouro Aterro Controlado Aterro Sanitário 

1989 88,2% 9,6% 1,1% 

2000 72,3% 22,3% 17,3% 

2008 50,8% 22,5% 27,7% 

2012 17,8% 24,2% 58% 

2013 17,4% 24,3% 58,3% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Instituto de Pesquisa de Geografia e Estatística (2010) e na Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (2013) 

  

 Apesar da evolução, os aterros sanitários no Brasil não reduzem os impactos ao meio 

ambiente. Segundo Souza (2000), neles não são realizados a recolha e o tratamento do 

chorumee dos gases originados de processos biológicos, químicos e físicos da decomposição 

de resíduos orgânicos. Na verdade, os aterros sanitários recebem somente uma cobertura diária, 

quer seja de areia, quer seja de terra. 

 A Tabela 2, a seguir, informa as destinações de RSU no Brasil por região nos anos de 

2008, 2012 e 2013, dando destaque para os vazadouros (ou lixões). Conforme Barbieri (2007), 

o lixão é a forma mais inadequada para a disposição de resíduos porque eles são descartados a 

céu aberto sem nenhuma medida de proteção à saúde e ao meio ambiente. A região Sudeste 

possuía uma taxa de 10,3% em 2013 para a destinação de RSU em vazadouros, a menor 

proporção no Brasil. A região Sul apresentava uma taxa de 11,3%. Em contrapartida, a região 

Norte apresentava a maior taxa de destinação de RSU para os vazadouros de 34,8% e Nordeste 

com 31,8%. E, por fim, a região Centro-Oeste, com uma taxa de 21,8% (ABRELPE, 2013). 

 

Tabela 2 - Destinação final dos resíduos sólidos urbanos por região 

 Vazadouro Aterro Controlado Aterro Sanitário 

2008 2012 2013 2008 2012 2013 2008 2012 2013 

Sul 15,8% 11,5% 11,3% ___ 18,2% 18,3% ___ 70,3% 70,4% 

Sudeste 18,7% 10,5% 10,3% ___ 17,3% 17,4% ___ 72,2% 72,3% 

Centro-oeste ___ 22,5% 21,8% ___ 48,1% 48,2% ___ 29,4% 30% 

Norte 85,5% 35,1% 34,87% ___ 29,8% 29,9% ___ 35,1% 35,3% 

Nordeste 89,3% 31,6% 31,8% ___ 33% 33% ___ 35,4% 35,2% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Instituto de Pesquisa de Geografia e Estatística (2010) e na Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (2013) 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), o manejo de RSUs e 

dá mediante três atividades principais: a coleta, a limpeza e a disposição final. Entretanto, o 

manejo de RSU é altamente complexo em decorrência da ampla variedade de resíduos e seus 

componentes.  

Em vista disso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos classifica-os com base em sua 

origem e periculosidade, a saber: i) resíduos domiciliares; ii) resíduos de limpeza urbana; iii) 

resíduos de estabelecimento comerciais; iv) resíduos de serviços públicos de saneamento 

básico; v) resíduos industriais; vi) resíduos de serviços de saúde; vii) resíduos da construção 

civil; viii) resíduos de agrossilvopastoris; ix) resíduos de serviços de transportes; e x) resíduos 

de mineração (BRASIL, 2010). 

Quanto à periculosidade, os RSU são denominados resíduos perigosos, ou seja, aqueles 

que apresentam riscos para a saúde pública e ambiental. A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos os define como sendo:  

 

“(...) aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo 

com lei, regulamento ou norma técnica” (artigo 13, inciso II, alínea a, 

BRASIL, 2010). 

 

Nesse sentido, os resíduos perigosos são classificados como: i) agrotóxicos; ii) pilhas e 

baterias; iii) pneus; iv) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; v) lâmpadas 

fluorescentes, de vapor, de sódio, de mercúrio e de luz mista; e vi) produtos eletroeletrônicos e 

seus componentes (BRASIL, 2010). Em consonância com a natureza deste estudo, mais 

especificamente com o segmento de atuação do caso empírico, é apresentada uma breve 

elucidação, concernente aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. 

O resíduo de equipamento elétricos e eletrônico (ou REEE) possui várias denominações, 

tais como: i) resíduos de equipamentos eletroeletrônicos; ii) lixo eletrônico; iii) lixo 

tecnológico; e iv) e-lixo (ABDI, 2012; IPEA, 2012). 

O REEE é definido como qualquer equipamento que funcione por meio de eletricidade 

e que não esteja em uso (FEAM, 2009; PROGRAMA FISCAIS DA NATUREZA COM ALEX 

PEREIRA, 2013). Os REEE’s advêm de qualquer equipamento elétricos e eletrônico 

(MARTINS, 2011). O Quadro 1 informa alguns exemplos desses equipamentos.  
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Quadro 1 – Exemplos de equipamentos elétricos e eletrônicos 

Equipamento Exemplos 

Elétricos Geladeiras; Máquinas de lavar; Secadoras; Aspiradores; Ferros de passar; Cafeteiras etc. 

Eletrônico Monitores; Televisores; Computadores; Celulares; Telefones; Fax; Impressoras; DVD; 

Vídeo cassete, CD-player; Rádios etc. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Martins (2011) 

 

Dentre os RSU classificados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, dá-se destaque 

para os REEE’s, pois vêm crescendo de forma exponencial, decorrente de diversos fatores, a 

saber: i) facilidades de consumo e redução nos preços (ENTREVISTA COM ALEX PEREIRA, 

2012); ii) constante avanço tecnológico (HAYDÉE, 2013); iii) cultura do consumo 

(COOPERATIVA INCENTIVA RECICLAGEM DE ELETRONICO, 2012); iv) obsolescência 

programada (ou planejada) (LIXO ELETRÔNICO, 2015); entre outros. 

O constante avanço tecnológico tem fomentado o desenvolvimento de uma ampla gama 

de produtos ofertados, os quais proporcionam uma grande variedade de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos. O parlamento europeu classifica os REEE’s em dez 

categorias com base no tamanho (ou peso) e também na funcionalidade, conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Classificação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 

Classificação Características (tamanho\ 

funcionalidades) 

Exemplos de elétricos e eletrônicos 

1 Grandes eletrodomésticos Geladeiras; Máquinas de lavar roupa e louça; Fogões; 

Micro-ondas. 

2 Pequenos eletrodomésticos Aspiradores; Torradeiras; Facas elétricas; Secadores de 

cabelo. 

3 Equipamentos de informática e de 

telecomunicações 

Computadores; Laptop; Impressoras; Telefones celular 

e fixo. 

4 Equipamentos de consumo Aparelhos de televisão; Aparelhos DVD; Vídeos 

5 Equipamentos de iluminação Lâmpadas fluorescentes 

6 Ferramentas elétricas e eletrônicas 

(com exceção de ferramentas 

industriais fixas de grandes 

dimensões) 

Máquinas de costura; Ferramentas de cortar grama. 

7 Brinquedos e equipamentos de 

esporte e lazer 

Equipamentos esportivos. 

8 Aparelhos médicos (com exceção 

de todos os produtos implantados e 

infectados) 

Equipamentos médicos nuclear; Radioterapia; 

Cardiologia. 

9 Instrumento de monitoramento e 

controle 

Termostatos; Detectores de fumo. 

10 Distribuidores automáticos Distribuidores automáticos de dinheiro; Bebidas; 

Produtos sólidos. 

Fonte: Elaborado a partir do Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia (2003) 
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No Brasil, os REEE’s são categorizados com fundamento em dois critérios: o tempo de 

uso (ou ciclo de vida) e o peso do equipamento, e são divididos em quadro categorias, a saber: 

i) linha verde; ii) linha marrom; iii) linha branca; e iv) linha azul (ver Quadro 3) 

 

Quadro 3 – Categorização de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 

Categorias Critério Composição Exemplos de elétricos e eletrônicos 

Linha verde Vida útil: 2 a 5 anos 

Peso: 0,09kg a 30 kg 

Composto principalmente 

por plástico e metais 

Desktops; Notebooks; Impressoras; 

Aparelhos celulares. 

Linha 

marrom 

Vida útil: 5 a 13 

anos 

Peso: 1 kg a 35 kg 

Composto principalmente 

por plástico e vidro 

Televisor tubo\monitor; televisor plasma\ 

LCD\ monitor; DVD\VHS; Produtos de 

áudio. 

Linha 

branca 

Vida útil: 10 a 15 

anos 

Peso: 30 kg a 70 kg 

Composto principalmente 

por metais 

Geladeiras, refrigeradores, congeladores; 

Fogões; Lava-roupas; Ar condicionados. 

Linha azul Vida útil: 10 a 12 

anos 

Peso: 0,5 kg a 5 kg 

Composto principalmente 

por plástico 

Batedeira; Liquidificadores; Ferro 

elétricos; Furadeiras. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir daAgência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2012) 

 

 Os REEE’s são constituídos de diversos materiais que abrangem desde plásticos, vidros 

e componentes eletrônicos (ver Quadro 3) — que apresentam um valor econômico quando são 

reciclados (FEAM, 2009) — até metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio, bifenilas e 

éter (HORNER; GERTSAKIS, 2006). O Quadro 4 informa alguns exemplos de utilização 

desses metais pesados na fabricação de equipamentos elétricos e eletrônicos. 

 

Quadro 4 – Substâncias tóxicas e sua utilização na fabricação de equipamentos elétricos e 

eletrônicos 

Substância Utilização 

Chumbo Soldagem de placas de circuitos impressos; Vidro dos tubos de raios 

catódicos; Solda e vidro das lâmpadas elétricas e fluorescentes. 

Mercúrio Termostatos; Sensores; Relés e interruptores; Equipamentos médico; 

Transmissão de dados; Telecomunicações e telefones celulares. 

Cádmio Placas de circuitos impressos; Resistências de chip SMD; semicondutores e 

detectores de infravermelhos. 

Bifenilas e Eter Regulamentos incorporados em produtos eletrônicos, como forma de 

assegurar proteção contra inflamabilidade em placas de circuitos impressos; 

Componentes como conectores, coberturas de plástico e cabos em TVs; 

Eletrodomésticos de cozinha. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Horner e Gertsakis (2006) 

 

 Os metais pesados, então, representam um risco para a saúde humana, cuja 

contaminação é mediante duas formas, a saber: i) consumidores que mantêm equipamentos 

antigos em suas casas; e ii) pessoas envolvidas nos processos de coleta, triagem e 

descaracterização (ABDI, 2012). O Quadro 5, a seguir, apresenta os principais metais pesados 
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que constituem alguns equipamentos elétricos e eletrônicos, e seus impactos para a saúde 

humana. 

 

Quadro 5 – Relação de metais pesados encontrados nos REEE’s e seus impactos para a saúde 

humana 

Metais Principais danos causados à saúde humana 

Alumínio Alguns autores sugerem existir relação da contaminação crônica do alumínio como um dos 

fatores ambientais da ocorrência de mal de Alzheimer. 

Bário Provoca efeitos no coração, constrição dos vasos sanguíneos, elevação da pressão arterial e 

efeitos no sistema nervoso central. 

Cádmio Acumula-se nos rins, fígado, pulmões, pâncreas, testículos e coração; possui meia-vida de 

30 anos nos rins; em intoxicação crônica pode gerar descalcificação óssea, lesão renal, 

enfisema pulmonar, além de efeitos teratogênicos (deformação fetal) e carcinogênicos 

(câncer). 

Chumbo É o mais tóxico dos elementos; acumula-se nos ossos, cabelos, unhas, cérebro, fígado e rins; 

em baixas concentrações causa dores de cabeça e anemia. Exerce ação tóxica na biossíntese 

do sangue, no sistema nervoso, no sistema renal e no fígado; constitui-se veneno cumulativo 

de intoxicações crônicas que provocam alterações gastrintestinais, neuromusculares e 

hematológicas, podendo levar à morte. 

Cobre Intoxicações como lesões no fígado. 

Cromo Armazena-se nos pulmões, pele, músculos e tecido adiposo; pode provocar anemia, 

alterações hepáticas e renais, além de câncer do pulmão. 

Mercúrio Atravessa facilmente as membranas celulares, sendo prontamente absorvido pelos pulmões. 

Possui propriedades de precipitação de proteínas (modifica as configurações das proteínas), 

e é suficientemente grave para causar um colapso circulatório no paciente, levando à morte. 

É altamente tóxico ao homem, e doses de 3g a 30g são fatais; apresenta efeito acumulativo 

e provoca lesões cerebrais, além de efeitos de envenenamento no sistema nervoso central e 

teratogênicos. 

Níquel Carcinogênico (atua diretamente na mutação genética). 

Prata 10g na forma de Nitrato de Prata é letal ao homem. 

Fonte: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2012, p.19) 

 

 Além dos impactos na saúde humana, esses metais pesados também representam um 

risco para o meio ambiente. Os REEE’s, quando depositados diretamente na natureza, causam 

a contaminação do solo, da água e lençóis subterrâneos (ABDI, 2012). Nesse sentido, com os 

riscos ao meio ambiente e à saúde humana advindos tanto do manuseio como da disposição 

inadequada dos REEE’s, fez-se necessária a exigência de um gerenciamento específico, 

fomentando o desenvolvimento de instrumentos legais para eles (ABDI, 2012). 

Consoante o artigo 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de eletroeletrônicos e seus componentes são 

obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). Nesse sentido, a Lei sinaliza para 

uma destinação apropriada para os REEE’s e e seus componentes, dando destaque para as 

atividades relacionadas à coleta seletiva. 
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A coleta seletiva aufere alguns aspectos sustentáveis tais como: tecnológico, ambiental, 

econômico, social, cultural e político-institucional (GRAFAKOS; BAUD; KLUNDERT, 

2001). No âmbito econômico, ela tem sido uma estratégia de sobrevivência em muitos países 

(PAULA; SOUZA-PINTO; SOUZA, 2010), em especial naqueles em desenvolvimento. No 

âmbito social, possibilita a geração de novos postos de trabalho e melhores condições de vida 

para os que vivem à margem da sociedade (FERRAZA; YAMAMOTO; CARVALHO; 

LADEIA, 2006). No aspecto ambiental, representa a diminuição dos impactos por meio da 

redução na quantidade de resíduos sólidos a serem depositados no meio ambiente e a redução 

na extração de matéria-prima mediante os processos de reciclagem e reutilização de materiais 

usados (WAITE, 1995; WIEGO, 2014). 

Neste contexto, Layrargues (2002) aponta para dois discursos dominantes para a 

obtenção da sustentabilidade dentro da perspectiva RSU, a saber: i) reconhecimento do papel 

da reciclagem como uma solução a fim de reduzir a quantidade excessiva de RSU descartados 

no meio ambiente; e ii) redução no consumo. O primeiro adota uma perspectiva de ordem 

técnica, enquanto o segundo considera aspectos relacionados à cultura da sociedade. A 

reciclagem pode ser compreendida mediante a realização de três atividades: coleta, separação 

e processamento de resíduos sólidos. O resultado final desse processo pode ser a utilização de 

matérias-primas secundárias em substituição às matérias-primas virgens (GRIPPI, 2006). 

 A literatura internacional de coleta seletiva tem focado em dois pontos centrais: a 

privatização dos processos de coleta seletiva, transporte e destinação final—visando à eficiência 

e à efetividade desses serviços — e a sustentabilidade e o desenvolvimento que visem a melhores 

condições do ambiente natural e à qualidade de vida da sociedade (MITLIN, 2001). 

A título de ilustração, destaca-se o estudo de Lounsbury, Ventresca e Hirsch (2003). 

Estes autores ressaltaram que o modelo predominante nos Estados Unidos é a coleta seletiva 

para a recuperação de ativos, sendo viabilizada por empresas privadas; no cenário norte 

americano, pouca ênfase tem sido dada a outras formas organizativas como cooperativas e 

associações de coleta seletiva de resíduos sólidos. 

 Segundo Reis, Silva, Mattos, Lima e Fornaciari (2008), os modelos de gestão de 

resíduos sólidos devem contemplar soluções de ordem institucional, financeira e legal relativas 

à realidade local (ou área geográfica). Entretanto, um dos grandes desafios para os órgãos 

públicos municipais é desenvolver e implementar um modelo de coleta seletiva de resíduos 

sólidos que fomente a inclusão social (GRIMBERG, 2007). 
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 De acordo com a PNSB, realizada pelo IBGE, os primeiros programas de coleta seletiva 

e reciclagem no Brasil remontam à década de 1980. Em 1989, foram identificados 58 (cinquenta 

e oito) programas. Esse número salta para 451 (quatrocentos e cinquenta e um) em 2000 e 994 

(novecentos e noventa e quatro) em 2008. O avanço concentrou-se nas regiões Sul e Sudeste, 

apresentando uma taxa de coleta seletiva de resíduos sólidos de 46,0% e 32,4%, 

respectivamente (IBGE, 2010). 

 Apesar do aumento de 120% no número de programas de coleta seletiva entre 2000 a 

2008, estes não ultrapassam 18% dos municípios brasileiros (MMA, 2013). Atualmente, a 

maior parte das iniciativas das atividades concernentes à coleta seletiva provém de órgãos 

públicos, organizações não governamentais (ONG's) e associações de moradores que atendem 

somente a uma pequena parcela da área urbana (BRINGHENTI; GUNTHER, 2011).  

 O Quadro 6 informa a coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 

no ano de 2010; observa-se nele que a coleta seletiva de REEE se dá por terceiros ou pelas 

prefeituras municipais. As coletas seletivas realizadas pelas prefeituras municipais são por meio 

dos programas de gestão integrada de resíduos sólidos, mais especificamente por associações 

e\ou cooperativas. Em consonância com a Secretária Nacional de Saneamento Ambiental 

(2012), a região Sudeste se destaca, apresentando nove programas, cinco dos quais no estado 

de São Paulo, um no Espírito Santo, um no Rio de Janeiro e dois em Minas Gerais. Já a região 

Sul apresenta cinco programas — três no Rio Grande do Sul, um no Paraná e um em Santa 

Catarina. Segue-se a região Nordeste com quatro programas, sendo um no Ceará, um em 

Alagoas, um no Piauí e um no Rio Grande do Norte. Para as regiões Norte e Centro-Oeste há 

uma ausência de programas de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos.  

 

Quadro 6 – Coleta seletiva de REEE por região no Brasil 

Região Número de municípios 

participantes na pesquisa 

Coleta 

Terceiros Prefeitura 

Norte 29 1 0 

Nordeste 95 1 4 

Centro – oeste 31 0 0 

Sudeste 138 3 9 

Sul 79 0 5 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Sistema Nacional de Informação de Saneamento (2010) 
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Essa realidade advém de diversos fatores que afetam o desenvolvimento e a 

implementação de programas de coleta seletiva, a saber: i) a ausência de capital que viabilize a 

formação de novas formas organizativas (MEDINA, 2000; PAULA; SOUZA-PINTO; SOUZA, 

2010);  ii) resistência por parte dos catadores em trabalhar nos moldes estabelecidos, quer seja 

de cooperativas, quer seja de associações   (BESEN; RIBEIRO, 2014 ); iii) falta de participação 

da sociedade na seleção dos resíduos sólidos em seus domicílios (BRAGA; MEIRELLES, 

2013); falta de incentivos governamentais (RIBEIRO; BESEN, 2007), entre outros. 

 Por outro lado, há diversas contribuições advindas da atividade de coleta seletiva, quais 

sejam: i) geração de renda; ii) contribuição para a saúde pública; iii) fornecimento de material 

reciclado de baixo custo; iv) redução dos gastos municipais; v) contribuição ao meio ambiente; 

vi) conservação de recursos naturais; vii) diminuição no tamanho dos aterros sanitários; viii) 

redução no consumo de energia; ix) redução na quantidade de resíduos a ser depositada no meio 

ambiente, entre outros (WAITE, 1995; RIBEIRO; BESEN, 2007; WIEGO, 2014). 

A destinação adequada de resíduos garante a integridade e a qualidade do meio 

ambiente, e a reciclagem ganha destaque para a redução da quantidade de RSU nele dispostos. 

A logística reversa, então, é vista como um dos instrumentos utilizados pela gestão ambiental 

e proporciona a obtenção de resultados positivos sobre o meio ambiente, com a redução ou 

eliminação dos danos causados pela ação humana (SOUZA, 2000). No caso dos REEE’s, a 

logística reversa representa uma extensão no ciclo de vida deles, sendo constituída pelas fases 

concepção, produção, operação (ou uso) e obsolescência, na qual os produtos obsoletos 

retornam para a cadeia produtiva na forma de matérias primas recicladas ou na sua 

comercialização nos mercados de segunda mão, conforme a Figura 2 (ABDI, 2012). 
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Figura 2 - Ciclo de vida de EEE 

 

Fonte: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2012, p. 26) 

 

A coleta dos REEE’s é abalizada por quatro atividades, quais sejam: recebimento, 

armazenamento, desmontagem e disposição (ABDI, 2012). Essas quatro atividades relativas ao 

processo de reciclagem dos REEE’s são parametrizadas pelos mais variados riscos, como 

mostra o Quadro 7 a seguir. 

 

Quadro 7 – Riscos relacionados às atividades de reciclagem dos resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrônicos 

Atividades  Riscos 

Recebimento Tarefa manual que exige diferentes tipos de esforços;  

Peças soltas apresentam riscos ergonômicos;  

Empilhamento de caixas representam riscos de lesão e exposição a substâncias 

tóxicas. 

Seleção e classificação Utilização de aparelhos a fim de identificar anomalias que podem representar 

riscos à saúde humana. 

Teste e seleção Riscos relacionados à eletricidade, superaquecimento e liberação de fumaças. 

Desmontagem e 

trituração 

Riscos relacionados ao contato com componentes e\ou substâncias tóxicas; 

Riscos ocupacionais relacionados a ruídos da trituração, operação do triturador, 

inalação e dérmica. 

Separação Riscos relacionados ao contato com componentes e\ou substâncias tóxicas 

Transporte e 

armazenamento 

Riscos relacionados à inalação e dérmica; 

Manuseio. 

Processos de 

transformação 

Riscos relacionados à exposição de substâncias tóxicas, inalação e exposição 

dérmica. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (2012) 
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 Em conformidade com o exposto, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 

representam riscos para a saúde humana e para o meio ambiente, não somente quando é 

eliminado de forma de incorreta, mas também para aqueles que realizam as atividades de coleta 

seletiva. 

 Ficam explicitas tanto a iminência na observância à Lei como também a complexidade 

existente, quanto ao manuseio e o tratamento desses resíduos. As cooperativas de coleta seletiva 

de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos possuem desafios, seja pela grande 

variedade de equipamentos elétricos e eletrônicos e as tecnologias relacionadas, seja pelas 

técnicas concernentes ao processo de reciclagem que garanta a integridade daqueles que a 

realizam. O próximo capítulo traz o referencial teórico, concernente a três conceitos, a saber: i) 

identidade; ii) audiência e atores da cadeia reversa; e iii) categorização. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O referencial teórico desenvolvido neste estudo constitui-se nos principais conceitos que serão 

utilizados para analisar o problema de pesquisa aqui proposto (VAN DE VEN, 2007), sendo 

construído na forma que possibilite a melhor integração entre os conceitos considerados nesta 

pesquisa. O referencial teórico se inicia com uma discussão sobre o conceito identidade no nível 

organizacional. Em seguida, o conceito audiência e sua participação na definição da identidade. 

Por fim, discutem-se as abordagens de categorização. Esses conceitos são articulados no 

capítulo quarto, visando buscar uma abordagem mais adequada para a perspectiva de processos. 

 

3.1 Identidade Organizacional 

 

A construção do referencial teórico sobre o conceito identidade no nível organizacional está 

baseado na discussão inicial do conceito e na apresentação das várias abordagens sobre a 

identidade organizacional (objetivista, construtivista e ambas). 

A identidade na visão objetivista está baseada nas realidades essenciais, nas substâncias 

as quais não alteram ao longo do tempo (DUBAR, 2006). O seu desenvolvimento decorre do 

fato de fornecer atributos centrais a priori que constituem a identidade no nível organizacional. 

A identidade na abordagem construtivista advém de um processo de identificação, e é 

construída com base nas percepções. Nesse entendimento, a identidade no nível organizacional 

é uma construção cognitiva do nível individual (ASHFORTH; MAEL, 1989). Em outras 

palavras, a identidade é uma construção social (MENESES, 2009).  

Por fim, os estudos que adotam ao mesmo tempo tanto a abordagem objetivista, como 

a construtivista. Nesses estudos, alguns autores adotam a abordagem processual e assumem que 

a identidade é constituída mediante um processo.  

 

3.1.1 Definições de identidade organizacional 

 

Segundo Albert, Ashforth e Dutton (2000), a identidade é um termo poderoso, pois define uma 

entidade. De maneira simplista, definir uma entidade corresponde identificar os atributos que a 

constituem. De acordo com Meneses (2009), a compreensão do conceito identidade só é 

possível em termos sociais, sendo baseada em três premissas centrais, a saber: 
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1) A identidade não é um atributo inato do ser humano relacionado, sobretudo, a sua 

constituição genética ou biológica, mas sim uma construção social, em outras 

palavras, a identidade é a construção da cultura (MENESES, 2009); 

2) A identidade se baseia na perspectiva relacional. A constituição da identidade não 

advém da interação consigo mesma, mas da interação com o outro (MENESES, 

2009). Van Tonder (1999) destacou a necessidade de situar uma entidade, ou seja, 

saber quem é para poder interagir com os demais. Assim, a constituição da 

identidade provém da oposição com o outro, ou seja, diferenciando-se dos demais, 

o indivíduo obterá uma identidade particular. A identidade, sobretudo, é um 

conjunto de características capazes de diferenciar uma pessoa, um grupo e 

organização dos demais. Essa premissa tem a Escola de Chicago como um grande 

colaborador, mais especificamente o interacionismo simbólico. Os trabalhos 

realizados nessa perspectiva de análise visam explicar o conceito identidade a partir 

daquilo que emerge da interação entre o indivíduo e o ambiente externo em que está 

inserido (MENESES, 2009). 

3) A constituição da identidade apresenta um senso de continuidade, ou seja, a 

identidade garante que o indivíduo reconheça a si mesmo, assim como a sua 

localização no mundo (MENESES, 2009). 

 

O conceito de identidade apresenta uma polissemia conceitual decorrente do fato de o 

tema ser tratado em diferentes domínios da área do conhecimento, como psicologia, sociologia, 

entre outros (DUBAR, 2006). Várias correntes de pensamentos divergentes, incluindo tanto 

abordagens positivistas, interpretativistas, teoria crítica até o pós-modernismo (MENESES, 

2009); e caráter multinível, envolvem desde o nível individual, o grupal até o nacional (PUUSA, 

2006). 

A complexidade do conceito, então, inicia-se em como vemos a identidade. Dubar 

(2006) ressaltou duas posições ontológicas predominantes nos estudos sobre o fenômeno 

identidade, quer seja essencialista, quer seja existencialista. 

Na perspectiva essencialista, a identidade organizacional é definida com fundamento 

nas essências, ou seja, baseada nas realidades essenciais, nas substâncias que não alteram ao 

longo do tempo. Para qualificar essas essências, é necessário conectá-las a uma categoria, na 

qual irá reagrupar todos os seres empíricos que tenham a mesma essência (DUBAR, 2006). 
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A perspectiva existencialista é fortemente influenciada pelo filósofo Heráclito, assume 

que tudo flui, e não há essências eternas. A constituição da identidade, então, é a partir da época 

e do ponto de vista adotado. Aqui, as categorias não podem representar seres empíricos que 

estão em constante mudança, a qual a identidade só pode ser resultado de uma dupla operação 

linguística: a generalização e a diferenciação. A corrente existencialista preconiza que não há 

essências eternas, mas sim existências contingentes, nas quais não existem características a 

priori e permanentes, mas sim modos de identificação, variáveis ao longo da história coletiva e 

pessoal, e afetações a diversas categorias que são dependentes do contexto (DUBAR, 2006). 

A filosofia trouxe contribuições na forma como vemos o fenômeno identidade, ou seja, 

podemos ver a identidade como uma essência ou podemos vê-la como uma existência 

contingente, mas a psicologia e a sociologia trouxeram contribuições para o estudo do 

fenômeno identidade, fomentando a complexidade do conceito, quanto ao seu nível de análise.  

Segundo Puusa (2006), o conceito de identidade tem suas bases de investigação no nível 

individual, no qual mais tarde a investigação passou a considerar a identidade dentro de grupos, 

e por fim no contexto organizacional.  

No nível individual, a identidade é denominada por identidade pessoal e se baseia na 

construção do autoconceito ao longo da vida do indivíduo, em que os mais variados 

relacionamentos sociais direcionam para a conformação do eu e para o processo de 

individualização (PIMENTEL; CARRIERI, 2011). 

Para Lima (2011), a identidade individual (ou identidade pessoal) é constituída por um 

conjunto de representações, sentimentos e opiniões que o sujeito tem sobre si mesmo e que, ao 

mesmo tempo, ele se apropria das regras, valores, normas e formas de pensar. Segundo Asforth 

e Mael (1989), o nível individual tem sido estudado pela psicologia social, desenvolvimental e 

psicodinâmica. 

No nível do grupo, destacam-se a identidade social e a do trabalho. A primeira se baseia 

na relação entre o autoconceito do indivíduo como os grupos sociais, por meio da interação. A 

segunda é construída com base na atividade exercida e pela interação com os indivíduos no 

ambiente do trabalho (PIMENTEL; CARRIERI, 2011). A identidade grupal tem sido 

pesquisada por meio da teoria social e perspectivas relacionadas (ASHFORTH; MAEL, 1989). 

A identidade social é, antes de qualquer coisa, uma categoria de pertença, segundo os 

investigadores sociólogos. O objetivo dos sociólogos nessa perspectiva é explicar os fatos 

sociais, ou seja, fazer um link entre as maneiras de sentir e pensar com as pertenças tidas como 

determinantes. A identidade social não está relacionada somente ao indivíduo como ser social, 
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mas também ao grupo de indivíduos ao qual lhe é atribuída uma identidade que representa uma 

posição social. A identidade social distingue um grupo dos outros por meio das diferenças 

existentes entre eles, ou seja, a identidade social é tanto inclusiva, quanto exclusiva (LIMA, 

2011). Para Cuche (2002, p. 177), a identidade social é “resultante das diversas interações entre 

o indivíduo e o seu ambiente social, próximo ou distante”. 

Nessa ótica, Berger e Luckmann (1985) utilizaram o método dialético para interpretar a 

relação do indivíduo com a sociedade. Para esses autores, a identidade deriva dessa dialética, 

sendo ela um elemento-chave da realidade subjetiva. Enquanto de um lado a identidade é 

construída, moldada e conservada pelos processos sociais — sendo estes determinados pelas 

estruturas sociais —, do outro lado a identidade reage sobre a estrutura social, buscando moldar-

se e conservar-se. 

Machado e Kopittke (2002) ressaltaram que, apesar da clara distinção entre as definições 

conceituais de identidade, a identidade organizacional é alicerçada em elementos relacionados 

à identidade pessoal, a identidade do trabalho e a identidade social, ou seja, para esses autores 

há uma complementariedade entre esses elementos, que constituem a identidade no contexto 

organizacional. 

No nível organizacional, a identidade representa um grupo social como uma entidade 

autônoma, “um sujeito” responsável por vincular e subordinar os demais sujeitos participantes 

do grupo a essa identidade (PIMENTEL; CARRIERI, 2011).  

Os estudos sobre esse fenômeno vêm sendo abordados recentemente no contexto 

organizacional, tendo como marco a publicação do artigo seminal em 1985 de Albert e Whetten. 

A identidade, trabalhada no contexto organizacional, apresenta os mais variados 

objetivos. Para Hatch e Schultz (2004), o interesse pelo tema por pesquisadores do campo 

organizacional advém da intenção em compreender as formas tanto da diferenciação 

organizacional, quanto no desenvolvimento de vínculos psicológicos dos trabalhadores com 

uma respectiva organização. 

Ainda, no campo organizacional, a identidade é vista como um dos principais ativos 

estratégicos para a organização, a qual, então, melhor se posiciona quando detém uma forte 

identidade, quer seja perante o mercado consumidor, quer seja perante o seu grupo de 

stakeholders (VAN TONDER; LESSING, 2003; KROEZEN; HEUGENS, 2012). Minguez 

(1999) assinalou para uma variação quanto ao valor da identidade organizacional, podendo ser 

coerente, abrangente, forte e bem administrada. Em contrapartida, a identidade também pode 

ser contraditória, fragmentada e mal gerida, direcionando, ou não, para o seu estabelecimento 
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no mercado. Thomaz e Brito (2010) destacaram a relação da reputação com o desempenho 

organizacional, embora esta relação já venha sendo estudada entre os pesquisadores. Em vista 

disso, estes autores relacionaram os conceitos: reputação, comunicação, identificação e 

desempenho organizacional. Para estes autores a comunicação é relevante para o processo de 

identificação da empresa ao seu grupo de Stakeholders, é por meio desta e da percepção que os 

Stakeholders desenvolvem a reputação organizacional, podendo ser positiva ou negativa e que 

impacta no desempenho econômico da organização. 

Uma das contribuições desse estudo é que a reputação organizacional irá variar entre 

stakeholders internos e externos, aumentando a complexidade de sua gestão (THOMAZ; 

BRITO, 2010). Embora este estudo trate especificamente da reputação organizacional é 

explicito a importância da identidade, já que a comunicação é baseada em elementos que a 

compõem e que cria uma imagem organizacional. Assim, a imagem organizacional é criada 

com base nos elementos que a organização detém, mas a reputação organizacional advém das 

experiências vivenciadas pelos stakeholders internos e externos com a organização. 

Os estudos sobre identidade nas teorias organizacionais possuem duas tradições com 

abordagens distintas, quer seja pela psicologia, quer seja pela sociologia.  

Segundo Pimentel e Carrieri (2011), a vertente psicológica está centrada em estudos 

relacionados à identidade no ambiente do trabalho. Tal perspectiva contempla que a 

identificação é um processo subjetivo, tendo as suas origens no sujeito em relação ao outro, e 

que lhe são atribuídos os significativos (ERIKSON, 1976).  

Para a perspectiva sociológica, a identidade organizacional está centrada nas relações 

sociais dos sujeitos, no atendimento dos padrões comportamentais do grupo e na transposição 

de elementos individuais para o coletivo. A identidade é definida por meio da observação 

externa do indivíduo; aqui, o objeto focal desloca-se do indivíduo (ou abordagem psicológica) 

para o grupo (ou abordagem sociológica) (PIMENTEL; CARRIERI, 2011). 

Puusa (2006) destacou que, conceitualmente, a identidade apresenta dois níveis de 

análise —  um interno, e outro, externo à organização. O nível interno se baseia em estudos de 

comportamento organizacional, nos quais a identidade organizacional é percebida como um 

processo de desenvolvimento ocorrido dentro da organização. O nível externo se baseia em 

estudos na área de marketing, aqui, a identidade e a imagem visual são percebidas como uma 

ferramenta primordial no processo de reconhecimento da organização no ambiente externo. 

Essa breve apresentação conceitual do fenômeno identidade evidencia não haver um 

consenso entre os pesquisadores sobre o tema e que o conceito apresenta um alto grau de 
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complexidade que impacta não somente em como vemos a identidade, mas também em como 

ela pode ser estudada. 

As próximas subseções trazem uma discussão sobre o fenômeno identidade no contexto 

organizacional. Assim, na subseção 3.1.2 trabalha-se com a abordagem objetivista. Na subseção 

3.1.3, discutem-se trabalhos realizados na perspectiva construtivista. E, por fim, a subseção 

3.1.4 que apresenta trabalhos que utilizam ao mesmo tempo a objetivista e a construtivista, e os 

primeiros trabalhos na abordagem de processos. 

 

3.1.2 Abordagem objetivista 

 

A abordagem objetivista é predominante nos estudos sobre identidade no contexto 

organizacional. Para os teóricos, guiados pelos preceitos da teoria clássica da categorização, a 

identidade é um fato, ou seja, dotada de objetividade. A maior parte dos estudos sobre a 

identidade organizacional na perspectiva objetivista a define baseada em três características 

principais, conforme preconizam Albert e Whetten (1985), a saber:  

 

1) Central: são as características essenciais da organização. Ela se baseia na declaração 

da identidade, que distingue a organização das demais com base naquilo que é 

essencial (ALBERT; WHETTEN, 1985), e fundamental para as suas atividades, 

definindo literalmente a organização (FOREMAN, 2001). Os estudos nessa 

abordagem assumem a realidade das substâncias, sendo permanente e autônoma, 

contribuindo para a sua unidade (ABRAMOWISKI, 1987).  

2) Distintivo: baseia-se nas características que são distintivas da organização quando 

comparadas com outras organizações (ALBERT; WHETTEN, 1985). O uniqueness 

organizacional advém quando ela é comparada com as demais organizações (VAN 

TONDER; LESSING, 2003).   

3) Continuidade temporal: refere-se às características que são estáveis ao longo do 

tempo (ALBERT; WHETTEN, 1985). 

 

Essa definição conceitual da identidade organizacional tornou-se unânime nos estudos 

realizados nas teorias organizacionais, por muitos pesquisadores nos anos a seguir (MENESES, 

2009). Assim, a sua definição conceitual é que ela é mais ou menos estável e possui um conjunto 

central de atributos que diferenciam a das demais (ASHFORTH; MAEL, 1996). 
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A distinção dos atributos que compõem a identidade organizacional é oriunda de um 

processo de comparação interorganizacional ordenada e de reflexões ao longo do tempo 

(MENESES, 2009). Nesse sentido, a proposta central da identidade organizacional é assegurar 

que a organização seja percebida como uma entidade única quando comparada com outras 

organizações, direcionando para a diferenciação organizacional em seu respectivo entorno 

(VAN TONDER, 1999). 

A identidade com o senso de continuidade, estabilidade e fixidez ao longo do tempo 

nega a existência dos processos de mudanças. Aqui, advoga que a identidade organizacional 

não é influenciada por fatores relacionados ao contexto nem ao grupo de pessoas que se 

relacionam com ela. Assim, a essencialidade dos atributos é operacionalizada por meio do link 

entre as essências que constituem uma respectiva entidade com as categorias existentes 

(DUBAR, 2006).  Dentre as contempladas a priori pela teoria, destacam-se: a missão, valores, 

ideologias, crenças, normas, práticas e modos de fazer as coisas (ASHFORTH; MAEL, 1996).  

Além desses, Van Tonder e Lessing (2003) destacaram, a saber: i) estratégias; ii) estrutura; iii) 

processos organizacionais; iv) liderança, filosofia de gestão e cultura; v) limites 

organizacionais; vi) função social; vii) atributos físicos; e viii) aparência (física) logon, slogan 

e símbolos. 

Kaufmann (1994) assinalou que as categorias possibilitam identificar uma entidade em 

um espaço social. Entretanto, há uma ausência de estudos que consideram o espaço e a sua 

relação na constituição da identidade. 

 A organização do espaço é a organização social. Assim, toda divisão de espaço remete 

para a ideia de divisão social. A organização social, então, não é apenas onde ocorrem as 

interações sociais, mas também é responsável por estruturar essas interações (SANTOS, 1997). 

Embora considerem a identidade a partir da abordagem objetivista, Caldas e Woods Jr. 

(1997) começaram a considerar o dinamismo por meio de uma perspectiva contextual e seus 

impactos nos atributos que configuram a identidade organizacional. O contexto deve ser 

considerado como uma dimensão, assim como as dimensões centralidade, distintividade e 

temporalidade para a constituição da identidade (WOOD JR; CALDAS, 2006). 

Esses autores propõem um modelo baseado em quatro dimensões as quais possibilitam 

estabelecer duas dimensões ontológicas para o estudo da identidade, a saber: i) objetivo focal 

(ou identidade de quem): refere-se ao nível de análise e pode ser individual, grupo, 

organizacional e humanidade; e ii) observação (ou identidade observada a partir do quê): refere-
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se a como será observado o objeto focal e pode ser self, comportamento, autopercepção e a 

imagem (CALDAS; WOODS JR, 1997). 

A Figura 3 ilustra que, além das categorias conceituais propostas por Albert e Whetten 

(1985), destaca-se a categoria espacialidade para o estudo da identidade organizacional, 

constituída por objetos e sistemas de ação, conforme as descrições a seguir: 

 

1) Organização espacial baseia-se em como estão organizados os objetos e os sistemas de 

ação num dado espaço físico; 

2) Circulação de fluxos se refere à dinâmica por trás da organização dos objetos e sistemas 

de ação que organizam o espaço;    

3) Práticas de apropriação/exclusão representam o plano do espaço e o plano simbólico. A 

dimensão política e afetiva da materialização dessa ordem, isto é, como e por quem o 

espaço é usado e apropriado, e o quê ou quem está alojado naquele espaço como 

consequência do uso e apropriação; e 

4) Própria percepção do espaço como dimensão simbólica e ideológica propriamente dita 

e que refletiria no modo pelo qual os indivíduos leem, interpretam e interagem com o 

espaço (WOOD JR; CALDAS, 2006). 

 

Wood Jr. e Caldas (2006) definem espacialidade como uma categoria conceitual e de 

análise, apresentando uma configuração dinâmica de manifestação física da identidade, quer 

seja pela manipulação do espaço físico que se dá por meio de estratégias de apropriação e 

territorialidade, quer seja pela manifestação simbólica dada pela percepção do espaço e pelas 

formas de interação entre ideias e imagens. 
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Figura 3 - Análise da identidade com a dimensão espacialidade 

 

Fonte: Woods Jr e Caldas (2006, p. 16) 

 

Os autores concluem que a espacialidade, como uma dimensão conceitual e analítica 

para o estudo da identidade organizacional, reconfigura as dimensões contempladas por Albert 

e Whetten (1985), a saber: i) central: representa a finalidade essencial do grupo social; ii) 

distintivo: permite ao grupo social se distinguir dos outros grupos; iii) temporal: relativa à 

estabilidade temporal; e iv) espacial: configura manifestação física e concreta pela qual a 

identidade se expressa (WOODS Jr; CALDAS, 2006) 

Por fim, Caldas e Woods Jr (1997) concluíram que em ambientes mais estáveis a 

identidade é configurada nos três atributos contemplados por Albert e Whetten (1985). Por 

outro lado, em ambientes instáveis, tais atributos não configuram a identidade organizacional, 

sendo constituída como: fragmentada, não distintiva e efêmera. 

Ao mesmo tempo, Gioia, Schultz e Corley (2000) enfatizaram que, embora os atributos 

caracterizados como centrais, distintivos e duradouros ao longo do tempo que compõem a 

identidade organizacional sejam resistentes a mudanças, ela deve mudar para garantir a 

sobrevivência da organização. Entretanto, mesmo com a mudança, as características essenciais 

permanecem. Segundo esses autores, a identidade é constituída por valores, cuja interpretação 

varia ao longo do tempo, já que a identidade é construída por meio da interação entre os diversos 
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atores que se relacionam com a organização. Assim, a identidade é vista de forma dinâmica, 

cuja perspectiva será discutida na próxima subseção.   

 

3.1.3 Abordagem construtivista 

 

As identidades constituídas por meio das essências, objetivas e duráveis ao longo do tempo são 

substituídas pelas identidades construídas. Os estudos centrados na perspectiva construtivista 

consideram as relações do contexto social para a constituição da identidade, considerando a 

complexidade das relações sociais, onde as narrativas identitárias são tecidas. A sociologia 

influencia a análise na perspectiva construtivista, centrando no nível individual. Considera e 

utiliza as produções linguísticas, nas quais os indivíduos tentam contar as suas trajetórias por 

meio de uma história, ou seja, refere-se à reconstrução subjetiva da identidade (KAUFMANN, 

1994). 

No contexto organizacional, a identidade é compreendida com base nas percepções que 

os sujeitos têm sobre a organização. Os significados concedidos pela cultura definem a 

percepção das pessoas sobre a identidade organizacional (FERNANDES; MARQUES; 

CARRIERI, 2009). 

Vários estudos vêm sendo realizados nas teorias organizacionais na abordagem 

construtivista, tais como: i) teoria da identidade social, sendo aplicada no contexto 

organizacional (ASHFORTH; MAEL, 1989); ii) relação entre a identidade e a imagem e seu 

impacto na adaptação organizacional (DUTTON; DUKERICH, 1991); iii) cultura e a imagem 

organizacional para a constituição da identidade (HATCH; SCHULTZ, 2002); iv) imagem e a 

reputação na constituição da identidade organizacional (BODEN, 1994); v) influência dos 

stakeholders na constituição da identidade (SCOTT; LANE, 2000); entre outros. 

Ashforth e Mael (1989) introduziram o conceito de identidade social nos estudos 

realizados no contexto organizacional. A maior contribuição desse estudo e que o torna o marco 

no desenvolvimento dos estudos da identidade organizacional é o link entre os níveis individual 

e organizacional. Assim, a identidade organizacional é uma construção cognitiva do nível 

individual, sendo flexível e mutável ao longo do tempo, pois é dependente dos acontecimentos 

que impactam nas empresas (ASHFORTH; MAEL, 1989). 

Dutton e Dukerich (1991) realizaram um estudo a fim de identificar os resultados da 

identidade e imagem sobre a adaptação organizacional. Para os autores, a identidade é 

constituída fundamentando-se em como os membros organizacionais enxergam a organização, 
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induzindo as interpretações, ações e comportamentos dos indivíduos. A imagem organizacional 

é aquilo que os membros organizacionais acreditam que os outros enxergam sobre a 

organização e serve como uma medida de avaliação perante as adaptações organizacionais. 

O estudo evidenciou que a identidade organizacional afeta a adaptação organizacional 

por meio das interpretações e ações relacionadas à mudança. A grande contribuição deste estudo 

é que tanto a identidade, quanto a imagem são centrais para compreender como a organização 

se adapta às mudanças. A organização utiliza a imagem como uma medida para verificar como 

ela é realmente vista pelos membros externos. Nesse sentido, toda vez que é identificado um 

problema que impacte de forma negativa a sua imagem, a organização irá interpretar e alterar 

as suas ações e comportamentos, ou seja, irá se adaptar em resposta aos problemas detectados. 

A identidade afeta a adaptação organizacional, por meio de suas interpretações, ações e 

comportamentos (DUTTON; DUKERICH, 1991). 

Hatch e Schultz (2002) realizaram um estudo, no qual evidenciam que tanto a cultura 

quanto a imagem influenciam a identidade organizacional, ou vice-versa. A cultura fornece o 

recurso simbólico para a construção da imagem organizacional. Esses autores propõem um 

modelo dinâmico composto pela inter-relação de quatro processos (ver Figura 4), a saber:  

 

1) Espelhamento: o processo pelo qual a imagem da organização é espelhada na sua 

identidade. O espelhamento evidencia a influência dos membros externos sobre a 

organização, ou seja, a organização busca moldar-se de acordo com o que os membros 

externos pensam sobre ela, a fim de obter uma avaliação positiva; 

2) Reflexo: o processo pelo qual a identidade influencia a cultura organizacional; 

3) Expressão: o processo pelo qual a cultura influencia a constituição da identidade; 

4) Impressão: o processo pelo qual a organização irá impressionar os membros externos 

por meio de sua identidade (HATCH; SCHULTZ, 2002). 

 

Assim, esse processo conclui o ciclo entre os três conceitos — cultura, identidade e 

imagem (ver Figura 4) (HATCH; SCHULTZ, 2002). 
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Figura 4 – Modelo dinâmico para a identidade organizacional 

 

Fonte: Hatch e Schultz (2002, p. 911) 

 

 Este modelo evidencia que as organizações devem centrar-se em apoiar os processos 

relacionados aos três conceitos: a cultura, a identidade e a imagem. A cultura e a imagem devem 

ser compreendidas em profundidade a fim de garantir o equilíbrio da constituição da identidade. 

Essa relação exige um diálogo contínuo entre os insiders, e entre os insiders e outsiders, que 

possibilite a dinâmica da constituição da identidade. Então, consumidores, fornecedores, 

funcionários, entre outros, tornam-se membros da organização. (HATCH; SCHULTZ, 2002). 

Boden (1994) também traz outra perspectiva relacional entre a imagem e a reputação, 

as quais influenciam continuamente a constituição e a reconstituição da identidade 

organizacional. Se a imagem é como os membros organizacionais acreditam como são vistos 

pelos membros externos, a reputação organizacional baseia-se na visão dos de fora da 

organização sobre ela, e não na dos de dentro da organização sobre o que os de fora acham dela 

(DUTTON; DUKERICH, 1991). 

A identidade organizacional visual obtida da relação entre a reputação e a imagem tem 

por objetivo possibilitar que os stakeholders, identifiquem a organização ou a distingam das 

demais. A identidade é percebida por meio de um quadro de referências, possibilitando 

compreender e analisar a imagem desejada da organização e a sua identidade. Fica explicita a 

relação entre a imagem, a reputação e a identidade organizacional (ALBERT, 1998). 

Assim, Scott e Lane (2000) trabalharam com a identidade dentro da teoria dos 

stakeholders. A identidade é mais bem definida quando é contestada e negociada nas relações 

entre gerentes e seu grupo de stakeholders. Essa abordagem assume a influência deles na 

construção da identidade organizacional. A identidade construída permanece até o momento 

em que haja a necessidade de sua reconstrução. 
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Alvesson (1990) investigou como a imagem organizacional externa representa as suas 

práticas gerenciais internas, dando particular atenção em como as organizações manipulam suas 

imagens por meio de eventos, estruturas e ações. Três condições estão presentes no surgimento 

da imagem organizacional, a saber: 

 

1) Enfraquecimento e fragmentação da cultura tradicional, aumentando a possibilidade de 

criação de novas imagens desvinculadas de padrões tradicionais; 

2) Mudanças materiais que fomentam a impossibilidade na precisão dos processos de 

avaliação; 

3) Meios de produção da imagem dando destaque para a mídia, sendo um meio crucial 

para o processo de comunicação das imagens organizacionais (ALVESSON, 1990). 

 

Uma das grandes contribuições desse artigo foi uma definição separada entre a imagem 

e a identidade. Baseado na separação conceitual, foi possível fazer uma análise da relação entre 

os dois conceitos, evidenciando uma relação de substitubilidade. Quando os membros 

apresentam uma distância psicológica em relação à identidade organizacional, ela é substituída 

pela imagem, a qual é criada pela gerência. Em resumo, a imagem substitui a essência da 

organização (ALVESSON, 1990). Entretanto, alguns estudos têm considerado as perspectivas 

objetiva e subjetiva que serão discutidas a seguir. 

 

3.1.4 Abordagens objetivista e construtivista  

 

Se o processo de identificação é subjetivo e cria uma identidade objetiva, então, como trabalhar 

com essas duas abordagens divergentes ao mesmo tempo? Em resposta, Berger e Luckman 

(1985), na obra “A Construção Social da Realidade”.  

Para Berger e Luckman (1985), a sociedade possui uma “facticidade objetiva” 

e,simultaneamente, “é construída pela atividade que expressa um significado subjetivo”. 

A discussão que cerca a construção metodológica — que considera tanto a perspectiva 

objetiva quanto a subjetiva — fomentou o desenvolvimento do conhecimento praxiológico. A 

abordagem praxiológica enfatiza de um lado os agentes sociais que participam ativamente no 

mundo, construindo visões do mundo de forma operante que versam desde conservar até 

transformar a sociedade; por outro lado, a ação dos agentes sociais depende das estruturas 

sociais, ou seja, do contexto objetivo (BOURDIEU, 2003). 
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Oliveira (2011) trabalhou com as abordagens subjetiva e objetiva na construção da 

identidade, sob as lentes da socialização, a qual pode ser definida como uma interação entre o 

indivíduo e a sociedade, configurando um processo de construção. Neste processo, tanto o 

indivíduo pode absorver os padrões sociais do grupo, quanto o indivíduo pode influenciar o 

grupo social. A socialização, então, é um processo contínuo (KRUPPA, 1994). 

Oliveira (2011), assim, considera a socialização e a aprendizagem como mecanismos 

centrais para a construção da identidade profissional. 

 Ela considera não somente os quadros de referências que são passados durante a fase do 

curso de formação profissional, mas também a inserção do profissional no mercado de trabalho 

o qual considera as experiências vivenciadas (OLIVEIRA, 2011). 

A socialização, portanto, se inicia na formação profissional do indivíduo que adquire 

comportamentos específicos de sua profissão, pondo-os em prática no exercício de sua 

profissão. Tais práticas podem apresentar de forma simultânea um caráter permanente ou 

temporário, determinado ao longo da vida profissional e de acordo com a realidade do mercado 

de trabalho (OLIVEIRA, 2011). 

O estudo sobre a construção de identidades profissionais evidencia que a identidade é 

constituída de um processo complexo que envolve aspectos relativos à abordagem objetiva 

como a aquisição de práticas institucionalizadas por meio da aprendizagem, e também por 

aspectos subjetivos relacionados, sobretudo, às referências que os alunos fazem de seus 

professores e colegas na fase estudantil, na qual a sua consolidação se dá por meio da inserção 

deles no mercado de trabalho (OLIVEIRA, 2011). 

Nesse sentido, a socialização pode ser vista como uma aprendizagem, na qual o 

indivíduo obtém conhecimentos, mediante as experiências vivenciadas por ele (POSTIC, 1995). 

Pratt e Rafaeli (1997) realizaram um estudo com o objetivo de evidenciar empiricamente 

que uma organização possui múltiplas identidades. Para isso, os autores utilizaram primeiro as 

categorias que os indivíduos usam para obter o senso de pertencimento a uma respectiva 

organização, e a posterior interpretação que membros detêm em relação às categorias utilizadas 

pela organização.  

Os autores consideraram como foco de seu estudo as vestimentas utilizadas na unidade 

de reabilitação de um hospital, evidenciando que estas apresentam multiplicidade de 

significados. Eles sugerem que essa multiplicidade de significados não deve ser considerada 

como um problema, mas sim uma oportunidade de identificar o que uma vestimenta representa 

para seus membros (PRATT; RAFAELI, 1997). 
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Alguns estudos sobre identidade vêm sendo realizados na abordagem processual. 

Carrieri, Fernandes e Marques (2010) destacaram que a identidade deve ser estuda em uma 

abordagem evolutiva, considerando que ela é uma dimensão social, coletiva, processual e de 

construção, vista como temporal, fragmentada e dinâmica. 

Glynn e Watkiss (2012) destacaram que a cultura social é um mecanismo central para o 

processo de construção da identidade. A cultura, sobretudo, serve como um mecanismo 

inerentemente processual, proporcionando explicar de que forma ela pode afetar uma identidade 

organizacional. 

Para esses autores, a cultura deve ser compreendida como um conjunto de significados 

e práticas produzidas, sustentadas e alteradas por meio da interação e que configura o processo 

de construção da identidade (GLYNN; WATKISS, 2012). 

 

“[...] a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos 

casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 

instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual 

pode ser descrito de forma inteligível – isto é, descritos com densidade” 

(GEERTZ, 1978, p. 24). 

 

Assim, é por meio dos acontecimentos que se podem acessar os sistemas de símbolos. 

As formas de uma sociedade são a substância da cultura e, para entendê-las, é necessário um 

conhecimento mais profundo das dimensões simbólicas das ações sociais desenvolvidas em um 

dado espaço social (GEERTZ, 1978). 

A cultura, então, está fundamentada no espaço social, sendo materializada em 

instituições, costumes, gestos e símbolos. Bourdieu (2005) estabelece o conceito de Habitus 

como “sistema das disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas estruturadas 

e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das 

ideologias características de um grupo de agentes” (BOURDIEU, 2005, p. 191). 

Assim, o Habitus viabiliza que as relações entre as práticas espaciais materiais (o vivido) 

e os espaços de representação (o percebido e o imaginado) se desenvolvam. Com base nas ações 

sociais dessas relações, a cultura adquire a sua concretude por meio da capacidade humana de 

simbolização, sendo exteriorizada por uma variedade de atos na vida cotidiana (LIMA, 2011). 

Considerar, então, o aspecto cultural permite a junção das duas visões ontológicas 

predominantes na literatura da identidade, mediante o uso da abordagem de processos, a saber: 

i) a identidade como um ator social no processo de construção da identidadeé constituída de 

acordo com os padrões institucionaliados; e ii) a identidade como uma construção socialno 
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processo de construção da identidade é constituída a partir da percepção dos membros 

organizacionais (GLYNN; WATKISS, 2012). 

Na abordagem de processos, Kroezen e Heugens (2012) propuseram um modelo para a 

construção da identidade (ver Figura 5) composto por dois processos centrais, a saber: 

 

1) Impressão da identidade visa obter propriedades formais e simbólicas advindas do 

ambiente externo, as quais são depositadas no reservatório organizacional da identidade; 

e 

2) Promulgação da identidade se baseia na fase em que são escolhidas as propriedades 

formais e simbólicas (proto-identidade) depositadas no reservatório organizacional da 

identidade e que configuram a identidade promulgada (ou final) (KROEZEN; 

HEUGENS, 2012). 

 

Figura 5 - Modelo teórico para a formação da identidade organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Kroezen e Heugens (2012, p. 99) 
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Segundo Kroezen e Heugens (2012), as propriedades são configuradas de acordo com a 

sua natureza e podem ser simbólica (artefatos e práticas que representam a cultura 

organizacional) e formal (modelo de negócios e estratégia). Elas são escolhidas pelos membros 

organizacionais e de acordo com o julgamento da audiência, configurando a proto-identidade, 

sendo depositados em um reservatório organizacional. Esse reservatório formado por 

propriedades formais e simbólicas (proto-identidades) representa uma fonte de opções 

legitimadas para a configuração da identidade, em que os membros organizacionais por meio 

de suas percepções escolhem e promulgam as propriedades formais e simbólicas (proto-

identidades), formando a identidade da organização. De forma sumarizada, o Quadro 8 informa 

os principais pressupostos teóricos, concernentes aos estudos sobre identidade no nível 

organizacional, trabalhados na seção 3.1. 

 

Quadro 8 – Síntese dos estudos de identidade organizacional 

Ontologia Definição Autores 

 

 

 

Objetivista 

 

 

 

A identidade é definida a partir das 

características essenciais e inalteradas 

ao longo do tempo.  

Albert e Whetten (1985) 

Abramowiski (1987) 

Ashforth e Mael (1996) 

Caldas e Woods Jr (1997) 

Van Tonder (1999) 

Foreman (2001) 

Van Tonder e Lessing (2003) 

Woods Jr e Caldas (2006) 

Dubar (2006) 

Meneses (2009) 

 

 

 

Construtivista 

 

 

A identidade é definida como uma 

construção social. 

Ashforth e Mael (1989)  

Alvesson (1990) 

Dutton e Dukerich (1991)  

Boden (1994) 

Albert (1998) 

Scott e Lane (2000)  

Hatch e Schultz (2002) 

 Fernandes; Marques e Carrieri (2009)  

 

Objetivista e 

construtivista 

A identidade é definida como uma 

construção subjetiva com base em 

atributos objetivos 

 

Pratt e Rafaeli (1997) 

Oliveira (2011)  

 

 

Processos 

A identidade é definida como um 

processo de construção. 

Glynn e Watkiss (2012) 

Kroezen e Heugens (2012) 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Em consonância com o referencial teórico do conceito identidade no nível 

organizacional considerado neste estudo, definiram-se padrões que irão guiar o estudo e que 

serão apresentados a seguir. 
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Na abordagem objetivista, a identidade é constituída por atributos configurados em três 

premissas, a saber: distintivo, contínuo ao longo do tempo e central. A distinção dos atributos 

que compõem a identidade no nível organizacional advém de um processo de comparação 

interorganizacional (MENESES, 2009). Isso implica a adoção de estudos de múltiplos casos, e 

não a estratégia de estudo de caso único, pois este possibilita tecer uma narrativa que conte o 

processo de construção, conforme orientam os teóricos da abordagem de processos (VAN DE 

VEN, 2007).  

A segunda premissa concerne à continuidade temporal. Aqui, a identidade no nível 

organizacional não é influenciada por fatores relacionados ao contexto nem ao grupo de pessoas 

que se relacionam com ela. Entretanto, a identidade no nível organizacional, vista como um 

processo, assume que ela está em um constante estado de construção, quer seja em resposta a 

fatores internos, quer seja em resposta a fatores externos à organização. 

A terceira e última premissa da abordagem objetivista é que se faz o recorte teórico 

utilizado no modelo conceitual deste estudo. A essencialidade dos atributos é operacionalizada 

por meio do link entre as essências dos atributos que constituem uma respectiva entidade com 

as categorias existentes (DUBAR, 2006). Dentre as contempladas a priori pela teoria, 

destacam-se: missão, valores, ideologias, crenças, normas, práticas e modos de fazer as coisas 

(ASHFORTH; MAEL, 1996).  Além desses, Van Tonder e Lessing (2003) destacaram, a saber: 

i) estratégias; ii) estrutura; iii) processos organizacionais; iv) liderança, filosofia de gestão e 

cultura; v) limites organizacionais; vi) função social; vii) atributos físicos; e viii) aparência 

(física) logon, slogan e símbolos. Tais atributos a priori são considerados no modelo conceitual 

deste estudo. 

A abordagem construtivista assume que identidade é uma construção social 

(MENESES, 2009) advinda de um processo de identificação baseado na percepção que os 

sujeitos têm em relação à organização (FERNANDES; MARQUES; CARRIERI, 2009). 

Considera e utiliza as produções linguísticas, nas quais os indivíduos tentam contar as suas 

trajetórias por meio de uma história, ou seja, refere-se à reconstrução subjetiva da identidade 

(KAUFMANN, 1994). O recorte teórico é mediante o procedimento metodológico, no qual a 

identidade é construída alicerçada em narrativas individuais. Essas narrativas são tecidas com 

base na percepção que o sujeito tem relação aos atributos que compõem a identidade no nível 

organizacional. A construção da identidade por meio de narrativas possibilita identificar o 

processo de construção ao longo do tempo.   
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 Por fim, a abordagem de processos, que é uma evolução de estudos que trabalham tanto 

com a abordagem objetivista como com a abordagem construtivista. Nesta, a identidade é vista 

como um processo. Assim, o recorte teórico que irá orientar este estudo é que a identidade é 

constituída por elementos de ordem formal e simbólica institucionalizados, e a participação dos 

membros organizacionais (KROEZEN; HEUGENS, 2012). Tais elementos de ordem formal 

relativos a estratégias e modelo de negócios e de ordem simbólica constituída por artefatos e 

práticas representativos da cultura organizacional são considerados como atributos a priori e 

utilizados no modelo conceitual deste estudo. 

Em síntese, na abordagem objetivista, a identidade no nível organizacional é definida a 

partir de atributos relacionados a categorias existentes. Aqui, os atores sociais identificam a 

identidade mediante o uso de categorias a priori. Já na abordagem construtivista, a identidade 

no nível organizacional é uma construção dos atores com base na percepção de cada um sobre 

as propriedades organizacionais. Nesta, os atores têm um protagonismo maior na definição da 

identidade. Por fim, na abordagem processual, na qual os atores fazem parte do processo de 

constituição da identidade, escolhendo os elementos de ordem formal e simbólica que a 

compõem. 

Em vista disso, a próxima seção deste referencial teórico discutirá o conceito audiência 

e as características relativas à sua composição, funções e atribuições. Ainda, em consonância 

com a natureza do caso empírico deste estudo, faz-se um mapeamento dos principais atores 

componentes da cadeia reversa. 
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3.2 Audiência 

 

 

Antes de desenvolver este referencial teórico, o pesquisador deste estudo fez as seguintes 

indagações: os conceitos audiência e stakeholder tratam de um mesmo fenômeno de estudo? 

Se não, qual conceito é o mais adequado para a natureza deste estudo?  

 A intenção inicial não foi fazer uma análise em profundidade dos conceitos, mas sim 

trazer uma breve elucidação deles a fim de responder às indagações iniciais. Para isso, o 

pesquisador concentrou-se nas definições e nas atribuições centrais tanto do conceito 

stakeholders como do conceito audiência. 

 A teoria dos stakeholders foi desenvolvida em duas correntes, nas quais os estudos estão 

centrados, quer seja em sua definição, quer seja na sua classificação. Para Freeman (1984), 

stakeholders é definido como um grupo que pode afetar ou ser afetado pelos objetivos 

organizacionais. Já Freeman e Reed (1983) definiram stakeholders como um grupo dos quais a 

organização depende para sobreviver. Na corrente que visa classificar os stakeholders 

destacam-se os estudos de Mitchell, Agle e Wood (1997), que estabeleceram três atributos no 

processo classificatório. São eles: poder, legitimidade e urgência; os stakeholders podem ser 

configurados, quer seja pelos três atributos, quer seja por dois ou por um atributo. 

Os stakeholders, então, influenciam o comportamento estratégico da organização; em 

outras palavras, a organização define as suas estratégias a fim de atender o seu grupo de 

skateholders (MITCHELL; AGLE; WOOD, 1997).  

 Quanto ao conceito audiência, este vem sendo contemplado nas teorias organizacionais, 

mais especificamente em estudos sobre estabelecimento de mercados, via categorização. A 

audiência é um conjunto de membros organizacionais e agentes externos responsáveis por 

estabelecer os atributos componentes de uma respectiva categoria, e, consequentemente, a 

identidade no nível organizacional (HSU; HANNAN, 2005; HANNAN, 2008; NEGRO; 

KOÇAK; HSU, 2010; ROBERTS; SIMONS; SWAMINATHAN, 2010; GOLDBERG; 

VASHEVKO, 2013). 

A audiência, então, não é somente responsável por estabelecer os limites categóricos 

por meio do estabelecimento dos atributos que a constituem, mas também por meio de sua 

percepção avaliá-la e inspecioná-la (HSU; HANNAN, 2005; NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010; 

KOÇAK; HANNAN; HSU, 2009). 
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 Em consonância com o exposto, observa-se que os conceitos audiência e stakeholders 

não tratam de um mesmo fenômeno de estudo. Enquanto, de um lado, as organizações são 

dependentes de seu grupo de stakeholders, cujos objetivos estratégicos visam à satisfação deles, 

do outro lado, a audiência é responsável por estabelecer os atributos que configuram a estrutura 

categoria, na qual a organização é parceira e, consequentemente define a sua identidade no nível 

organizacional. 

 Em vista disso, o conceito audiência é o mais apropriado para a natureza deste estudo. 

A subseção 3.2.1, a seguir, traz uma discussão em maior detalhe sobre a sua definição, sua 

função e sua composição. Em consonância com o setor escolhido no caso empírico, foram 

mapeados os atores que compõem a cadeia reversa, mais especificamente em programas de 

coleta seletiva de resíduos sólidos, discutidos na subseção 3.2.2. 

 

3.2.1 Audiência: definições, função e composição  

 

A audiência não é considerada como um fenômeno de estudo, ou seja, não há uma teoria que 

trabalhe com esse conceito especificamente. Por outro lado, ele vem sendo apreciado em 

estudos sobre o estabelecimento de mercados, via categorização. 

As primeiras definições conceituais aqui apresentadas se referem àquelas contempladas 

pelos principais dicionários da língua portuguesa e da inglesa. Segundo Priberam (2015), a 

audiência é definida como um ato de prestar atenção a quem está falando. Já Oxfort Dictionaries 

define a audiência como um conjunto de espectadores que se reúnem para ouvir algo. 

As definições de audiência, a seguir, são aquelas contempladas em trabalhos realizados 

na teoria organizacional, mais notadamente em estudos sobre estabelecimento de mercados, via 

categorização. 

A Ecologia Organizacional, mais singularmente em estudos concernentes ao 

estabelecimento de mercados, via categorização, define a audiência como um conjunto de 

membros organizacionais e agentes externos que tem uma relação com uma respectiva 

organização (POLOS; HANNAN; CARROLL, 2002; HANNAN, 2008; NEGRO; KOÇAK; 

HSU, 2010).  

Dutton e Dukerich (1991) definiram a audiência não somente com base em sua 

localização em relação a uma organização como também no papel que ela exerce. Para esses 

autores, a audiência de uma organização é composta por membros que são aqueles responsáveis 
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por estabelecer a identidade e a imagem organizacional e os não membros, aqueles responsáveis 

pela constituição da reputação organizacional. 

O papel central da audiência para os ecólogos organizacionais consiste em controlar e 

dominar os recursos materiais e simbólicos, que fomentam tanto o sucesso como a falência de 

uma organização (HSU; HANNAN, 2005). 

A audiência, então, é responsável por definir as características que compõem uma 

categoria (GOLDBERG; VASHEVKO, 2013), sendo esta utilizada a posterior como um 

mecanismo que possibilita a ela inspecionar, avaliar e consumir os produtos e os serviços 

ofertados pelos produtores (KOÇAK; HANNAN; HSU, 2009).   

Assim, a audiência não é somente responsável pelo restabelecimento dos limites 

categóricos, os quais representam a identidade organizacional, mas também por meio de sua 

percepção avaliar-lhe a identidade (HSU; HANNAN, 2005; NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010). 

Kroezen e Heugens (2012) destacaram o papel da audiência interna no processo de 

constituição da identidade; aqui, ela é responsável pelos processos de escolha e promulgação 

das características constituintes da identidade organizacional. 

Alvesson (1990) descreveu o papel da audiência. Esse autor evidencia que os membros 

externos exercem uma influência na organização a ponto de ela mudar as suas práticas 

gerenciais, as quais visam manipular a imagem da organização a fim de atender às expectativas 

da audiência externa. Neste estudo, a identidade é substituída pela imagem organizacional. 

Por outro lado, Ginzel, Kramer e Sutton (1993) destacaram que a audiência de uma 

organização é heterogênea, diminuindo a taxa de sucesso quanto à manipulação da imagem 

organizacional. Já em recentes estudos, Hsu e Hannan (2005) assinalaram que a audiência de 

uma organização é um conjunto homogêneo de agentes.  

Ahmadjan e Ednan (2013) apontaram que grande parte da literatura tem focado nos 

produtores e nos consumidores como os principais responsáveis pelo processo de 

desenvolvimento de uma categoria existente ou na criação de uma nova categoria.  

Entretanto, na perspectiva categórica, o desenvolvimento de uma categoria existente ou 

a criação de uma nova categoria advém de uma variedade de agentes externos, tais como: 

críticos, especialistas, analistas e teóricos (CARROLL; SWAMINATHAN, 2000; NEGRO, 

HANNAN; RAO, 2010, 2011), consumidores (HSU; HANNAN, 2005; HANNAN, 2008; 

ROBERTS; SIMONS; SWAMINATHAN, 2010; GOLDBERG; VASHEVKO, 2013), 

organizações líderes (RAO; MONIN; DURAND, 2003; LOUNSBURY; RAO, 2004), agências 

regulatórias e autoridades políticas (ZHAO, 2005; HSU; HANNAN, 2005; NEGRO; KOÇAK; 
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HSU, 2010; AHMADJAN; EDNAN, 2013).O Quadro 9 informa os principais agentes externos 

e membros organizacionais que compõem uma audiência contemplados, quer seja na teoria da 

identidade organizacional, quer seja no conceito audiência. 

 

Quadro 9 – Agentes externos e membros organizacionais que compõem a audiência 

Audiência Descrição Autor (es) 

Agentes externos  Consumidores;  

Fornecedores; 

Críticos, especialistas e 

analistas;  

Autoridades governamentais e 

agências reguladoras;  

Produtores líderes. 

 

Dutton e Dukerich (1991) 

Carroll e Swaminathan (2000)  

Scott e Lane (2000) 

Rao, Monin e Durand (2003) 

Hatch e Schultz (2002) 

Polos. Hannan e Carroll  

(2002) 

Lounsbury e Rao (2004) 

Zhao (2005)                             

       Hsu e Hannan (2005)      

Hannan (2008)                 

Negro; Koçak e Hsu (2010)                  

Negro, Hannan e Rao (2010, 2011)                               

Roberts, Simons e Swaminathan (2010)                            

Ahmadjan e Ednan (2013)  

Goldberg e Vashevko (2013) 

 

Membros organizacionais Funcionários organizacionais;  

Membros organizacionais; 

Gerentes. 

 

Alvesson (1990) 

Dutton e Dukerich (1991) 

Boden (1994) 

Scott e Lane (2000) 

Hatch e Schultz (2002) 

Kroezen e Heugens (2012) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os consumidores influenciam o processo de especificação das características que 

compõem uma categoria. Na verdade, tais características possibilitam não somente estabelecer 

as propriedades componentes dos produtos e dos serviços ofertados, mas também servem como 

um instrumento a fim de avaliar os comportamentos e as ações organizacionais (HSU; 

HANNAN, 2005; HANNAN, 2008; ROBERTS; SIMONS; SWAMINATHAN, 2010; 

GOLDBERG; VASHEVKO, 2013). 

Há também agentes externos específicos responsáveis por fomentar o surgimento de 

novas categorias, como os órgãos governamentais regulatórios (HSU; HANNAN, 2005; 

NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010; NEGRO; HANNAN; RAO, 2010; 2011). As autoridades locais 

podem reconhecer oficialmente um sistema de classificação existente (ZHAO, 2005), ou podem 

criar uma nova categoria, estabelecendo um sistema de incentivo que fomente a adoção do 

design autorizado (HSU; HANNAN, 2005; AHMADJAN; EDNAN, 2013). 
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Ahmadjan e Ednan (2013) destacaram que os agentes externos políticos e agências 

reguladoras possuem o poder de criar novas indústrias, por meio do estabelecimento de novas 

categorias. Eles não são somente responsáveis pela criação, mas também pela evolução da 

indústria via incentivos. Este estudo revelou que, as categorias criadas pelos agentes externos 

políticos e agências reguladoras diferem qualitativamente das categorias criadas pelas agentes 

externos consumidores e produtores. Enquanto os agentes externos consumidores e produtores 

criam categorias com base em práticas e formas existentes, os agentes externos políticos e 

agências reguladoras as constroem com base nos discursos. 

Para Carroll e Swaminathan (2000), os críticos e analistas exercem um poder em 

potencial sobre os mercados. Segundo Kennedy (2009) e Negro, Hannan e Rao (2010), os 

críticos, especialistas e analistas compõem o mercado mediado e são vistos fora do sistema de 

interesses. Há mercados onde os críticos, especialistas e analistas são mais influentes — por 

exemplo, a indústria do vinho — na qual exercem o papel de árbitro da qualidade e que podem 

influenciar diretamente tanto os gostos da audiência como as demandas dos produtos ofertados 

(NEGRO; HANNAN; RAO, 2010). 

Negro, Hannan e Rao (2010) destacaram o papel dos críticos e dos analistas no processo 

de legitimação de uma categoria emergente no mercado de vinho italiano. Os críticos e os 

especialistas exercem um grande poder em moldar as escolhas tanto dos produtores como dos 

consumidores.  

Ainda, as empresas líderes de mercado podem criar um sistema de classificação, 

definindo elas mesmas e seus rivais (RAO; MONIN. DURAND, 2003). Lounsbury e Rao 

(2004) argumentaram que organizações poderosas visam preservar a estrutura categórica 

existente. Entretanto, o apoio da audiência tem importância fundamental para o resultado final 

de frames competitivos. O frame que tem de ascender é aquele com maior apoio político, 

profissional, entre outros. 

Em suma, a teorização baseada na audiência evidencia que o fitness organizacional 

depende do apelo que as organizações realizam para obter uma posição social (NEGRO; 

KOÇAK; HSU, 2010).  

O sucesso do apelo organizacional depende da percepção da audiência em relação às 

características que constituem a estrutura categórica, da qual a organização é parceira. A 

audiência por meio de sua percepção direciona tanto para a aprovação como para a 

desaprovação de uma respectiva organização (POLOS; HANNAN; CARROLL, 2002). 
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O processo de apelação organizacional depende de uma estrutura mínima da audiência, 

sendo composta por produtores e por agentes externos. Enquanto, de um lado, os produtores 

criam novos produtos e serviços caracterizadores de um mercado, do outro lado, os agentes 

externos desenvolvem uma linguagem a fim de elucidar e distinguir a oferta dos produtores 

(KOÇAK; HANNAN; HSU, 2009). 

 Assim, essa estrutura engloba, a saber: i) configuração da audiência, na qual há agentes 

mais influentes que outros, podendo influenciar o processo de estabelecimento de categorias; 

ii) comunicação se baseia no fluxo de informações durante o processo de convergência ou 

divergência dos significados; iii) grau de envolvimento da audiência, fortemente influenciado 

pela disponibilidade de informações concernentes a produtos, serviços ou organização (ROSA; 

SPANSOL, 2005); e iv) uso da linguagem (KOÇAK; HANNAN; HSU, 2009). 

Quanto à configuração da audiência, Koçak, Hannan e Hsu (2009) evidenciaram em seu 

estudo que há uma tipificação a qual se baseia no papel que os agentes externos e os membros 

organizacionais exercem no processo de definição categórica. A audiência, então, pode ser 

classificada em três tipos: i) ativistas - apresentam um alto grau de envolvimento no mercado; 

ii) entusiastas - responsáveis pelo processo de identificação simbólica do mercado; e iii) 

insiders - atuam em ambas as posições, a de membro organizacional e agente externo. Numa 

perspectiva mais ampla, Kovács e Hannan (2010) classificaram a audiência em dois tipos: 

ativistas e novatos. Os ativistas possuem um elevado nível de expertise relativo às estruturas 

conceituais categóricas, quando comparados com os novatos.  

A linguagem é vital para a obtenção de altos níveis de envolvimento dos agentes 

externos e membros organizacionais da audiência. A linguagem direciona para o consenso ou 

o desacordo de uma respectiva categoria, quer seja de produtos e serviços, quer seja de 

produtores. Os agentes externos e membros organizacionais de uma audiência concordam com 

as características específicas de uma categoria, e posteriormente ocorre uma convergência 

linguística em níveis mais específicos (KOÇAK; HANNAN; HSU, 2009).  

Nesse sentido, Koçak, Hannan e Hsu (2009) concluíram que o maior envolvimento da 

audiência na elaboração de uma linguagem em uso proporciona uma linguagem mais elaborada, 

direcionando para o estabelecimento de uma categoria. Dessa forma, o nível de envolvimento 

da audiência via comunicação torna-se central para a obtenção do consenso categórico 

(KOÇAK; HANNAN; HSU, 2009). 

A linguagem, então, expressa as concessões e as restrições concernentes a uma 

propriedade. As funções de uma respectiva propriedade são definidas a seguir e dão valor para 



67 
 

 
 

a mesma, nascendo os códigos sociais. O valor praticável de uma propriedade decorre do fato 

de ela estar em congruência com os códigos sociais existentes. Os códigos sociais são formados 

por meio de uma combinação de códigos explícitos (ou leis) e implícitos (culturais) existentes 

(HSU; HANNAN, 2005).   

Dessa forma, a audiência possui responsabilidades que versam desde alterar e criar 

novas categorias até avaliar as organizações como parceiros categóricos, distinguindo as 

propriedades que conferem à organização (PHILLIPS; ZUCKEMAN, 2001).  

 Para Sharkey (2010), a avaliação de categorias por parte da audiência consiste em 

considerar duas características relativas à identidade, a saber: i) características específicas da 

empresa; e ii) características gerais, aquelas que todos os membros categóricos possuem. Esse 

processo apresenta duas fases: adesão e análise. A primeira consiste na adesão categórica, na 

qual os candidatos em potencial são selecionados com base em características facilmente 

observáveis. A fase seguinte se baseia em analisar os candidatos selecionados alicerçada em 

uma observação mais detalhada concernente às características. Por outro lado, esse modelo não 

cobre dois aspectos importantes, a saber: 

 

1) O avaliador determina o que ele está procurando em uma determinada categoria. A 

categoria escolhida é aquela com as características que o avaliador está procurando. A 

adesão categórica exclui a perspectiva de construção social, já que os membros 

categóricos adotam as características concernentes a uma respectiva categoria. A adesão 

categórica serve como uma proxy a fim de obter informações para o processo de 

avaliação; e 

2) A avaliação em organizações parceiras em múltiplas categorias é passível de falha dos 

avaliadores na análise ao comparar organizações com base em diferentes categorias. Os 

candidatos podem assemelhar-se em uma categoria e em outras não, direcionando para 

uma avaliação relativa (SHARKEY, 2010). 

 

O consenso torna-se o ponto central no estabelecimento de uma nova categoria. Para 

Koçak, Hannan e Hsu (2009), o consenso é similar a um processo de aprendizagem, na qual a 

audiência obtém informações por meio de sua participação no mercado. Os compradores em 

potencial aprendem sobre os produtores e seus produtos, avaliando e formando preferências 

concernentes aos ofertados (SMITH, 1989).  
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Dessa forma, o consenso em torno de uma categoria traz impactos para as ações e os 

comportamentos organizacionais (AHMADJAN; EDNAN, 2013), e é por meio dele que os 

produtores e produtos ganham o apoio da audiência (KOVÁCS; HANNAN, 2010). 

Segundo Hannan (2008), o consenso poderá ser extensional e intencional. O consenso 

extensional ocorre quando um rótulo é compreendido por outros participantes da audiência, já 

o consenso intencional se refere à concordância da audiência em relação aos significados 

relativos a um rótulo. 

 Portanto, nessa perspectiva, a adesão categórica é que estabelece as características as 

quais configuram a identidade organizacional. Sharkey (2010) sugeriu que o status categórico 

advém do processo de diferenciação de uma organização em relação às demais conforme 

características específicas.  

O status categórico, então, deve fazer parte substancial da identidade organizacional. As 

organizações parceiras de uma categoria podem variar o seu status, implicando uma hierarquia 

de status dentro de uma respectiva categoria (SHARKEY, 2010). 

 Ainda, o consenso da audiência pode ser afetado quando há uma abrangência categórica, 

ocasionando uma disputa entre os vários agentes externos e membros organizacionais a fim de 

estabelecer as características que abalizam uma categoria. Os desacordos, então, podem advir 

das relações entre insiders e outsiders, ou entre insiders durante o processo de alteração de uma 

categoria existente ou na criação de uma nova categoria (NEGRO; HANNAN; RAO, 2011). 

Em vista disso, o Quadro 10 traz de forma sumarizada as informações concernentes ao conceito 

audiência, discutidos nesta subseção. A seguir traz os atores que compõem a cadeia reversa. 

 

Quadro 10 – Síntese do conceito audiência 

 Descrição Autor (es) 

Definição Audiência é composta por membros 

organizacionais e agentes externos que 

possuem uma relação de qualquer natureza com 

a organização. 

Polos, Hannan e Carroll (2002)  

Hannan (2008)  

Negro, Koçak e Hsu (2010)  

Função Estabelecer características que compõem uma 

categoria. 

Avaliar, inspecionar e consumir os produtos e 

serviços ofertados; 

Aprovar e desaprovar uma respectiva 

organização. 

Hsu e Hanna (2005)        

   Koçak, Hannan e Hsu (2009) 

Negro, Koçak e Hsu (2010) 

Kroezen e Heugens (2012) 

Goldberg e Vashevko (2013) 

Estrutura Engajamento; 

Comunicação; 

Uso da linguagem. 

Hsu e Hannan (2005)   

Koçak, Hannan e Hsu (2009) 

 

Tipologias Ativistas;    

Entusiastas; 

Novatos. 

Koçak, Hannan e Hsu (2009) 

Kovács e Hannan (2010) 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.2.2 Atores da logística reversa 

 

A cadeia reversa é composta por vários atores sociais, tais como: governos, organizações não 

governamentais (ou ONG's), sociedade, catadores autônomos, catadores organizados em 

formas de cooperativas e\ou associações, intermediários e a indústria de reciclagem (ver o 

Quadro 11). 

 

Quadro 11 - Principais atores da cadeia reversa 

Atores da cadeia reversa Autor (es) 

Catadores; Sucateiros de pequeno porte; Sucateiros de grande porte; 

Indústria de reciclagem. 

Calderoni (1999) 

Consumidor; Catador de material; intermediários ou atravessadores; 

Indústria. 

Galbiati (2001) 

Comerciantes de recicláveis; Indústrias recicladoras; Entidades 

beneficentes. 

Instituto de Pesquisa de Geografia e 

Estatística (2010) 

Consumidores; Catadores; Organizações da sociedade civil; Indústria 

de reciclagem; ONG's; Associações de Moradores; Órgãos públicos. 

Pereira e Texeira (2011) 

Catadores; Consumidores; Órgãos públicos; Intermediários. Braga e Meirelles (2013) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 A seguir, será discutido em maior profundidade o papel exercido por cada ator dentro 

da cadeia reversa. A subseção Governo informa o papel desempenhado por ele, que versa desde 

regulamentar e controlar até fomentar o estabelecimento do mercado relacionado às atividades 

de coleta seletiva. A subseção Sociedade relata a responsabilidade deles pela perenidade desse 

mercado mediante sua adesão aos programas de coleta de seletiva. As subseções Catador e 

Catadores organizados em formas de Cooperativas e Associações relatam que estes são a base 

da pirâmide da cadeia reversa, sendo responsáveis pelas atividades de coleta e de separação. 

 

 O governo 

 

Dentre os atores da cadeia reversa, destaca-se o poder público (PAULA; SOUZA-PINTO; 

SOUZA, 2010), tendo por objetivo não somente regulamentar e proteger a atividade de coleta 

seletiva, mas ainda fomentar o seu desenvolvimento, por meio de leis e decretos.  
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 Para Silva e Silva (2007), o desenvolvimento de mecanismos legais tem o papel de 

destaque no processo de viabilização dos programas de coleta seletiva. Velloso (2004) destacou 

que a vontade política é fundamental para os processos que versam desde o planejamento de 

um programa de coleta seletiva até a inclusão social dos catadores por meio de cooperativas ou 

associações de catadores de coleta seletiva de resíduos sólidos.  Em vista disso, os mecanismos 

legais são fundamentais, pois visam responsabilizar as empresas e possibilitam o 

desenvolvimento e a implementação de um plano de gestão integrada de resíduos sólidos na 

esfera municipal (AQUINO; CASTILHO; PIRES, 2009). 

Assim, a partir de 2006, inicia-se um processo de institucionalização política no Brasil 

da atividade de coleta seletiva por meio da criação de leis, decretos, entre outros.  Dá-se 

destaque para o Decreto n.º 5.904, aprovado em 2006, estabelecendo que as repartições públicas 

e privadas, diretas e indiretamente façam a coleta seletiva e doem os materiais reciclados para 

as cooperativas (PEREIRA; TEIXERA, 2011); e para a Lei n.º 11.445 sancionada em 2007, a 

qual modifica a Lei de licitações e contrato (Lei n.º 8666\93), estabelecendo a dispensa do 

processo de licitação para as associações e as cooperativas de coleta seletiva de materiais 

reutilizáveis e recicláveis (MMA, 2013).  

 Pereira e Teixera (2011) realizaram um estudo com o propósito de analisar o processo 

de inclusão do tema catador de materiais recicláveis na agenda federal brasileira. Baseado no 

modelo Kingdon (1995) — que estabelece um fluxo dinâmico contendo três dimensões: o 

problema, a política e as propostas —, esse modelo prevê que os problemas são detectados nos 

níveis mais alto do executivo, nas esferas do poder, ou seja, apresenta um fluxo de cima para 

baixo. A inclusão do tema catadores na agenda nacional brasileira—mais precisamente a 

elaboração do Projeto de Lei "Política Nacional de Resíduos Sólidos"—apresentou um fluxo de 

direção inverso, ou seja, de baixo para cima (PEREIRA; TEIXERA, 2011). No caso do Brasil, 

as primeiras formas organizativas de catadores surgiram a partir da década de 1980, sendo 

fomentada por organizações não governamentais (ou ONG) e órgãos públicos municipais 

(PEREIRA; TEIXERA, 2011). Vários movimentos sociais surgem nesse período, pautados na 

necessidade de estabelecer uma política que propicie tanto o desenvolvimento e a 

implementação de um gerenciamento integrado de resíduos sólidos quanto à inclusão social dos 

catadores.  

 Quase 20 anos haviam passado desde o surgimento das primeiras formas organizativas 

de catadores de coleta seletiva de resíduos sólidos, quando, em 2003, assume um governo 

pautado em sua agenda às questões sociais. Marca, então, o início de um período político 
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favorável para as negociações quanto à inclusão dos problemas enfrentados pelos catadores na 

agenda federal. Na verdade, a inserção do tema catadores na agenda federal brasileira era um 

objetivo pessoal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PEREIRA; TEIXERA, 2011). 

 O Quadro 12 informa a linha do tempo concernente ao desenvolvimento do projeto de 

Lei “Política Nacional de Resíduos Sólidos", que será discutido a seguir. 

 

Quadro 12 - Linha do tempo no desenvolvimento de Leis e Decretos no Brasil 

Data Lei Ocorrência 

1991 n.º 203 Concernente ao acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e destinação 

dos resíduos de serviços de saúde. 

1999 CONAMA             

n.º 259 

Diretrizes técnicas para a Gestão de Resíduos Sólidos. 

Aprovada, porém não foi publicada. 

2001 n.º 203 Criação e implementação da Comissão Especial da Política Nacional de 

Resíduos; visa apreciar as matérias contempladas no Projeto de Lei n.º 203/91, 

e, formular uma proposta global para ela.  

2003  Instituiu o GT. 

Visa à reestruturação do setor de saneamento e à criação do Programa de 

Resíduos Sólidos Urbanos. 

2004  Ministério do Meio Ambiente (MMA); inicia as discussões para elaboração 

de uma proposta para a regulamentação dos resíduos sólidos. 

2005  Encaminhado o anteprojeto de Lei "Política Nacional de Resíduos Sólidos", 

debatido entre vários ministérios. 

2006 n.º 203 Aprovado o projeto de Lei n.º 203\91. 

2007 n.º1991 O projeto de lei Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta uma forte 

inter-relação com outros instrumentos legais na esfera federal, tais como a Lei 

de Saneamento Básico (Lei nº11.445/2007), a Lei dos Consórcios Públicos 

(Lei nº11.107/1995), e o Decreto regulamentador (Decreto nº. 6.017/2007).  

De igual modo, está inter-relacionado com as Políticas Nacionais de Meio 

Ambiente, a Educação Ambiental, os Recursos Hídricos, a Saúde, a área 

Urbana, o Industrial, a Tecnológica e o Comércio Exterior, e as que 

promovam inclusão social. 

2008 n.º12.305 Realizadas audiências públicas, concernentes ao projeto de lei Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. 

2009 n.º12.305 É apresentada a minuta do Relatório Final. 

2010 n.º12.305 Sanciona-se a lei que cria a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Publica-se o Decreto nº 7405, que institui o Programa Pró-Catador, 

denominado Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos 

Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Ministério do Meio Ambiente (2013) 

  

 Entre 2003 e 2004, o Grupo de Trabalho Interministerial de Saneamento Ambiental e o 

Ministério do Meio Ambiente iniciam as discussões a fim de criar o projeto de Lei "Política 

Nacional de Resíduos Sólidos". Tal projeto tinha por objetivo estabelecer as diretrizes gerais 

aplicáveis aos resíduos sólidos no País (MMA, 2013). 
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 Com fundamento nessas discussões, foi elaborado um anteprojeto em 2005 que foi 

apresentado e debatido pelos Ministérios das Cidades, da Saúde, do Desenvolvimento, da 

Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, do Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome e da Fazenda (MMA, 2013). 

 No final de 2007, o projeto foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e editado 

como Projeto de Lei n.º 1991\07, incorporando mais de 100 projetos relacionados a temas 

correlatos, tais como o projeto de Lei n.º 203\91(MMA, 2013). 

  A partir de 2008, foram realizadas audiências públicas com todos os setores da 

atividade econômica a fim de incluir contribuições adicionais ao projeto de lei. Após reuniões 

públicas, foi apresentada em 2009 a "Minuta de Subemenda Substitutiva Global de Plenário ao 

PL 203/91 e seus apensos", aprovada pelo Plenário da Câmara em 2010 (MMA, 2013). 

 Esse mesmo texto foi encaminhado para o Senado Federal, sofreu pequenas alterações, 

e foi aprovado no mesmo ano. Dessa forma, em 2 de agosto de 2010, o texto aprovado pelo 

Congresso Nacional foi sancionado pela Presidência da República, sem nenhum veto. 

Posteriormente, em 23 de dezembro de 2010, o ex-Presidente da República, Luís Inácio Lula 

da Silva, assinou o Decreto n.º 7404/2010, que regulamentou a Lei n.º 12.305/2010 (MMA, 

2013). A Lei "Política Nacional de Resíduos Sólidos" contempla alguns pontos importantes, a 

saber: 

 

1) A prevenção e a redução na geração de resíduos via conscientização do consumo 

sustentável, práticas de reciclagem e destinação ambientalmente apropriada; 

2) A responsabilidade compartilhada, incluindo fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes, cidadão e os responsáveis pelos serviços de manejo dos resíduos sólidos 

urbanos. Estabelece um acordo setorial entre o poder público com todos os atores da 

cadeia, baseado na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto; 

3) Estabelecimento de metas que visa à eliminação dos vazadouros; 

4) Planejamento na gestão de resíduos sólidos nos âmbitos nacional, estadual, 

microrregional, intermunicipal e metropolitano, e municipal; 

5) Ênfase na logística reversa (ou coleta seletiva) e nas atividades a ela relacionadas como 

um instrumento de desenvolvimento social; e 

6) Plano de resíduos sólidos, com a participação das sociedades civil e empresarial, a fim 

de estabelecer metas e estratégias concernentes ao tema (MMA, 2013). 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7404.htm
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 Por fim, foi criado em 2010 o programa Pró-Catador, tendo por objetivo integrar as 

ações do governo federal no processo de fomentação da organização produtiva das cooperativas 

de catadores de coleta seletiva, a melhoria nas condições de trabalho, a inclusão social e 

econômica e a expansão da atividade de coleta seletiva (MMA, 2013). 

 Besen e Ribeiro (2014) assinalaram para a questão de avaliação e monitoramento tanto 

dos programas desenvolvidos pelos órgãos públicos municipais quanto das organizações de 

catadores. Os indicadores de sustentabilidade possibilitam fortalecer e consolidar as políticas 

públicas no gerenciamento integrado de resíduos sólidos. 

 A pesquisa COSELIX desenvolveu um conjunto de indicadores de sustentabilidade a 

fim de avaliar tanto as organizações de catadores quanto os programas de coleta seletiva. Tais 

indicadores foram desenvolvidos sob duas matrizes conceituais de sustentabilidade (BESEN; 

RIBEIRO, 2014). 

A definição de sustentabilidade para as organizações de catadores é "a capacidade de 

desenvolver as suas atividades com a garantia de regulamentação institucional do trabalho e a 

geração de renda em condições adequadas aos membros da organização" e a sustentabilidade 

para os programas de coleta seletiva é "a capacidade de desenvolver suas atividades com a 

garantia legal e de recursos, a universalização dos serviços e obtenção de resultados sociais e 

ambientais crescentes” (BESEN; RIBEIRO, 2014). O Quadro 13 informa os principais 

indicadores de sustentabilidade para a organização de catadores e para os programas de coleta 

seletiva. 

 

Quadro 13 - Indicadores de sustentabilidade para organizações de catadores e programas de 

coleta seletiva 

Organização de Catadores Programas de Coleta Seletiva 

Dimensão política e institucional Sustentabilidade econômica 

Dinâmica socioeconômica e organizacional Recuperação de materiais recicláveis 

Infraestrutura e equipamentos Parcerias com programas de coleta seletiva 

Condições de trabalho Cobertura de coleta seletiva 

Rede de apoio das organizações Índice de recuperação de materiais recicláveis 

 Índices de rejeitos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Besen e Ribeiro (2014) 

  

 Ao mesmo tempo, Besen e Ribeiro (2014) evocaram para uma reflexão referente aos 

indicadores estabelecidos pela pesquisa COSELIX. Os autores indagaram se estes indicadores 

apresentam um real potencial quanto à avaliação das organizações de catadores e dos programas 

de coleta seletiva e se não há uma necessidade da construção coletiva dos indicadores que 

envolva todas as esferas da sociedade. Assim, Jacobi e Besen (2006) desenvolveram novos 
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indicadores de sustentabilidade baseado nas duas matrizes da pesquisa COSELIX, conforme o 

Quadro 14 a seguir. 

 

Quadro 14– Indicadores modificados de sustentabilidade para organizações catadores e 

programas de coleta seletiva 

Organização de Catadores Programa 

Regularidade da organização Sustentabilidade econômica 

Instrumento legal e de parceria Marco legal 

Rotatividade anual dos membros Parcerias de programas de coleta seletiva 

Capacidade dos membros Cobertura da coleta 

Renda mensal dos membros Índice de recuperação de materiais recicláveis 

Participação do membro Índice de rejeito 

Condições das instalações  

Equipamentos  

Horas trabalhadas  

Benefícios para os membros  

Materiais de proteção  

Número de organizações parceiras  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Besen e Ribeiro (2014) 

 

 Pereira e Teixera (2011) concluíram em seu estudo que a criação de leis é fundamental, 

pois possibilita o desenvolvimento de novas formas organizativas para os catadores. Entretanto, 

a existência da Lei "Política Nacional de Resíduos Sólidos" não implicou a consolidação das 

cooperativas de catadores; na verdade, a conscientização e a alteração cultural da sociedade são 

fundamentais para a legitimidade das mesmas (BRAGA; MEIRELLES, 2013).   

 A efetividade dessas novas formas organizacionais está intimamente relacionada à sua 

inclusão no processo cultural (VELLOSO, 2004), pois uma população envolvida garante a 

operacionalização, a viabilidade e a continuidade, fatores fundamentais para atingir resultados 

satisfatórios e garantir a sustentabilidade do negócio (BRINGHENTI; GUNTHER, 2011). O 

papel da sociedade na cadeia reversa ganha destaque e será discutido a seguir. 

 

 A sociedade  

 

A participação da sociedade nos programas de coleta seletiva depende do perfil socioeconômico 

e cultural, do grau de instrução e do acesso à educação formal das pessoas. O envolvimento da 

sociedade é imprescindível para a consolidação de organizações de catadores, já que ela faz 

parte da cadeia reversa, sendo um dos fornecedores principais de resíduos selecionados. 
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A sociedade deve ser informada, sensibilizada e motivada tanto em relação a conceitos 

quanto em relação às práticas da coleta seletiva para que sejam assimiladas e incorporadas no 

seu cotidiano (BRINGHENTI; GUNTHER, 2011).  

 Assim, Grimberg (2007) assinalou para a importância de mudança em atitudes e valores 

por parte da sociedade, enfatizando os programas de sensibilização como um dos pontos 

centrais para a efetividade de cooperativas de coleta seletiva. Programas periódicos de cunho 

socioambiental são fundamentais para o processo de conscientização da sociedade (JACOBI; 

BESEN, 2006).  

 Nesse sentido, Reis, Silva, Mattos, Lima e Fornaciari (2008) assinalaram que a educação 

ambiental seria um dos caminhos a ser adotado para solucionar problemas relativos ao processo 

de conciliação entre sustentabilidade e preservação ambiental.  

 A educação ambiental, então, é crucial para o processo de conscientização e participação 

da sociedade, aquela que tanto sofre os impactos advindos da disposição inadequada de resíduos 

quanto é responsável pela separação dos resíduos em seus domicílios (REIS; SILVA; 

MATTOS; LIMA; FORNACIARI, 2008).  

 Siqueira e Morais (2009) ressaltaram que a educação ambiental exige uma reflexão 

sobre os pressupostos concernentes ao processo produtivo, propondo mudanças nos hábitos de 

consumo, formas alternativas de produção energética e distribuição de renda.  Nesse sentido, a 

reflexão se faz necessária quanto aos parâmetros de consumo. A mudança cultural é iminente, 

a fim de alcançar uma sociedade justa, democrática e sustentável (PEREIRA; TEIXERA, 

2011).  

Para Silva e Silva (2007), há uma urgência na construção de uma consciência coletiva 

que contemple aspectos socioambientais de tal forma que garanta a sustentabilidade do negócio 

de cooperativas. Galbiati (2001) evidenciou em seu estudo que o sucesso da implementação de 

programas de coleta seletiva depende da promoção de programas de educação ambiental, 

registro e divulgação dos seus resultados à sociedade. 

Entretanto, a educação ambiental situa-se em um contexto mais amplo, visando 

consolidar o conceito de sujeito cidadão. A pessoa é dotada de direitos e deveres, o cidadão é o 

ator corresponsável pela defesa da qualidade de vida (CAMARGO; ITELVINO, 2006).  

 Em um estudo sobre o processo de implementação de programas de coleta seletiva, a 

divulgação teve o papel central para a sua efetividade. Esses programas visam não somente 

divulgar, mas também a sensibilizar a população (CIRNE; BARBOSA, 2010). 
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 Vários estudos têm sido realizados tanto no Brasil quanto em países desenvolvidos a 

fim de avaliar não somente o grau de participação da sociedade como também os principais 

fatores que a fomentam.  

 Timlett e Willians (2008) realizaram um estudo na Inglaterra visando identificar os 

fatores os quais contribuem para o aumento tanto da participação da sociedade nos programas 

de coleta seletiva como na qualidade dos resíduos coletados. Destacaram três estratégias 

fortemente baseadas em um sistema de comunicação, balizado pela oferta de incentivos, 

feedback e pesquisas porta a porta. Tais mecanismos trazem impactos positivos quanto a 

melhorias na qualidade dos resíduos coletados, mas não implicam um aumento na taxa de 

participação da sociedade.  

 No Brasil, Bringhenti e Gunther (2011) realizaram um estudo baseado no modelo 

proposto por Wang, Richadson e Roddick (1997) a fim de categorizar a participação da 

sociedade brasileira em programas de coleta seletiva. Os autores identificaram três categorias, 

a saber: i) não participam; ii) participam parcialmente; e iii) participam. Dentre os fatores 

motivadores da participação da sociedade, destacam-se: o exercício da cidadania, melhoria na 

limpeza urbana, melhorias no meio ambiente e a geração dos postos de trabalho. Por outro lado, 

os fatores impeditivos evidenciados no estudo foram: a falta de incentivos, a falta de divulgação 

e orientação de como proceder e a necessidade de deslocamento para dispor os resíduos 

separados. 

 A falta de participação da sociedade brasileira nos programas de coleta coletiva 

apresenta uma ordem de fatores que está relacionada a questões socioculturais e aspectos 

relacionados à infraestrutura. Essa ordem inicia-se na acomodação e no desinteresse da 

população, associados a aspectos culturais e ao nível de instrução; aspectos de infraestrutura 

relacionam-se à falta de estrutura para a coleta seletiva (BRINGHENTI; GUNTHER, 2011). 

 Outro estudo realizado no Reino Unido destacou os principais fatores que direcionam a 

não participação da sociedade, como falta de espaço para colocar o coletor de reciclados, a 

pequena geração de resíduos, a falta de oportunidade e aparência física do coletor 

(McDONALD; GATES, 2003). As próximas subseções discutirão catadores autônomos e 

organizados em formas de cooperativas. 

 

 Os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
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As pessoas que realizam a atividade de coleta seletiva têm recebido diversas denominações, 

como: catador, coletores, carroceiros e recicladores (MEDINA, 2007). Esses trabalhadores são 

os que sobrevivem do lixo, dos aterros e das ruas presentes em grande parte das cidades 

brasileiras (LAYARQUES, 2002). 

Siqueira e Morais (2009) identificaram três tipos de catadores de acordo com o 

ambiente, a saber: catadores de rua, catadores cooperados e catadores de lixões. Dos três 

identificados, os catadores de lixões são os que representam a população marginalizada, que 

realizam a catação direta nos lixões e estão desvinculados de qualquer assistência e organização. 

 A atividade de catação é uma fonte de renda para aqueles que vivem da informalidade 

e na miséria, fomentada pelas profundas alterações políticas e econômicas ocorridas nas últimas 

décadas (FERRAZA; YAMAMOTO; CARVALHO; LADEIA, 2006). Na verdade, a existência 

do catador de lixo evidencia a deficiência do sistema capitalista, tendo como uma das 

características principais a desigualdade social (LAYARQUES, 2002).  

Essas pessoas vêm atuando há alguns anos, desde os tempos dos garrafeiros que 

viabilizavam a coleta, a classificação e a destinação apropriada desses resíduos, possibilitando 

o retorno deles à cadeia produtiva (MMA, 2013). Essa atividade foi oficializada em 2002 pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, inscrita no Código Brasileiro de Ocupações (ou CBO) pela 

portaria ministerial n.º 397 de 9 de outubro de 2002 com o nome "Catador de Material 

Reciclável" (BORTOLI, 2009; OLIVEIRA; VENTURA, 2012). Entretanto, a oficialização 

dessa atividade não implicou melhorias nas condições de trabalho e renda (BORTOLI, 2009). 

Essa atividade é caracterizada pela ausência de vínculo empregatício, direitos 

trabalhistas e por uma fonte renda que não chega a um salário mínimo (BORTOLI, 2009; 

LAYARQUES, 2002). Silva e Silva (2007) destacaram que a população de catadores está 

destituída dos padrões mínimos de vida e encontra-se em uma situação de precariedade e de 

vulnerabilidade social.   

Não há outra atividade que seja tão estigmatizada e desprestigiada como o trabalho dos 

catadores de coleta seletiva de materiais reutilizáveis e recicláveis (IBGE, 2010). Esses 

trabalhadores enfrentam tanto a exclusão quanto a hostilidade social, no entorno em que se 

encontram, sendo vistos por grande maioria da sociedade como mendigos e infratores 

(MEDINA; 2007; WIEGO, 2014). Além da hostilidade social que enfrentam, os catadores 

exercem as suas atividades em condições de trabalho insalubres. Segundo a Conferência 

Mundial dos Recicladores de Materiais Recicláveis (2008), eles apresentam taxas de 

morbilidade e mortalidade acima da média da população. 
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 Embora não seja nova essa problemática social—tendo como epicentro de repercussão 

nacional o relatório elaborado pelo Fundo nas Nações Unidas para a Infância (ou UNICEF) em 

1998, o qual denunciava a existência de 45 (quarenta e cinco) mil crianças vivendo dos lixões 

(GRIMBERG, 2005), ainda, há uma grande presença de catadores que realizam um trabalho 

subumano nos vazadouros, sobrevivendo dos lixões de onde retiram os materiais recicláveis, 

que posteriormente comercializam.  

 Bringhenti e Gunther (2011) evidenciaram em seu estudo que a maior parte das ações 

de coleta seletiva no Brasil é de caráter informal. Uma evidência empírica do predomínio da 

informalidade na realização de tal labor foi um estudo realizado por Aquino, Castilho e Pires 

(2009), na cidade de Florianópolis - SC\ Brasil, na qual 90% da coleta seletiva se dá por meio 

do trabalho informal, ou seja, em torno de 920 catadores autônomos.  

Outra evidencia quanto ao predomínio do trabalho informal nessa atividade é relatada 

pela PNSB de 2008, a qual informa que as entidades prestadoras de serviços de manejo de 

resíduos sólidos têm o conhecimento da presença de catadores em seus vazadouros. Conforme 

o Gráfico 1, a região Centro-Oeste tem aproximadamente 46% de catadores trabalhando nos 

vazadouros; a região Nordeste, 44%; a região Norte, 37%; a região Sudeste, 15%, e, por fim, a 

região Sul, com a menor taxa, de aproximadamente 11%. 
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Gráfico 1 – Catadores presentes nos vazadouros no Brasil 

Fonte: Instituto de Pesquisa de Geografia e Estatística (2010, p.62) 

 

A construção social desse problema envolve aspectos morais e de crenças, pois trabalha 

com questões relativas a pobreza, desrespeito, humilhação, ausência de condições dignas de 

trabalho e questões ambientais. Em vista disso, a formação de cooperativas de coleta seletiva 

tem sido uma solução de inclusão para os marginalizados sociais (FERRAZA; YAMAMOTO; 

CARVALHO; LADEIA, 2006). O modelo de coleta seletiva no Brasil é baseado na relação 

entre órgãos públicos municipais e associações ou cooperativas de catadores 

(DEMAJOROVIC; BESEN 2007), como também órgãos não governamentais. 

 Assim, no final da década de 1980, surgem as primeiras associações de catadores, uma 

forma de organização que possibilita melhores condições de vida e de trabalho, e que ao mesmo 

tempo propicie o resgate da cidadania desses trabalhadores (ver o Quadro 15). 

 

 

 

 



80 
 

 
 

Quadro 15 - Ordem cronológica da fundação de associações e cooperativas de coleta seletiva 

de resíduos sólidos no Brasil 

Ano da 

fundação 

Associações e 

Cooperativas 

Região Entidades envolvidas Autor (es) 

1986 Associação dos Catadores 

de Papel. 

Em 1989 tornou-se a 

COOPAMARE 

São Paulo 

(SP) 

Organização de Auxilio 

Fraterno (OAF) 

Pereira e 

Teixeira (2011) 

1986 Associação dos Catadores 

de Material de Porto 

Alegre 

Porto Alegre 

(RS) 

Igreja Católica Pereira e 

Teixeira (2011) 

1990 Associação dos Catadores 

de Papel, Papelão e 

Material Reaproveitável. 

Belo 

Horizonte 

(MG) 

Pastoral de Rua Pereira e 

Teixeira (2011) 

1993 Cooperativas de Catadores 

e Carroceiros 

Rio de 

Janeiro (RJ) 

Comlurb; 

Pontifícia Universidade 

Católica 

Carmo (2009) 

1999 CORESO - Cooperativa de 

Reciclagem de Sorocaba. 

Sorocaba 

(SP) 

Centro de Estudos e Apoio ao 

Desenvolvimento Emprego e 

Cidadania 

Simões et al. 

(2011) 

2001 ACACIA Araraquara 

(SP) 

Prefeitura Municipal Braga e 

Meirelles (2013) 

2002 COOPERAÇÃO São Paulo 

(SP) 

A cooperativa nasceu da 

junção de vários núcleos de 

catadores de materiais 

recicláveis (Associação Vira-

Lata, Associação Reciclazaro, 

Real ParK, Coopercose, Nova 

Era, Esperança e um grupo de 

pessoas Reciclavila) 

SITE 

 

2003 Cooperativa Sem 

Fronteiras 

São Paulo 

(SP) 

Apoio por meio de programas 

municipais de cunho social. 

Paula, Souza-

Pinto e Souza 

(2010) 

2003 Coopere-Centro São Paulo 

(SP) 

Prefeitura Municipal, Ordem 

Franciscana e Centro Gaspar 

Garcia de Direitos Humanos 

Paula, Souza-

Pinto e Souza 

(2010) 

2003 COOPCARMO Mesquita 

(RJ) 

Paróquia da Igreja Católica de 

Mesquita 

Reis et al. 

(2008) 

2007 ACAMART - Associação 

dos Catadores de Materiais 

Recicláveis de 

Martinópolis. 

Martinópolis 

(SP) 

Prefeitura Municipal Morais e Silva 

(2010) 

2008 COOPERMITI São Paulo 

(SP) 

Prefeitura Municipal Braga e 

Meirelles (2013) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Várias associações foram criadas nos anos posteriores, proporcionando tanto o 

fortalecimento quanto o reconhecimento desse movimento (PEREIRA; TEIXERA, 2011) (ver 

o Quadro 16). Assim, os primeiros movimentos promovidos pelos catadores ocorreram no final 

da década de 1990 (BORTOLI, 2009). 
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Quadro 16–Principais movimentos dos catadores de coleta seletiva no Brasil 

Data Ocorrência Objetivo Autor (es) 

1998 Fórum Nacional do 

Lixo & Cidadania 

Tinha por objetivo a erradicação do 

trabalho infanto-juvenil nos lixões, a 

inclusão social, a cidadania das crianças 

retiradas dos lixões e geração de renda 

para as famílias de catadores. 

Galbiati (2001) 

1999 1º Congresso 

Nacional dos 

Catadores de Papel 

Sem informação Bortoli (2009) 

2001 1º Congresso 

Nacional dos 

Catadores de 

Materiais Recicláveis. 

 

Teve a participação de 1.600 

congressistas formados por catadores, 

técnicos e agentes sociais de 17 estados 

brasileiros.  

 

Bortoli (2009) 

Pereira e Teixera (2011) 

Ministério do Meio Ambiente 

(2013) 

 

2001 1º Marcha Nacional 

da População de Rua. 

Contou com a com 3.000 participantes. Ministério do Meio Ambiente 

(2013) 

2003 1º Congresso Latino-

Americano de 

Catadores. 

 

Tinha por objetivo propor a formação 

profissional, a erradicação dos lixões, e, 

responsabilização dos geradores de 

resíduos. 

Ministério do Meio Ambiente 

(2013) 

2003 1º Congresso Latino-

Americano de 

Materiais Recicláveis 

Sem informação Bortoli (2009) 

2005 2º Congresso Latino-

Americano de 

Materiais Recicláveis 

Sem informação Bortoli (2009) 

2008 1º Congresso Mundial 

de Recicladores de 

Resíduos. 

Firmar a Declaração que visa à inclusão 

social e econômica dos catadores e à 

promoção de suas organizações. 

Conferência Mundial de 

Recolhedores de Material 

Reciclável (2008) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Vários estudos realizados na primeira década do século XXI evidenciam tanto a 

importância na formação de novas formas de organização para a cadeia reversa quanto o seu 

papel no processo de mitigação, quer seja da pobreza, quer seja dos impactos ambientais 

advindos da disposição inadequada de resíduos (PAULA; SOUZA-PINTO; SOUZA, 2010). 

Assim, a subseção a seguir traz um breve relato sobre as novas formas organizativas de 

catadores de coleta seletiva de resíduos sólidos.  

 

 Organização de catadores - cooperativas ou associações 

  

Para Oliveira e Ventura (2012), o desenvolvimento de cooperativas direciona para a 

consolidação desse novo setor, por meio da formação de um negócio que seja viável 

economicamente.  

Assim, os catadores organizados em forma de cooperativas ou associações se tornam 

uma promessa quanto à valorização e à profissionalização da atividade de coleta seletiva 
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(DEMAJOROVIC; BESEN, 2007). O reconhecimento e a importância da atividade de catador 

devem crescer na mesma proporção quanto a sua valorização como uma atividade profissional 

digna e respeitada (SILVA; SILVA, 2007).  

Aliás, Grimberg (2007) assinalou que a efetividade no estabelecimento de programas de 

coleta seletiva depende do grau de reconhecimento da atividade de catador, atividade exercida 

há mais de 50 anos. Para Jacobi e Besen (2006), o reconhecimento dos catadores organizados 

em forma de cooperativas como protagonistas do sistema de gestão integrada é primordial para 

a sua efetividade. 

 Segundo Silva e Silva (2007), organizar os catadores em formas de cooperativas e 

associações por meio de programas de coleta seletiva possibilita modificar as condições 

vivenciadas por esses trabalhadores, por meio de melhorias na qualidade de vida e também nos 

ganhos ambientais.  

Entretanto, a redução na quantidade do material coletado, a queda nos preços de compra 

no mercado de reciclado em decorrência da presença dos intermediários, a desvalorização do 

dólar (extinguida a paridade cambial e o estabelecimento do câmbio flutuante), a ausência de 

uma autogestão, a falta de capacitação, a sub-remuneração e a falta de capital de giro são alguns 

pontos evidenciados por Ribeiro e Besen (2007) que colocam em risco a continuidade de 

organizações de catadores. 

Para Demajorovic e Besen (2007), essas novas formas organizativas em torno do catador 

viabilizam a continuidade da atividade de coleta seletiva e melhores condições para os 

trabalhadores, mediante um maior poder de barganha frente a indústria de reciclagem. Aqui, a 

figura dos intermediários seria eliminada.  

 Entretanto, um estudo realizado em 2010 evidencia a presença de intermediários na 

cadeia reversa e a relação destes com as cooperativas.  Uns dos fatores apontados para a 

permanência dos intermediários na cadeia reversa é a ausência de capital de giro por parte das 

cooperativas, impossibilitando uma negociação direta com a indústria de reciclagem, 

decorrente dos grandes prazos de pagamento (PAULA; SOUZA-PINTO; SOUZA, 2010).  

O Gráfico 2 a seguir ilustra o mercado secundário, ou seja, os compradores de materiais 

advindos do processo de coleta seletiva. Evidencia a presença de mercado, e este é um dos elos 

importantes da cadeia reversa. Os principais atores desse mercado são: i) comerciantes de 

recicláveis com 53,9%; ii) indústrias recicladoras com 19,4%; iii) entidades beneficentes com 

12,1%; e iv) outras entidades com 18,3%. 
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Gráfico 2 - Principais compradores de materiais providos da coleta seletiva 

Fonte: Instituto de Pesquisa de Geografia e Estatística (2010, p.63) 

 

Os catadores, então, são os que menos se beneficiam dentro da cadeia reversa, pois a 

indústria de reciclagem apresenta uma estrutura oligopsônica, ou seja, poucos compradores 

representam um maior poder de barganha nas negociações, empurrando os preços dos materiais 

para baixo. A indústria de reciclagem compra os materiais reciclados baseados em duas 

condições: a qualidade e a quantidade. Sob essas condições, somente os sucateiros de grande 

porte conseguem negociar com a indústria (GONÇALVES, 2003). 

Nesse contexto, os autores apontam que uma forma de solução é a organização de 

empreendimentos autogestionários e articulados em redes. A formação de redes possibilita o 

desenvolvimento e a sustentabilidade do negócio (AQUINO; CASTILHO; PIRES, 2009). 

Para Pereira e Teixeira (2011) e Grimberg (2007), há um conjunto de estratégias a fim 

de fomentar o setor de coleta seletiva e, consequentemente, as organizações de catadores, tais 

como: i) legalização das atividades dos catadores; ii) formação de cooperativas; iii) contratos 

para a atividade de coleta e reciclagem; iv) estabelecimento de parcerias entre os órgãos 

públicos e as organizações de catadores; v)o estabelecimento de taxas e tarifas (ou 

remuneração) que cubram os serviços de coleta seletiva; vi) a inserção da atividade de coleta 

seletiva na gestão integrada de resíduos sólidos; vii) a implementação de programas de 

educação ambiental para a população; viii) a capacitação e incentivos financeiros para a 

aquisição de máquinas e equipamentos. Na verdade, tais estratégias são contemplados na 
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"Política Nacional de Resíduos Sólidos". A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos 

contempla os catadores organizados em forma de cooperativas ou associações; atualmente, 

grande parte dos catadores encontra-se de forma autônoma e descentralizada, não sendo 

contemplados na política pública (PEREIRA; TEIXERA, 2011). 

 Todavia, não há instrumentos que estabeleçam a efetividade de um plano de gestão de 

resíduos sólidos e que sejam aplicáveis a fim de orientar os estados e os municípios (MMA, 

2013).  

Ribeiro e Besen (2007) elencaram os principais fatores que restringem o 

desenvolvimento dos programas de parcerias entre órgãos públicos e as organizações de 

catadores, como: i) ordem técnica (ausência de capacitação); ii) organizacional (organização do 

trabalho e baixa implementação de práticas cooperativistas); iii) econômica (ausência de 

remuneração pelos serviços prestados); iv) institucional (ausência de inserção); e v) ausência 

de indicadores (impossibilitando a avaliação e o monitoramento). 

Os programas de coleta seletiva apresentam algumas fragilidades relacionadas, 

sobretudo, a fracos arranjos institucionais. No âmbito institucional, os processos de parcerias 

entre o poder público e as cooperativas de coleta seletiva são falhos, pois as cooperativas não 

são pagas pelo serviço prestado, direcionando para a dependência das cooperativas aos órgãos 

públicos (JACOBI; BESEN, 2006). 

 Jacobi e Besen (2006) assinalaram para a presença de baixo capital de giro nas 

cooperativas, inviabilizando investimentos que possibilitem melhorias na infraestrutura. A 

presença de vários atores na cadeia reversa acarreta uma queda na quantidade de resíduos 

coletados e, consequentemente, um baixo salário para os cooperados, fomentando uma alta 

rotatividade desses trabalhadores. 

Silva e Silva (2007) destacaram que a renda auferida pelos catadores por meio de 

cooperativas ou associações é insuficiente para a sobrevivência deles. Ainda, há uma resistência 

dos próprios catadores em decorrência da sua dificuldade de adaptação às normas do 

cooperativismo, tais como horário de trabalho e a redução na renda (FERRAZA; 

YAMAMOTO; CARVALHO; LADEIA, 2006; JACOBI; BESEN, 2006). A dificuldade de 

inserção de catadores autônomos em associações e cooperativas implica e baixas taxas de 

material reciclado (ou recuperado) e a geração de postos de trabalho (BESEN; RIBEIRO, 

2014). 

Por fim, vale destacar que Reis, Silva, Mattos, Lima e Fornaciari (2008) identificaram 

em seu estudo que o perfil dos trabalhadores em cooperativas é composto em grande maioria 
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de mulheres, com a faixa etária entre 25 e 60 anos e com baixa escolaridade. Ainda, grande 

parte dos trabalhadores são mulheres (OLIVEIRA; VENTURA, 2012). 

 Em consonância com o referencial teórico exposto, a cadeia reversa relativa aos 

programas de coleta seletiva de resíduos sólidos é configurada por um fluxo inverso, composta 

por cinco atores e que se inicia na sociedade (BRINGHENTI; GUNTHER, 2011; BRAGA; 

MEIRELLES, 2013), passando para as cooperativas (OLIVEIRA; VENTURA, 2012; BRAGA; 

MEIRELLES, 2013), intermediários (PAULA; SOUZA-PINTO; SOUZA, 2010; IBGE, 2010) 

e finalizando na indústria de reciclagem (GONÇALVES, 2003; IBGE, 2010), além do governo 

(VELLOSO, 2004; PAULA; SOUZA-PINTO; SOUZA, 2010). Cada ator apresenta atribuições 

distintas desde regulamentar e fomentar o desenvolvimento até legitimar via a participação. A 

Figura 6 ilustra os atores da cadeia reversa de coleta seletiva de resíduos sólidos de acordo com 

o referencial teórico. 

 

Figura 6 – Atores da cadeia reversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em consonância com a natureza deste estudo, o recorte teórico da seção 3.2 visa ser a 

base tanto para o desenvolvimento do modelo conceitual como para a análise de dados. O 

conceito audiência é o ápice do modelo conceitual, sendo ela responsável tanto por definir os 

elementos que compõem a identidade organizacional como por promulgá-la, e essa 

promulgação será discutida no terceiro objetivo específico deste estudo. Em vista disso, a 

próxima seção irá discutir a categorização, quer seja na perspectiva clássica, quer seja na 

perspectiva contemporânea. 
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3.3 Categorização 

 

 

Ao buscar responder à pergunta problema deste estudo, a saber: Como ocorre o processo 

evolutivo da identidade no nível organizacional de uma cooperativa de coleta seletiva de 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos?, o pesquisador assume que a identidade se 

altera ao longo do tempo, sendo categorizada em cada evento que constitui o processo de 

construção da identidade organizacional. 

 Esta seção busca elucidar o conceito categorização não somente na perspectiva clássica, 

mas principalmente nas abordagens contemporâneas a fim de buscar a adequação das teorias 

consideradas neste estudo com o modelo de processos. A seção 3.3 está organizada da seguinte 

forma, a saber: i) subseção 3.3.1: definições gerais; ii) subseção 3.3.2: teoria clássica da 

categorização; e iii) subseção 3.3.3: teorias contemporâneas da categorização. 

 Na subseção 3.3.2, as categorias são definidas com respaldo no agrupamento de 

entidades que possuem similaridades em atributos essenciais, sendo contínuas ao longo do 

tempo. Nesta, as categorias são vistas como uma verdade absoluta e que organizam de forma 

hierárquica a realidade. Alguns estudos realizados nessa perspectiva, mais especificamente 

sobre estabelecimento de mercados, são discutidos, e são traçados os principais recursos de 

valor que compõem uma respectiva categoria e que serão utilizados no modelo conceitual deste 

estudo. Ainda, justifica-se em desenvolver esta subseção por ela ser o berço do conceito 

categorização. 

 Na subseção 3.3.3 é feita uma breve elucidação das abordagens contemporâneas, tais 

como: i) teoria dos protótipos; ii) modelo cognitivos; iii) modelo sociocognitivo; iv) abordagem 

sociológica; e v) teoria semelhanças de família. Traz uma discussão de alguns estudos sobre 

estabelecimento de mercados realizados na abordagem sociológica. Dentre as abordagens 

contemporâneas apresentadas na subseção 3.3.3, o recorte conceitual está baseado nos 

princípios relativos ao modelo cognitivo o qual servirá de suporte na discussão do terceiro 

objetivo específico deste estudo.  

  

3.3.1 Definições gerais 
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O cerne da categorização se fundamenta em um processo de agrupar objetos, ações e ideias com 

base nas semelhanças, apoiado nos princípios da teoria clássica da categorização (GARDNER, 

1996; EVANS; GREEN, 2006).  

A categorização permite organizar de forma ordenada as coisas, os objetos e as ideias 

presentes no mundo real. A categorização representa uma forma hierárquica perfeita do mundo 

real (NASCIMENTO; GUDWIN, 2011). 

Jacob (2004) descreveu que a categorização visa dividir o mundo em grupos de 

entidades. Os membros de cada grupo apresentam alguma similaridade em relação a outros 

membros cuja base do agrupamento se dá pela similaridade de características existentes entre 

as entidades. 

Assim, o objetivo principal da categorização é reduzir a complexidade do mundo real, 

pois possibilita tanto a ordenação e a relação das classes de objetos e de eventos (JACOB, 2004) 

como a identificação da realidade. 

A categorização também apresenta diversas atribuições que versam desde ordenar o 

raciocínio humano até a construção das identidades sociais. Lakoff (1987) destacou que 

qualquer forma de raciocínio do mais simples para o mais complexo evidencia que a 

categorização está ocorrendo. O simples processo de olharmos uma coisa e a identificarmos 

como, por exemplo, uma árvore evidencia que o raciocínio humano está baseado na 

categorização (LIMA, 2010). 

 Na perspectiva cognitiva, Medin e Ross (1996) destacaram três atribuições principais 

da categorização, a saber: i) classificar: permite que a mente faça contato com o mundo; ii) 

sustentação: dá apoio à mente; e iii) explanações: dá apoio a diagnósticos futuros. Além desses, 

Raab (2008) destacou mais duas atribuições adicionais, a saber: i) simplificação; e ii) 

justificação. A título de ilustração, a simplificação pode ser evidenciada na expressão “as 

senhoras são amáveis”. A justificação é a atribuição das senhoras em serem amáveis. Assim, a 

atribuição e a justificação das coisas, objetos e ideias direcionam para a constituição da 

identidade social. 

Duas grandes abordagens predominam os estudos relacionados à categorização, a saber: 

i) clássica; e ii) contemporânea. Na perspectiva clássica, a categorização está baseada nas 

propriedades essenciais e na similaridade existente entre as coisas, objetos e ideias. As 

categorias são vistas, sobretudo, como uma verdade absoluta e inquestionável; o mundo é visto 

por meio das essências que constituem os objetos, ações e ideias. Na perspectiva 

contemporânea, a categorização é trabalhada nas mais variadas abordagens, tais como: a 
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filosofia, a psicologia e a sociologia. Aqui, a categorização considera o contexto, a relação do 

homem com o seu entorno, o uso da linguagem, entre outros. As subseções a seguir trazem uma 

discussão tanto na perspectiva clássica como na perspectiva contemporânea. 

 

3.3.2 Teoria clássica da categorização 

 

A categorização está alicerçada na filosofia e tem como seus precursores os filósofos gregos 

Platão e Aristóteles. Platão idealiza o agrupamento de coisas, objetos e ideias baseada nas 

semelhanças de suas propriedades (NASCIMENTO; GUDWIN, 2011), processo, então, 

denominado por categorização. 

Para Platão, as coisas, objetos e ideias possuem uma natureza intima que fazem com que 

elas sejam o que são. A natureza intima são as propriedades essenciais que as coisas, objetos e 

ideias precisam ter para pertencer a um respectivo grupo. Assim, para Platão, a categorização é 

a base do raciocínio humano, possibilitando reduzir a complexidade do mundo real, por meio 

da ordenação das coisas, objetos e ideias (COUTINHO; MORTINER; MATOS; MARTINS, 

2013). 

A seguir, destaca-se o filosofo Aristóteles. O traço marcante da sua doutrina é a tradição 

(LIMA, 2010). Para ele, a categorização é constituída por dois componentes centrais: o 

indivíduo e a forma. O indivíduo é composto pela matéria, e a forma é a natureza intima. A 

forma é universal para todo indivíduo (COUTINHO; MORTINER; MATOS; MARTINS, 

2013). 

Aristóteles cunhou o termo categoria (NASCIMENTO; GUDWIN, 2011), e ela é um 

instrumento para as ciências, sendo a base da lógica aristotélica. As suas principais 

características são: i) instrumental; ii) formal; iii) propedêutica; iv) normativa; v) geral e 

temporal; e vi) princípios e suas leis (CHAUI, 1995). Para esse filósofo, a categoria é “aquilo 

que serve para designar as coisas”. A categoria, então, visa indicar o que uma coisa é ou faz. A 

categoria, então, expressa de forma imediata o que nossa percepção captura de uma coisa e\ ou 

objeto do mundo real (CHAUI, 1995). 

A abordagem aristotélica enfatiza que a percepção do mundo está baseada em uma 

perspectiva objetiva.  O pensamento lógico possibilita identificar as essências das coisas e\ ou 

objetos do mundo real e, assim, nomeá-los. A título de ilustração, quando nomeamos a categoria 

“cachorro” estabelecemos os traços essenciais que o constituem e que servem como um 

instrumento que permite diferenciá-lo das demais categorias (SANTOS, 2007).  
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Santos (2007) assinalou que a categorização na abordagem clássica possui uma 

perspectiva essencialista, em outras palavras, as categorias são configuradas por traços 

essenciais, limites estabelecidos e imutáveis ao longo do tempo. A ontologia essencialista é 

predominante nos estudos das Teorias Organizacionais. Na Ecologia Organizacional, a 

categoria é responsável tanto por estabelecer as características organizacionais quanto os limites 

de um respectivo setor. Na identidade organizacional, a categoria estabelece os atributos 

concernentes à identidade da organização. As subseções a seguir irão discutir alguns estudos 

realizados nas Teorias Organizacionais na abordagem essencialista. 

 

3.3.2.1 Categorização na abordagem essencialista nos estudos organizacionais 

 

Na abordagem essencialista, a categorização se dá por meio do agrupamento das coisas, objetos 

e ideias com base em suas similaridades. Nesta, as categorias são definidas segundo 

propriedades comuns e essenciais (NASCIMENTO; GUDWIN, 2011). 

Os membros categóricos são identificados por um conjunto de suas características 

essenciais e que são similares a uma respectiva categoria (JACOB, 2004). Assim, os parceiros 

categóricos são aqueles que estão em concordância com um conjunto de recursos de valor 

constituinte de uma categoria. Negro, Hannan e Rao (2010; 2011) destacaram que os 

significados incorporados na categoria provêm de esquemas, os quais são baseados em recursos 

de valor que determinam os parceiros categóricos. Na ecologia organizacional, a categoria é 

estabelecida quando um conjunto de entidades apresenta características correspondentes e 

percebíveis pela audiência (SHARKEY, 2010; KOVÁKS; HANNAN, 2010; NEGRO; 

KOÇAK; HSU, 2010).  

Já nos estudos sobre identidade organizacional, a identidade é definida por um conjunto 

de atributos centrais, distintivos e duráveis ao longo do tempo (ALBERT; WHETTEN, 1985); 

aqui, ela é vista por meio das substâncias.  

De modo geral, as categorias são representadas por rótulos, constituídos por um 

conjunto de características essenciais (JACOB, 2004). Para Hannan (2008), a semelhança entre 

entidades fomenta o agrupamento, cuja força se baseia na similaridade de atributos entre 

membros do grupo. Quando há uma alta similaridade, os agrupamentos são rotulados 

(HANNAN; POLOS; CARROLL, 2007). Rotular é o mesmo que categorizar. 

Um rótulo, então, é constituído por um esquema de significados (SHARKEY, 2010; 

KOVÁKS; HANNAN, 2010). Os esquemas de significados, então, são formados por um 



90 
 

 
 

conjunto de códigos explícitos e implícitos (HSU; HANNAN, 2005). Os códigos são compostos 

por atributos esperados pela audiência (JENSEN, 2010; NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010), ou 

por propriedades as quais estão de acordo com os códigos existentes (POLOS; HANNAN; 

CARROLL, 2002). Na verdade, os códigos permitem avaliar as organizações de acordo com 

propriedades compartilhadas e aceitas por uma respectiva audiência (SHARKEY, 2010; 

NEGRO; HANNAN; RAO, 2011). 

 De modo geral, a categorização nos estudos organizacionais contempla as organizações 

e seus ambientes como objeto de análise (NEGRO; HANNAN; RAO, 2010). A categoria é vista 

como uma ferramenta conceitual que visa compreender a relação ambiente-organização 

(NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010). A categoria, então, permite estruturar o entendimento do 

mercado, identificando: produtores, concorrentes, consumidores e produtos ofertados 

(NEGRO; HANNAN; RAO, 2010). 

Nesse sentido, a categoria é um mecanismo que visa dar sentido a uma variedade de 

entidades sociais (SHARKEY, 2010), permite ou restringe as organizações, estabelece o 

comportamento organizacional esperado, e molda a maneira pela qual a audiência avalia as 

organizações (NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010). 

 As organizações, sobretudo, estão dentro de um sistema de categorias coletivas as quais 

afetam a disponibilidade de recursos materiais, culturais e sociais no ambiente em que estão 

inseridas. Na perspectiva categórica, a organização molda-se a uma respectiva categoria 

(NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010).  

Nesse sentido, as categorias passam a ser consideradas nos estudos da ecologia 

organizacional dado o seu poder explicativo, podendo explicar as taxas de natalidade e 

mortalidade em uma respectiva indústria (BOGAERT; BOONE; CARROLL, 2010), servem 

como um guia, auxiliando os gestores a identificar estratégias apropriadas (CARROLL; FENG; 

LE MEANS; McKENDRICK, 2010), explicam a extensão do nicho (KOVÁCS; HANNAN, 

2010), as trajetórias de mudanças mercadológicas (NEGRO; HANNAN; RAO, 2011), entre 

outros. O Quadro 17 informa as principais definições de categorias nos estudos organizacionais. 
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Quadro 17 - Definições de categorias em estudos organizacionais 

Definições Descrição Autor (es) 

Rótulo As categorias são rótulos que 

legitimam um grupo de 

entidades similares. 

 

Hannan; Polos e Carroll (2007) 

Koçak, Hannan e Hsu (2009) 

Kovács e Hannan (2010) 

Bogaert, Boone e Carroll (2010) 

Negro, Hannan e Rao (2011) 

Identidade A categoria é formada por um 

conjunto de atributos que 

especificam a identidade 

organizacional. 

 

Jensen (2010) 

Roberts, Simons e Swaminathan (2010) 

 

Forma organizacional A categoria, quando codificada, 

ganha status de forma 

organizacional. 

 

Hsu e Hannan (2005) 

Bogaert, Boone e Carroll (2010) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Processo de estabelecimento categórico 

 

Alguns estudos têm focado no processo de estabelecimento tanto da identidade organizacional 

quanto da identidade de produtos e de mercados do ponto de vista categórico (JENSEN, 2010; 

NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010). Neste, a identidade pode ser definida por meio de categorias 

de mercado (JENSEN, 2010) ou pelas categorias como prática (KAHL; KIM; PHILLIPS, 

2010). 

 A identidade de mercado é composta por um conjunto de categorias sociais, as quais 

especificam as características de produtos e de serviços ofertados. Tais características são 

aquelas consideradas aceitáveis pela audiência e facilitam a criação de novos mercados 

(JENSEN, 2010). 

 Jensen (2010) realizou um estudo a fim de descrever o processo de estabelecimento de 

uma identidade de mercado por meio da recombinação de categorias existentes. Segundo o 

autor, a identidade de mercado é formada por categorias de produtos e por categorias de status. 

As categorias de produtos se baseiam nos códigos sociais e nos comportamentos dos produtores, 

e as categorias de status permitem a distinção dentro de uma categoria de produtos. 

 Jensen (2010) destacou como o mercado de filme, mais especificamente o de 

pornografia, pode ser legitimado. Segundo Scott (1995), a legitimidade da identidade de um 

mercado é de vital importância para o estabelecimento e o crescimento dele. Por outro lado, a 

ilegitimidade se dá quando a identidade viola normas e crenças sociais, nas quais a audiência 

vê os produtos socialmente inapropriados. 
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A construção da identidade desse mercado se baseou em considerar categorias existentes 

de produtos e de status legítimos, sendo recombinados com os ilegítimos. Segundo o autor, os 

materiais promocionais dessa nova identidade enfatizaram os elementos legítimos e não 

enfatizaram os ilegítimos, auxiliando o processo de legitimação dessa nova identidade de 

mercado (JENSEN, 2010). Este estudo evidenciou que as categorias são constituídas por 

características relevantes, fáceis de serem identificadas. Por outro lado, como pode ocorrer uma 

categorização quando as características não são compreendidas, ou quando não há um consenso 

sobre as características que podem formar uma categoria? (KAHL; KIM; PHILLIPS, 2010). 

 A título de ilustração, o estilo musical Jazz apresenta uma dificuldade inerente ao que 

concerne estabelecer as características que configuram uma categoria. Na verdade, não há um 

consenso sobre quais instrumentos, arranjos, qualidades, habilidades de improvisação e 

consumidores que especifiquem as características que configuram uma categoria, e, 

consequentemente, a identidade desse estilo musical (KAHL; KIM; PHILLIPS, 2010). 

Kahl, Kim e Phillips (2010) identificaram a identidade do estilo musical Jazz por meio 

da categoria como prática. Ela é configurada por meio das características dos precursores e das 

características dos adotantes mais recentes desse estilo musical, nascido nos Estados Unidos 

em um período caracterizado pelo racismo. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, a música 

Jazz passou a ser regravada por músicos brancos. Essa transição de músicos negros para 

músicos brancos evidenciou uma sequência na própria identidade, iniciando como algo 

estigmatizado e passando para o reputacional. Evidencia uma nova perspectiva categórica para 

a análise por meio da prática. Concluíram como adotantes tardios de um produto podem inferir 

na autenticidade e na reputação do grupo original (KAHL; KIM; PHILLIPS, 2010). 

 

 Definição dos limites categóricos 

 

Para Roberts, Simons e Swaminathan (2010), a categorização estabelece os limites de um 

respectivo mercado. Para os ecólogos, um mercado é denominado por nicho (BAUM; SINGH, 

1992; SWAMINATHAN, 1995; CARROLL; SWAMINATHAN, 2000; ALDRICH; RUEF, 

2006), que é definido como um espaço que contém tanto características e recursos sociais como 

posições sociais (NEGRO; HANNAN; RAO, 2010), podendo ser composto por categorias 

especialistas e por categorias generalistas (KOVÁCS; HANNAN, 2010). 

Nichos formados por categorias especialistas são aqueles em que há uma distribuição 

desigual dos membros entre as categorias. Os nichos compostos por categorias generalistas são 
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aqueles que apresentam uma melhor distribuição dos membros entre as categorias (KOVÁCS; 

HANNAN, 2010). 

Assim, um nicho de grande extensão implica que este é composto por várias categorias 

(NEGRO; HANNAN; RAO, 2010). Negro, Hannan e Rao (2010) destacaram em seu estudo a 

extensão do nicho de fabricantes de vinho italiano, composto por duas grandes categorias 

denominadas por modernista e tradicionalista. A especificação categórica neste nicho se dá 

pelas características do barril usado no processo de envelhecimento do vinho. Os 

tradicionalistas usam os grandes tonéis (ou botti) com capacidade de 120 ml, feito de carvalho 

esloveno. Os modernistas usam as barricas (ou barriques) com capacidade de 2,25 ml, feito de 

carvalho francês aromático (NEGRO; HANNAN; RAO, 2010). 

 Além do estudo de fabricantes de vinho italiano (NEGRO; HANNAN; RAO, 2010), 

vários exemplos podem ser dados nesta perspectiva de múltiplas categorias na composição de 

um único nicho, como a indústria de cerveja nos Estados Unidos, composta por empresas que 

atuam na categoria de produção em massa e empresas que atuam na produção artesanal. 

Para Roberts, Simons e Swaminathan (2010), uma indústria pode ser categorizada com 

base em gêneros como o caso da cozinha francesa, sendo composta pelo gênero clássico e pelo 

gênero nouvelle. O mercado de restaurantes é composto por 78 (setenta e oito) categorias 

(KOVÁCS; HANNAN, 2010), entre outros. 

 Por meio de uma revisão teórica, pode-se evidenciar a complexidade existente quanto à 

constituição de um nicho. O Quadro 18 evidencia que os nichos podem ser compostos por mais 

de uma categoria e que elas são constituídas por recursos de valor. Ainda, o Quadro 18 informa 

a priori os recursos de valor que configuram uma estrutura categórica e que será utilizado no 

modelo conceitual deste estudo.  

 

Quadro 18–Formação de mercados com base em recursos de valor 

Mercado 

(indústria) 

Categoria Recursos de valor Autor (es) 

Vinícolas Produção em massa Técnicas de produção: tipo de 

armazenamento, barris para o 

processo de fermentação, processos 

de controle; Ingredientes utilizados. 

Swaminathan (1995) 

Produção artesanal. Técnicas de produção: tipo de 

armazenamento, barris para o 

processo de fermentação, processos 

de controle; Ingredientes utilizados. 

Creches Faixa etária Idade das crianças. Baum e Singh (1996) 

Indústria da 

moda (Fashion) 

Produtos de luxo Características tangíveis; 

Características intangíveis. 

Djelic e Ainamo (1999) 

Cervejarias Cervejarias Características: Técnicas de 

produção; Ingredientes utilizados. 

Carroll e Swaminathan 

(2000) 
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Micro-Cervejarias Características: Técnicas de 

produção; Ingredientes utilizados. 

Entretenimento 

(Televisão) 

Perfis dos 

profissionais 

Características dos profissionais 

envolvidos, mais especificamente o 

status. 

Koçak, Negro e Perretti 

(2008) 

Restaurantes e 

produtores de 

alimentos 

Origem dos 

ingredientes 

Ingredientes naturais; Ingredientes 

processados. 

Carroll e Wheaton (2009) 

Cinema Drama Os filmes são classificados de 

acordo com as características que os 

compõem. 

Jensen (2010) 

Terror 

Comédia 

Romance 

Ação 

Documentários 

Suspense 

Contabilidade Profissionalização Qualificação profissional; 

Padronização das atividades; 

Padronização dos procedimentos 

contábeis. 

Bogaert, Boone e Carroll 

(2010) 

Vinícolas Kosher Essencialmente judaicos: 

Ingredientes usados; Modo de 

produção; Pessoas envolvidas. 

Roberts, Simons e 

Swaminathan (2010) 

Não Kosher 

 

Essencialmente não judaicos: 

Ingredientes usados; Modo de 

produção; Pessoas envolvidas. 

Restaurantes Ingredientes 

utilizados 

Alimentos naturais; Alimentos 

processados. 

Kovács e Hannan (2010) 

Etnia Italiana; Tailandês; Francês; Chinês; 

Entre outros. 

Modo de serviço Self service; A la carte. 

Tape Drive Formatos 

tecnológicos 

Capacidade de estocagem; 

Tecnologias consideradas. 

Carroll, Feng, Le Means e 

McKendrich (2010) 

Indústria do 

vinho 

Tradicionalista Grandes tonéis (botti) Negro, Hannan e Rao 

(2010) Modernistas Pequenos tonéis (barriques) 

Vinícolas Tradicionalista Grandes tonéis (botti) Negro, Hannan e Rao 

(2011) Modernistas Pequenos tonéis (barriques) 

Ji-Buri Desenvolvimento 

regional 

Características\ atributos não 

definidos. 

Ahmadjan e Ednan (2013) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Negro, Hannan e Rao (2010) evidenciaram que a audiência avalia os parceiros 

categóricos segundo recursos de valor que constituem uma categoria. De modo geral, a 

audiência prefere a oferta dos especialistas, nas quais as características estão bem definidas e 

há uma clara distinção com relação aos demais (NEGRO; HANNAN; RAO, 2010). 

Entretanto, há organizações que atuam nos limites categóricos ou em múltiplas 

categorias e que trazem impactos para o desempenho da organização. Carroll, Feng, Le Means 

e Mckendrick (2010) trabalharam com nichos que não apresentam uma clara distinção dos 

limites categóricos. O mercado de tape drive é considerado por ser altamente dinâmico e em 

constante evolução. Esse nicho é parametrizado por empresas especialistas — aquelas que 

produzem um único formato tecnológico — e generalistas — aquelas que ofertam mais de um 
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formato tecnológico (CARROLL; FENG; LE MEANS; MCKENDRICK, 2010). Nesse nicho, 

as empresas tendem a observar o comportamento do mercado a fim de saber qual tecnologia 

será predominante. Tal estratégia proporciona a redução de incertezas, mas por outro lado há 

uma perda de vantagem quando comparada aos movers first do mercado (CARROLL; FENG; 

LES MEANS; McKENDRICH, 2010). 

Goldberg e Vashevko (2013) destacaram a indústria tecnológica como um rico contexto 

que fomenta a incertezaaltercêntrica — a qual se baseia na falta de clareza relativa às 

características que compõem a estrutura categórica — e traz implicações diretas para identidade 

organizacional. A Apple é uma fabricante de computadores; entretanto entrou no segmento 

telefonia móvel, o Iphone. A percepção do Iphone está baseada não somente em características 

inovadoras mas também no status social que o Iphone representa. 

 Há também estudos que visam analisar organizações parceiras de múltiplas categorias 

as quais visam compreender o contraste categórico (KOVÁCS; HANNAN, 2010). O contraste, 

sobretudo, mensura a distância de uma categoria para as demais, e o alto contraste implica a 

clara distinção das características de um grupo de produtores das dos demais. O baixo contraste 

implica a perda da distinção de uma categoria em relação às demais, e as características não 

estão bem claras, prejudicando o processo de comparação (KOVÁCS; HANNAN, 2010). 

 Dessa forma, o contraste evidencia quando as categorias são bem compreendidas pela 

audiência (CARROLL; FENG; LES MEANS; McKENDRICH, 2010). As categorias com alto 

contraste geram um apelo efetivo para a audiência, pois estes possuem uma melhor 

compreensão das características que constituem a categoria; em outras palavras, a audiência 

apresenta uma clara expectativa em relação aos produtores (KOVÁCS; HANNAN, 2010). 

 Neste espaço limitado (ou nicho) composto por várias categorias, o contraste categórico 

torna-se a pedra-angular, pois mensura a média da tipificação dos objetos que detêm um rótulo. 

Assim, quando o contraste categórico é baixo, os parceiros categóricos são vistos como 

marginais; aqui, o caráter distintivo de uma categoria é baixo, provocando a aversão da 

audiência (NEGRO; HANNAN; RAO, 2010). 

 Negro, Hannan e Rao (2010) defenderam que o contraste é proporcional à extensão do 

nicho. Portanto, nichos com grandes extensões implicam que os recursos de valor são 

empregados parcialmente pelas organizações. Essa perspectiva, então, assume que nichos com 

grandes extensões reduzem o apelo que as organizações realizam para a audiência. 

 Por outro lado, mesmo que haja um acordo sobre os recursos de valor, os autores 

ressaltaram que muitas vezes um produtor ou produto podem se enquadrar parcialmente em 
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uma categoria. A parcialidade direciona para a difusão categórica, reduzindo o contraste 

categórico (NEGRO; HANNAN; RAO, 2010). 

 Há alguns estudos que visam analisar o papel do contraste em nichos compostos por 

empresas especialistas e generalistas tais como: fabricantes de vinho italiano (NEGRO; 

HANNAN; RAO, 2010), restaurantes (KOVÁCS; HANNAN, 2010), entre outros. 

 Negro, Hannan e Rao (2010) realizaram um estudo sobre fabricantes de vinho italiano 

a fim de compreender a extensão do nicho e suas implicações. O nicho de fabricantes de vinho 

italiano é composto por fabricantes especialistas e generalistas. Evidenciam que a generalidade 

reduz o processo de aprendizagem, pois exige um maior esforço por parte da audiência para 

aprender todo o processo dos mais variados estilos de vinho. 

 Kovács e Hannan (2010) realizaram um estudo no setor de restaurantes composto por 

78 (setenta e oito) categorias. Identificaram restaurantes que são membros de uma única 

categoria (ou restaurantes especialistas); neste, o apelo é mais efetivo, pois não há confusão 

quanto a sua identidade perante a audiência. 

 Por outro lado, a avaliação de restaurantes que apresentam parcerias em múltiplas 

categorias (ou restaurantes generalistas) se baseia no grau do contraste categórico. Participar de 

categorias com alto contraste proporciona maiores benefícios para a identidade organizacional 

(KOVÁCS; HANNAN, 2010). 

A confusão que a audiência tem em relação à identidade decorre do fato de que as 

características não são bem compreendidas, fomentando um desacordo. Assim, as organizações 

que atuam em múltiplas categorias precisaram inicialmente da avaliação dos ativistas que 

possibilite não somente desenvolver a compreensão dos significados concernentes à categorias 

mas também delinear a identidade dessas organizações para a audiência. Os estudos sobre a 

identidade baseados na perspectiva categórica tendem a centrar-se primeiro na opinião dos 

ativistas (ou experts) (KOVÁCS; HANNAN, 2010). 

 Carroll, Feng, Le Means e Mckendrich (2010) concluíram que empresas com um alto 

contraste têm baixas taxas de mortalidade e são mais propensas a adotar novos formatos 

tecnológicos. Tais empresas apresentam características bem definidas para a audiência. Assim, 

as organizações que apresentam um alto contraste categórico estão mais bem posicionadas no 

mercado, quando comparadas com organizações que apresentam identidades difusas, ou 

melhor, que possuem baixo contraste categórico. 
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 Segundo Negro, Hannan e Rao (2010), os produtores que tentam atravessar os limites 

categóricos ou que são parceiros em múltiplas categorias podem sofrer implicações danosas, 

tais como: i) confundir a audiência; e ii) possuir menos experiência de especialista categórico. 

 Roberts. Simons e Swaminathan (2010) evidenciaram que organizações que atuam em 

múltiplas categorias apresentam uma inerente dificuldade em proteger a sua identidade, 

direcionando para a desvalorização de seus produtos. Realizando um estudo no mercado de 

produtores de vinho em Israel, Roberts, Simons e Swaminathan (2010) identificaram uma clara 

definição nos limites categóricos, sendo esse nicho formado por Kosher e não Kosher. Um 

produtor de vinho Kosher é aquele que atende a todas as especificidades do judaísmo, 

englobando desde os fornecedores da matéria-prima, sistemas produtivos e comercialização. 

Os não Kosher não atendem a tais especificidades. 

Roberts, Simons e Swaminathan (2010) identificaram que não há produtores que atuam 

nos limites categóricos ou em ambas as categorias; entretanto, foi identificado que há empresas 

não Kosher com a forma organizacional de um Kosher. 

 Assim, os autores assinalaram para um modelo que visa analisar o processo de transição 

categórica, baseado nos processos de avaliação e consideração. No caso estudado, o resultado 

da avaliação foi negativo, pois a identidade pode ser confundida com a forma anterior; ainda, 

poderá sofrer a desaprovação da audiência concernente à qualidade do vinho. Já para o processo 

de consideração, o resultado foi positivo pelo simples fato de se tornar um Kosher; ao mesmo 

tempo, esses novos entrantes de uma categoria poderão sofrer penalidades advindas dos 

fabricantes Kosher existentes (ROBERTS; SIMONS; SWAMINATHAN, 2010). 

 Tanto a expertise para o processo de mudança categórica como o abandono da própria 

história são fundamentais, pois trazem impactos para a identidade das organizações.  Seja como 

for, a mudança categórica fomenta uma confusão na audiência em relação a sua identidade e 

traz implicações negativas para o desempenho organizacional (ROBERTS; SIMONS; 

SWAMINATHAN, 2010). Tais estudos evidenciam a composição de mercado e o 

desenvolvimento de novos, via categorias existentes, mas não o desenvolvimento de novos 

mercados via a construção de novas categorias. Em vista disso, a próxima subseção traz uma 

nova perspectiva para a categorização e estudos correlatos. 

 

3.3.3 Teorias contemporâneas da categorização 
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As teorias contemporâneas da categorização surgem a partir da necessidade de preencher as 

lacunas existentes na Teoria Clássica. Para Lakof (1987), as categorias na abordagem 

essencialista eram vistas como verdades absolutas e inquestionáveis, e não de uma hipótese 

empírica. 

Alguns apontamentos de natureza crítica quanto ao “modo” de ver a categorização 

foram descritos por Smith e Medin (1981), a saber: i) conceito disjuntivo, baseado na visão de 

que as características componentes da categoria são definidoras; ii) insuficiência geral em 

especificar características definidoras para a maioria dos conceitos; e iii) casos confusos, ou 

seja, há uma dificuldade de reconciliar características definidoras de um conceito dentro de seus 

subordinados. 

Ainda, a perspectiva essencialista apresenta problemas ligados a resultados 

experimentais, tais como: i) efeito da tipificação simples, na qual um maior número de membros 

é categorizado com mais eficiência; ii) correlação entre as semelhanças de tipificações; iii) uso 

de características não necessárias para a categorização; e iv) descoberta de que há conceitos 

julgados às vezes como mais similares aos conceitos distantes do que com seus imediatos 

(SMITH; MEDIN, 1981). 

Por fim, Eysenck e Keane (1990) destacaram que a Teoria Clássica da Categorização 

não captura os aspectos significativos do comportamento conceitual, e a base central desse 

ponto de vista é que os conceitos dependem de características essenciais. 

Nesse sentido, a partir da década de 1970, surgem novas perspectivas para os estudos 

de categorização. Foi nesse momento que a categorização passou a ser considerada como uma 

teoria. A seguir, serão apresentadas as principais abordagens desenvolvidas na perspectiva 

contemporânea, tais como: i) teoria dos protótipos; ii) modelos cognitivos; iii) modelos 

sociocognitivos; iv) abordagem sociológica; e v) teoria semelhanças de família. 

 

 Abordagem da teoria dos protótipos 

 

A teoria clássica da categorização estabelece que não há uma hierarquia entre os membros 

categóricos, ou seja, todos os membros apresentam as mesmas características essenciais. Em 

contraposição a esse pressuposto, Eleonor Rosch identificou em seus estudos a existência de 

membros categóricos que melhor representam uma respectiva categoria e que a categorização 

é fortemente influenciada pelas características intrínsecas de quem está categorizando (LIMA, 

2010). 
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Dessa forma, Eleonor Rosch foi quem transformou a categorização em uma pergunta de 

pesquisa, desenvolvendo a Teoria dos Protótipos (NASCIMENTO; GUDWIN, 2011), a qual se 

baseia em que as estruturas categóricas apresentam traços graduáveis e com limites difusos 

(LIMA, 2010). Nesse sentido, é estabelecido como ponto de partida para a categorização “um 

núcleo”; assim, o que está no núcleo é o que define uma categoria (SANTOS, 2007). 

Para Eleonor Rosch, o grau de relevância entre os atributos corresponde ao fato de que 

estes estão se organizando ao redor de um núcleo exemplar, no qual as entidades são incluídas 

ou são excluídas (ou efeito protótipo) (LIMA, 2010). 

Nesta perspectiva, foi feito estudo denominado “o estudo das cores básicas”, o qual 

destacou que a nossa percepção cognitiva é responsável por capturar a cor mais salutar — o 

verde, por exemplo — sendo este o núcleo da categoria verde. As demais tonalidades como 

verde água, verde claro e verde escuro seriam a sua extensão. Assim, categorizamos as coisas 

baseadas em elementos dentro das coisas, tendo a percepção como base para o respectivo 

processo (BERLIN; KAY, 1969). Aqui, uma entidade é membro de uma categoria não porque 

possui um atributo central, mas por possuir dimensões que sejam iguais às dimensões ideais 

(NASCIMENTO; GUDWIN, 2011). 

Na Teoria dos Protótipos, o mundo é percebido por meio de uma estrutura correlacional. 

Esta ideia pode ser mais bem ilustrada na relação entre as respectivas características penas, 

pelos e asas. A relação entre penas e asas é mais forte que a relação entre pelos e asas. O 

processo de correlação se baseia na percepção e orienta a categorização, ou seja, colocar em 

uma mesma categoria entidades que tenham penas e asas. Assim, as categorias são organizadas 

em volta de entidades com essas características e que fazem pertencer a elas (ou protótipos) 

(ROSCH, 1999). 

Segundo Kleiber (1990), essa concepção de mundo é apoiada nas respectivas 

prerrogativas, a saber: i) a categoria tem uma estrutura interna prototípica; ii) o grau de 

representatividade de um exemplar corresponde ao seu grau de vinculação à categoria; iii) as 

fronteiras das categorias ou dos conceitos são imprecisas; iv) todos os membros de uma 

categoria não apresentam as mesmas propriedades comuns; v) o preenchimento de uma 

categoria se efetua com base no grau de similaridade com o protótipo;  e vi) a similaridade não 

se opera de maneira analítica, mas de modo global. 

Eysenk e Keane (1990) assinalaram alguns pontos centrais da Teoria de Protótipos: i) 

as características têm uma estrutura baseada num protótipo; ii) não há um conjunto delimitador 

de atributos necessários e suficientes para determinar a inclusão numa categoria e, embora possa 
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haver um conjunto de atributos necessários, eles não são suficientes para a inclusão; iii) os 

limites das categorias são imprecisos a ponto de alguns membros poderem pertencer a mais de 

uma categoria como acontece, por exemplo, com o tomate em relação a “fruto” e “vegetal”; iv) 

os exemplares de uma categoria podem ser ordenados em termos do grau de tipicidade que 

possuem; existe um gradiente de tipicidade entre os exemplares; v) a classificação dos 

exemplares numa categoria é determinada pela similaridade dos atributos de um objeto com o 

protótipo da categoria; e vi) as categorias são ordenadas, segundo uma hierarquia, em três 

níveis: superordenados, básicos, subordinados, por exemplo, “fruta”, “laranja” e “laranja pera”. 

Por outro lado, Eysenck e Keane (1990) destacaram alguns pontos críticos para a Teoria 

dos Protótipos, a saber: 

 

1) Limites no grau de generalidade no modelo proposto, já que nem todas as categorias 

possuem características prototípicas; 

2) O modelo é limitado no que diz respeito ao conhecimento que as pessoas têm sobre 

as relações entre as categorias; e 

3) Há uma ausência de explicação no que concerne ao porquê de as categorias serem 

coerentes (EYSENCK; KEANE, 1990). 

 

Osberson e Smith (1981) apontaram que a Teoria dos Protótipos não pode explicar as 

maneiras pelas quais os conceitos complexos — o conceito “animais domésticos”, por exemplo 

— que são aparentemente compostos de conceitos simples. Esses autores propõem uma teoria 

híbrida, na qual a categorização irá se basear no conceito nuclear, e esse aspecto central deve 

ser combinado com um processo de identificação. Para esses autores, uma teoria hibrida para a 

categorização enfatiza “a habilidade para construir pensamentos e conceitos complexos a partir 

do armazenamento básico de conceitos, e parece se encontrar perto do coração da atividade 

mental humana” (OSBERSON; SMITH, 1981, p. 55). 

 

 Teoria dos modelos cognitivos 

 

Conforme Lakoff (1987), a Teoria dos Protótipos possibilitou alterar a nossa concepção sobre 

uma das capacidades mais importantes do homem—a capacidade de categorizar—bem como da 

mente humana e da razão. Categorizar é um processo inerente ao ser humano e, na verdade, ele 
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começa a categorizar desde os primeiros momentos de sua vida. O cérebro dá formas às 

estruturas que espelham o ambiente externo de forma categorial (LIMA, 2010). 

Lakoff (1987) formulou inúmeras indagações a fim de compreender o modo como o ser 

humano pensa e, dentre elas, destacam-se: i) o que é razão?; ii) o que é um sistema conceitual?; 

e iii) como o sistema conceitual se organiza? Para ele, a categorização é uma forma da razão 

humana, na qual qualquer forma de raciocínio tem como base a categorização. 

Lakoff (1987) foi o precursor em trabalhar as categorias na abordagem cognitiva. Esse 

autor reconhece o potencial da ciência cognitiva como um novo campo de estudo, tendo por 

objetivo principal compreender a estrutura e o funcionamento da mente humana. Assim, a 

categorização como um processo cognitivo é uma alternativa para o processo de estruturação 

da informação (LIMA, 2010). 

Nessa perspectiva, a categorização está baseada na relação do ser humano com o seu 

ambiente e, sem essa interação, não é possível o processo de classificação. Em outras palavras, 

o ambiente influencia o modo como são categorizadas as informações. As categorias podem 

mudar de um ambiente para outro a fim de refletir o ponto de vista de uma informação (LIMA, 

2010). 

Lakoff (1987) fez um estudo comparando as perspectivas tradicionais com as 

contemporâneas sobre o que é “verdade” e “conhecimento”. Concluiu que ambos os conceitos 

são relativos e dependentes da compreensão individual. Nessa discussão do problema do 

significado, Lakoff (1987) retorna o conceito de categorias e concluiu que tanto a Teoria 

Clássica da Categorização como a Teoria dos Protótipos são baseadas de forma especulativa. 

Entretanto, o autor considera que a Teoria Clássica da Categorização não está totalmente errada 

e que a Teoria dos Protótipos evidencia que a categorização se estende para além dos princípios 

estabelecidos pela Teoria Clássica da Categorização. 

Segundo Lakoff (1987), há pontos críticos quanto à Teoria dos Protótipos, quais sejam: 

i) as categorias são definidas por propriedades compartilhadas por todos os membros, logo 

nenhum membro deve ser considerado o melhor exemplo de uma categoria; e ii) as categorias 

são definidas por propriedades compartilhadas entre seus membros; então, as categorias estão 

livres de qualquer influência de quem categoriza.  

Influenciado pelos trabalhos de Elenor Rosch, Lakoff (1987) estabeleceu três fases 

distintas no desenvolvimento da Teoria dos Protótipos, a saber: 
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1) Fase I: a distinção dos protótipos era feita quer seja pela saliência perceptual, quer 

seja pela maior memorabilidade; 

2) Fase II: os efeitos dos protótipos estabelecem a estrutura interna da categoria, na 

qual os melhores exemplos podem refletir a estrutura interna; 

3) Fase III: os efeitos prototípicos são considerados superficiais e resultantes da forma 

pela qual nosso conhecimento é organizado. Sua organização é feita por meio de 

modelos cognitivos idealizados de tipos variados (LAKOFF, 1987). 

 

Lakof (1987) desenvolve o seu modelo teórico baseado na Fase III de Eleonor Rosch. 

Nesse modelo teórico, a categorização deriva da interação entre corpo e cérebro com o mundo. 

A categorização é, sobretudo, uma condição biológica do ser humano (LAKOFF; JOHNSON, 

1999). Sendo assim:  

 

“(...) categorias de coisas existentes no mundo determinam o que 

tomamos como real: árvores, rochas, animais, pessoas, construções e 

assim por diante. Nossos conceitos determinam como raciocinamos 

sobre essas categorias. Para funcionarmos realisticamente no mundo, 

nossas categorias e formas de raciocínio devem trabalhar muito bem 

juntas; nossos conceitos devem caracterizar a estrutura de nossas 

categorias suficientemente bem, para que possamos funcionar” 

(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 21). 

 

 

Os estudos desenvolvidos por Lakoff (1987) e Lakoff e Johnson (1999) apresentam dois 

pontos centrais, quais sejam: i) crítica à abordagem essencialista; e ii) a corporificação da mente 

e o seu papel no processo de categorização. Em linhas gerais, os princípios que norteiam a teoria 

de Lakoff (1987) são: i) comprometimento com a existência do mundo real; ii) reconhecimento 

de que a realidade delimita os conceitos; iii) concepção de verdade que vai além de uma mera 

coerência interna; e iv) um comprometimento com a existência de um conhecimento 

estabilizado no mundo. 

 

 Abordagem sociológica 

 

A sociologia procura estudar o comportamento social humano em suas mais variadas formas 

de organização. A sociologia é a ciência dos fatos, é uma ciência focada nos objetos que são as 

representações coletivas de caráter autônomo (MAUSS, 2001). 
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Consoante Mauss (2001), as estruturas denominadas por “fatos sociais totais” trazem 

implicações diretas e simultâneas para vários níveis da realidade social e em diferentes 

dimensões dessa realidade. Na perspectiva sociológica, o significado advém de uma comunhão 

no âmbito social, e não somente de uma lógica de representações coletivas. Assim, a 

categorização é um processo coletivo, no qual as representações coletivas são denominadas por 

instituições sociais que são estudadas pela sociologia (MAUSS, 2001). 

Na perspectiva sociológica, os métodos científicos utilizam a “função classificadora” 

também denominada por categorização. A classificação se refere a ordenar os seres, os 

acontecimentos, os fatos do mundo e suas relações de inclusão e de exclusão (MAUSS, 2001). 

Dentre os princípios relativos ao processo de classificação na abordagem sociológica e 

de acordo com Mauss (2001), destacam, a saber: i) relação entre os sistemas sociais com os 

sistemas lógicos; ii) a explicação sociológica deve evidenciar as ideias subjacentes e 

antecedentes; e iii) o signo advém de uma comunhão social, e não somente de uma lógica de 

representação coletiva; em outras palavras, um símbolo estabelecido explicita que houve uma 

concordância entre os indivíduos sobre o seu significado. Para Mauss (2001), as categorias são 

resultado de um processo semântico. 

 

 Abordagem sociocognitiva 

 

Para a ciência sociocognitiva, a categorização é um processo fundamental, pois proporciona 

reduzir a complexidade da relação do indivíduo com o seu ambiente, facilita o armazenamento 

e a recuperação de informações e reduz a demanda de informações para a memória humana 

(MARKMAN, 1989). 

Jacob e Shaw (1998) enfatizaram que a categorização é sinônimo do processo cognitivo, 

dividindo as experiências do mundo em grupos de entidades, a fim de construir uma ordem 

física e social do mundo.  

Assim, a categorização é uma atividade cognitiva, sendo a base tanto para a função da 

construção do conhecimento cientifico quanto para as atividades da vida cotidiana 

(COUTINHO; MORTINER; MATOS; MARTINS, 2013). 

Indagando a nuclearidade da categorização proposta por Eleonor Rosch, é que se 

desenvolve a abordagem sociocognitiva; aqui, o mundo deixa de ser pensado em termos de 

categorias representacionais, ou seja, algo posto no mundo e passa a ser visto como uma 

perspectiva de construção de sentidos. Nessa abordagem, as categorias não são dadas a priori, 
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mas são constituídas por meio de várias construções do mundo e negociação dos sentidos 

(CLARK, 1992). 

A construção de sentidos se dá tanto pela interação do ser humano com o mundo, 

baseado tanto em aspectos relacionados à cultura, fatores sociais, fatores cognitivos e corporais 

quanto ao modo como interagimos com o meio, e o modo como utilizamos a linguagem nesse 

meio. Assim, os estudos na perspectiva sociocognitiva estão baseados quer seja no uso da 

linguagem como fonte principal para a realização do estudo, quer seja por elementos cognitivos 

e culturais. A categorização, então, ocorre por meio da construção e negociação de elementos 

socioculturais. Nessa abordagem, há um abandono das representações do mundo, na qual o foco 

central de pesquisa é compreender como o homem interage com o mundo e como negocia o 

conhecimento (CLARK, 1992). 

De acordo com Laplatine e Trindade (1997), o processo que concerne à negociação de 

conceitos com os outros possibilita a criação de imagens sobre determinados conceitos. Esse 

processo também se aplica à forma que criamos à imagem do outro. 

Ainda, esse processo de construção de significados não se restringe a pessoas, abrange 

também o contexto físico e sociocultural em que vivemos (LAPLATINE; TRINDADE, 1997). 

Então, quando pensamos em termos de categorização do mundo e das coisas como 

fazemos para entender o real? O real é a interpretação que os homens atribuem à realidade. O 

real existe a partir das ideias, dos signos e dos símbolos que são atribuídos a elas, ou seja, a 

realidade percebida. Assim, as coisas existem por meio do modo como interagirmos com o 

contexto e que possibilita a criação dos conceitos, quer sejam por abstratos, quer seja por 

materiais (LAPLATINE; TRINDADE, 1997). 

 

 Abordagem da semelhança de famílias 

 

A abordagem Semelhança de Famílias se desenvolve na observação de categorias relacionadas 

à modalidade de jogos. A reflexão advinda dessa observação é que a categoria “jogo” não 

atende aos princípios contemplados na Teoria Clássica; em outras palavras, o conjunto de 

características essenciais que são compartilhadas no jogo de xadrez não são as mesmas do vídeo 

game, ou vice-versa (COUTINHO; MORTINER; MATOS; MARTINS, 2013).  

Considerado um dos maiores filósofos do mundo contemporâneo e aclamado como pai 

da filosofia analítica, Wittgenstein é o precursor dessa abordagem. Para ele, a filosofia é muito 

mais que uma atividade verbal. A filosofia é uma discussão verbal que visa testar as ideias e, 
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por esse motivo, o filosofo buscou estudar os problemas da filosofia da linguagem e seus 

significados. As duas obras marcantes de Wittgenstein foram: i) Tractatus Logico – 

Philosoplicus publicado em 1921, sendo referenciado por I Wittgenstein; e ii) Philosophical 

Investigations publicado em 1953, sendo denominado por II Wittgenstein (WITTGENSTEIN, 

1953[1975]; 1921[2001]). O ponto central dessas obras é a significação e não o conceito. O 

tratamento que Wittgenstein concede à significação se ajusta perfeitamente à nova proposta de 

representação do mundo, de seus fenômenos tangíveis e intangíveis e do entendimento das 

coisas do mundo (LIMA, 2010). 

Compreender a proposição na visão de Wittgenstein se faz necessário 

(WITTGENSTEIN, 1921[2001]). Segundo Chaui (1995), o conceito de proposição para 

Wittgenstein é objeto da lógica que expressa os juízos formulados pelo pensamento humano 

por meio do uso da linguagem. O juízo, por sua vez, é formado por meio das ideias e dos 

conceitos. Sendo assim, a proposição apresenta a atribuição do predicado do sujeito e constitui 

elementos que são seus termos. 

Na obra II Wittgenstein, o autor se apoiou na forma tradicional da linguagem; aqui, a 

proposição é tratada como uma forma definida da realidade. Essa fase apresenta uma 

característica marcante, a antissistemática. A proposição deixa de ser um modelo exato da 

realidade e passa a ser vista como uma hipótese (WITTGENSTEIN, 1953[1975]). A 

significação não é vista mais pela estabilidade entre a proposição e o fato que representa. Aqui, 

ela prioriza as características nas quais a proposição é utilizada, ou seja, passa a considerar as 

situações especificas da comunicação ou da expressão (WITTGENSTEIN, 1953[1975]). 

Assim, a proposição contemplada na obra II Wittgenstein passa a ser concebida como 

uma forma instável de representação, podendo ser reformulada de acordo com os objetivos em 

que será aplicada (WITTGENSTEIN, 1953[1975]). A estabilidade que existia até então entre a 

proposição e o fato passa a ser substituída por um turbilhão de formas de vida, com as quais o 

homem se depara e\ ou as exerce. Elas passam a ser entendidas como uma multiplicidade de 

atividades como andar, comer, beber, estudar, entre outros, na qual se insere a linguagem 

(MORENO, 2000). 

Assim, Wittgenstein propõe uma ruptura com a Teoria Clássica de Categorização. O 

mundo deveria ser conhecido e representado por um único modelo, no qual o emprego da 

linguagem possibilita diversas interpretações do mundo, considerando as diversas formas de 

pensar, as mais variadas culturas e classes sociais (LIMA, 2010). 
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Wittgenstein, sobretudo, buscava evitar uma clara delimitação de fronteiras para o 

significado das palavras. Essa estratégia assegura que os conceitos sejam definidos com base 

em discursos, não apresentando uma definição única, tampouco estável. Essa abordagem trouxe 

tanto avanços como impasses para a questão da significação, pois sem estabelecer uma 

referência para um termo, sem identificar as semelhanças e as diferenças entre as coisas e\ ou 

objetos, então, como falar do mundo? (LIMA, 2010). 

A resposta para essa pergunta se baseia em desenhar os limites segundo os objetivos 

estabelecidos, embora isso não implique que tais limites existam em si próprios, ou seja, os 

limites dos conceitos não são independentes de nossa ação, ganham consistência e sentido 

apenas à medida que são relativos ao uso determinado que se pretende fazer do conceito. Em 

outras palavras “a exatidão conceitual é um atributo do uso” (LIMA, 2010). 

A imprecisão da significação entre a proposição e o fato real direcionou Wittgenstein a 

esclarecer a noção de semelhança de famílias (WITTGENSTEIN, 1953[1975]). A abordagem 

de semelhança de famílias visa empregar uma concepção por meio do uso da linguagem. A 

linguagem, então, ganha importância, enfatizando o uso que fazemos dela para retratar as 

categorias. Assim, as categorias deixam de ser pensadas em termos de características essenciais 

e passam a ser vistas em termos de semelhanças (SANTOS, 2007; COUTINHO; MORTINER; 

MATOS; MARTINS, 2013). 

De modo geral, a abordagem semelhança de famílias se baseia em que uma família é 

constituída por características não necessariamente idênticas ou estáveis (LIMA, 2010). Aqui, 

não existem traços idênticos compartilhados dentro de uma categoria, mas a categoria é 

constituída pela semelhança de traços (SANTOS, 2007). Dessa forma, a categorização baseada 

na semelhança de famílias configura uma rede complexa de entidades que se sobrepõem e\ ou 

entrecruzam (COUTINHO; MORTINER; MATOS; MARTINS, 2013). 

 Assim a categoria “jogo” se destaca por não existir um conjunto de características 

comuns que são compartilhados por todos os membros. Na verdade, há uma variedade de jogos 

que podem ser definidos como jogos de lazer, jogos de competição, jogos que exigem sorte, 

jogos que exigem competências especificas, entre outros. De fato, o que existe de comum entre 

esses jogos são as semelhanças e as relações (WITTGENSTEIN, 1953[1975]; 1958[1992], 

p.47-48). Assim, a categorização é definida por meio da cognição e das experiências que podem 

ser compartilhadas na sociedade (SANTOS, 2007). 

A perspectiva contemporânea proporcionou um avanço não somente nos estudos 

relacionados à categorização mas também no modo de ver e compreender o mundo. A subseção 
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3.3.3.1 traz uma breve discussão dos estudos realizados na Ecologia Organizacional na 

perspectiva contemporânea da categorização. 

 

3.3.3.1 Categorização nas abordagens contemporâneas nos estudos organizacionais 

 

Alguns estudos realizados na Ecologia Organizacional assumem a categoria como um objeto 

semântico (NEGRO; HANNAN; RAO, 2010; SHARKEY, 2010);  

Sharkey (2010) destacou que as categorias estão assentadas sobre um domínio, 

constituído pelas características que compõem a estrutura categórica. A título de ilustração, os 

restaurantes podem ser classificados de acordo com o tipo de comida, modo de serviço, etnia, 

entre outros que estão no domínio restaurante. Por outro lado, as salas de cinemas servem 

alimentos, mas são classificados no domínio filme. A noção de domínio é uma parte cultural 

do mundo social, tais como agricultura, arte, finanças, entre outros e que auxilia a compreender 

os processos de surgimento e desaparecimento de uma categoria (HANNAN, 2008). A estrutura 

de um domínio é constituída por um par de funções e linguagem que dizem o significado das 

regras e das normas. Quando um domínio é estabelecido, as funções e a linguagem adquirem 

um conteúdo sobre o seu significado (HANNAN, 2008). 

Na abordagem sociológica, Negro, Koçak e Hsu (2010) assumiram que a categoria é 

socialmente construída e divide o espaço e os significados que constituem o mundo social. Os 

processos coletivos visam explicar os comportamentos e os eventos ao redor das organizações; 

então, uma categoria é definida quando há um acordo coletivo sobre um modelo cognitivo 

(NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010). 

Ainda, alguns estudos tratam da questão do surgimento e do crescimento de uma 

indústria, a qual não depende somente de novas tecnologias, mercados e recursos, mas sim na 

criação de significados por meio da construção categórica (AHMADJAN; EDNAN, 2013). 

Nesse sentido, o acordo coletivo é a base para a formação de categorias (KOÇAK; 

HANNAN; HSU, 2009; NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010), e que estabelece a identidade 

organizacional. As categorias representam um tipo específico de identidade coletiva (NEGRO; 

KOÇAK; HSU, 2010). 

Koçak, Negro e Hannan (2009) evidenciaram em seu estudo o processo de 

desenvolvimento de uma categoria e, consequentemente o seu significado, destacando dois 

processos, a saber: i) as categorias surgem por meio da interação diária entre o produtor e os 



108 
 

 
 

agentes da audiência; e ii) o processo envolve tanto a influência como a convergência da 

audiência para a compreensão do significado categórico. 

Ahmadjan e Ednan (2013) trabalham com o processo de criação e estabelecimento de 

uma categoria, mais especificamente uma categoria vazia. Uma categoria vazia constitui que 

os limites estão pré-definidos, mas as normas e os esquemas de significados não. Segundo esses 

autores, a categoria vazia possui o caráter de ser generalista. Os significados amplos 

possibilitam uma compreensão mais unificada da categoria em surgimento, pois fomenta 

espaços de interpretações; tais espaços permitem que a audiência realize interpretações mais 

restritas da categoria. 

 No surgimento da indústria Ji-Buru, a categoria estava vazia. A categoria vazia do Ji-

Buru continha somente uma especificação, a matéria-prima e a produção tinham que ser local. 

Sendo assim, essa categoria foi denominada pelos autores como sendo "o desenvolvimento 

regional", fortemente baseada nos discursos governamentais (AHMADJAN; EDNAN, 2013). 

A ausência de especificações permitiu o desenvolvimento de novos produtos. Por outro 

lado, a falta de normas concernentes aos padrões de qualidades implicou que todos os 

produtores regionais fossem vistos da mesma maneira, direcionando para uma queda nas taxas 

de natalidades e um aumento nas taxas de mortalidade. A carência de normas em uma respectiva 

indústria pode direcionar para a não obtenção de legitimidade social (AHMADJAN; EDNAN, 

2013). 

A categoria vazia especifica que a prática provém dos discursos que moldam a natureza 

dos participantes, seus produtos e evolução em geral (AHMADJAN; EDNAN, 2013). Para 

Ahmadjan e Ednan (2013), o processo de estabelecimento de uma categoria apresenta um fluxo 

de baixo para cima, no qual os atores usam a linguagem para definir as características que vão 

emergindo naturalmente com as práticas existentes. Neste processo, o discurso segue a prática, 

sendo que os atores atribuem novos significados para artefatos e elementos existentes. 

Ainda, o estabelecimento de uma categoria depende do grau de consenso dentro de uma 

respectiva audiência. O consenso remete ao nível de acordo que a audiência tem sobre a 

categoria. O acordo pode ser extensional e intencional. O acordo extensional é sobre o rótulo 

do produtor e do produto, e o acordo intencional é sobre o significado do rótulo. A categoria, 

então, é vista como um rótulo, cujo estabelecimento advém de um acordo substancial do seu 

significado (POLOS; HANNAN; CARROLL, 2002; KOÇAK; NEGRO; HANNAN, 2009). 

Dessa forma, o acordo provém da aprendizagem que a audiência adquire por meio de 

seu contato com o mercado. Há dois mecanismos principais: o engajamento e a comunicação. 
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Quanto maior a transferência de informações, quer seja de produtos, quer seja de produtores, 

maior será o conhecimento e o engajamento da audiência no estabelecimento de uma categoria 

(KOÇAK; NEGRO; HANNAN, 2009). O Quadro 19 sumariza os principais pressupostos 

concernente, seja na teoria clássica ou nas teorias contemporâneas. 

 

Quadro 19 – Síntese das teorias de categorização: Clássica e Contemporânea 

Teorias Definição Autor (es) 

Clássica A categorização é mediante ao agrupamento 

de coisas, objetos e ideias com base nas 

semelhanças; aqui, as categorias são 

definidas a partir de características 

essenciais, limites estabelecidos e imutáveis 

ao longo do tempo. 

 

Santos (2007) 

Lima (2010) 

Nascimento e Gudwin (2011) 

Coutinho, Mortiner, Matos e Martins 

(2013) 

 

Teoria dos 

Protótipos 

A categorização se dá mediante a correlação, 

tendo como base um núcleo ideal; o núcleo 

corresponde a atributos definidos a priori, na 

qual as coisas, objetos e ideias se 

correlacionam. 

 

Santos (2007)  

Belin e Kay (1969) 

Osberson e Smith (1981) 

Eysenk e Keane (1990) 

Rosch (1999) 

Lima (2010) 

Nascimento e Gudwin (2011) 

 

Modelos 

Cognitivos 

A categorização se baseia na relação do ser 

humano com o ambiente em que está 

inserido; sendo assim, as categorias mudam 

de um ambiente para outro; aqui, os conceitos 

são dependentes da compreensão individual. 

 

Lakoff (1987) 

Lakoff e Johnson (1999) 

Lima (2010) 

Sócio Cognitivo A categorização é vista como uma atividade 

cognitiva e se refere a construções dos 

sentidos; busca compreender como o homem 

interage com o mundo e como negocia o 

conhecimento; aqui, a construção dos 

significados considera o uso da linguagem e 

aspectos relacionados a fatores 

socioculturais. 

 

Markman (1989) 

Clark (1992) 

Laplatine e Trindade (1997) 

Jacob e Shaw (1998) 

Coutinho, Mortine, Matos e Martins 

(2013) 

Sociologia A categorização é definida como um 

processo coletivo, no qual as representações 

coletivas são denominadas por instituições 

sociais. 

 

Mauss (2001) 

Semelhanças de 

Família 

A categorização é mediante a significação. A 

significação prioriza as características, em 

que a proposição é usada, passando a 

considerar tanto as situações especificas, 

como a comunicação e a expressão; a 

proposição é concebida de forma instável, 

podendo ser reformulada de acordo com os 

objetivos; a proposição, então, se refere a um 

fato, sendo configurada mediante o uso da 

linguagem; os conceitos são definidos a partir 

dos discursos cujos limites são definidos a 

partir do objetivo. A exatidão conceitual é um 

atributo do uso. 

Moreno (2000) 

Wittgenstein (1975, 2001) 

Coutinho, Mortine, Matos e Martins 

(2013) 
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Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Em consonância com o capítulo referencial teórico, mais especificamente com os 

recortes conceituais discutidos nas seções 3.1, 3.2 e 3.3, é apresentado no capítulo a seguir 

modelo conceitual; nas discussões dos recortes conceituais realizados em cada subseção do 

referencial teórico houve uma preocupação de adequação para os conceitos identidade no nível 

organizacional e categorização para a perspectiva processual. Ainda, o capítulo a seguir traz a 

intersecção entre as lacunas teóricas identificadas ao longo do desenvolvimento deste 

referencial teórico, as proposições desenvolvidas e os respectivos objetivos específicos que irão 

responder a elas. 
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4. RECORTE CONCEITUAL 

 

 

O referencial teórico construído neste estudo perpassa por três conceitos centrais, a saber: i) 

identidade no nível organizacional; ii) audiência e atores da cadeia de reversa; e iii) 

categorização.  

A partir do referencial teórico considerado neste estudo, nota-se que há lacunas nos 

conceitos apresentados. Nos estudos sobre identidade, observa-se uma predominância das 

abordagens objetivista e construtivista. Na primeira, a identidade é constituída com base em 

categorias a priori (Quadro um da Figura 7).  Já na segunda, ela advém de uma construção, 

assumindo uma dinâmica (Quadro dois da Figura 7). A identidade trabalhada em ambas as 

abordagens, é resultado tanto de uma construção subjetiva como da internalização de padrões 

institucionalizados (Quadro três da Figura 7). O resultado desses estudos representa a 

identidade em um dado momento no tempo.   

Os primeiros estudos sobre a identidade na perspectiva de processos consideram 

somente os membros organizacionais no processo de escolha de elementos institucionalizados 

e a promulgação da identidade, é um estudo que visa descrever o processo de constituição da 

identidade realizado no âmbito organizacional, em outras palavras, como se dá esse processo 

(Quadro quatro da Figura 7).  

O quadro cinco da Figura 7 ilustra a contribuição desta pesquisa para os estudos da 

identidade no nível organizacional. Ela é vista como um processo de construção ao longo do 

tempo que envolve tanto membros organizacionais como agentes externos. O processo de 

construção apresenta uma dinâmica, representada pelas atribuições fomentadas, quer sejam por 

membros organizacionais, quer sejam por agentes externos no processo de definição dos 

elementos de ordem formal e simbólica que a compõem. A perspectiva processual possibilita 

fotografar a identidade em cada evento componente do processo de construção, evidenciando a 

evolução da identidade ao longo do tempo.  

A Figura 7 foi construída em uma perspectiva evolutiva dos estudos realizados sobre a 

identidade organizacional. O pesquisador utilizou os estudos considerados nesta pesquisa para 

traçar essa evolução. 
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Figura 7– Evolução das abordagens de identidade organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elabora pela autora 

 

Do ponto de vista da audiência, pouco se tem discutido. O conceito audiência é tratado 

em estudos concernentes ao estabelecimento de mercados. Observou-se, então, que esse 

conceito está relacionado ao papel que a audiência detém na constituição de atributos que 

configuram uma estrutura categórica, e, consequentemente, a identidade das organizações 

parceiras a uma respectiva categoria.  

Os estudos sobre o conceito audiência estão focados em membros organizacionais ou 

em agentes externos da audiência de forma isolada, e em um dado momento no tempo. O 

mesmo acontece nos estudos sobre os programas de coleta seletiva de resíduos sólidos. Por 

outro lado, adotar uma abordagem de processos na construção coletiva da identidade possibilita 

identificar os membros organizacionais e os agentes externos ao longo dos eventos. 

Quanto ao conceito categorização, percebe-se pouca discussão da categorização nas 

teorias organizacionais, isso decorre do fato de que o modo como vemos e compreendemos o 

mundo está ancorado nos princípios da teoria clássica da categorização. Entretanto, as rápidas 

transformações com que a sociedade moderna vem se deparando fazem necessário discutir 

cientificamente as possibilidades de novas formas de ver e compreender o mundo real. Novas 

perspectivas emergiram na tentativa de evidenciar que os conceitos se alteram em resposta ao 

dinamismo marcante da nossa modernidade. Dessa forma, assim como os conceitos, as 

identidades também se alteram, sendo promulgadas em cada evento do processo de construção. 

Em vista disso, o Quadro 20, a seguir, informa as lacunas e as contribuições teóricas, advindas 

da pesquisa empírica deste estudo. 

 

Abordagem 

Objetivista 

Categorias 

existentes; A 

identidade se refere a 

um dado momento 

no tempo. 

 

Abordagem 

Construtivista 

Construída mediante 

a percepção; 

Dinâmica; A 

identidade se refere a 

um dado momento 

no tempo. 

 

Abordagens 

Objetivista e 

Construtivista 

Construída mediante 

a percepção e a 

internalização de 

padrões 

 

Abordagem 

Processos Internos 

Processo de 

constituição da 

identidade no âmbito 

organizacional; 

Centraliza-se nos 

membros 

organizacionais 

Abordagem 

Processos de 

Categorização 

Construção da 

identidade mediante 

a audiência 

(membros 

organizacionais e 

agentes externos); 

Evidencia a evolução 

da identidade. 

 

1 
2 4 3 5 

Albert e Whetten 

(1985) 

Kroezen e Heugens 

(2012) 

Dutton e Dukerich 

(1991) 

Oliveira 

(2011) 
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Quadro 20 – Síntese das lacunas e contribuições teóricas 

Tema Lacuna Contribuição 

 

 

 

Identidade 

Organizacional 

Tanto a perspectiva objetivista, como a 

perspectiva construtivista realizam seus 

estudos em um dado momento do 

tempo; em outras palavras, o resultado 

dos estudos refere-se à identidade em 

um respectivo momento;  

 

Os poucos estudos realizados na 

abordagem de processos estão 

centrados no processo de constituição 

da identidade, sendo este realizado 

pelos membros organizacionais. 

A identidade na abordagem de processos 

possibilita identificar a identidade ao longo do 

tempo, apresentando uma evolução dela; 

 

 

A identidade na abordagem de processos 

considera membros organizacionais e agentes 

externos da audiência no processo de 

construção da identidade organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiência\ 

Atores da 

Logística reversa 

Ausência de uma teoria que trabalha 

especificamente com o conceito 

audiência; 

 

 

 

 

 

Estudos centrados em membros 

organizacionais ou agentes externos da 

audiência de forma isolada; 

 

 

 

Estudos centrados em atores 

específicos, tais como: sociedade, 

cooperativas, intermediários, indústria 

de reciclagem e órgãos públicos;  

 

 

Ausência de estudos sobre a construção 

coletiva da identidade de cooperativas 

de coleta seletiva de resíduos sólidos. 

Proporcionar o desenvolvimento do conceito 

audiência, por meio do processo de sua 

identificação e das atribuições realizadas 

pelos membros organizacionais e agentes 

externos da audiência no processo de 

construção da identidade organizacional; 

 

Considerar os vários membros 

organizacionais e agentes externos da 

audiência no processo de construção da 

identidade organizacional; 

 

 

Identificar os atores de cooperativas de coleta 

seletiva em potencial e suas atribuições no 

processo de construção da identidade 

organizacional. 

 

Delinear o processo de construção da 

identidade de cooperativas de coleta seletiva 

de resíduos, ao longo do tempo. 

 

 

 

Categorização 

 

Ausência de estudos sobre a identidade 

organizacional que realize a 

categorização ao longo dos eventos do 

processo de construção da identidade. 

Viabilizar a adequação dos estudos da 

identidade organizacional em uma 

perspectiva processual. A identidade se 

alterando ao longo dos eventos do processo de 

construção da identidade. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Com base nas lacunas teóricas identificadas, é possível apresentar três proposições neste 

estudo, discutidas a seguir.  

Primeira proposição: O processo de construção coletiva da identidade requer a 

participação de membros organizacionais e agentes externos da audiência, apresentando 

diferentes configurações ao longo dos eventos. Essa proposição foi delineada a partir das 

respectivas lacunas teóricas a seguir:  
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Considerar a identidade de um mercado com base em categorias foi um salto para as 

teorias organizacionais, mais especificamente para a ecologia organizacional. Há uma tentativa 

de reavivar a teoria ecológica, considerando o tema legitimação. Em vista disso, o conceito 

audiência dá os seus primeiros passos, evidenciando o papel dela no processo de especificação 

dos atributos que compõem a estrutura categórica.  Entretanto, esse conceito é ainda incipiente 

nas teorias organizacionais e configura a primeira lacuna identificada neste estudo, que é uma 

ausência de uma teoria que trabalha especificamente com o conceito audiência. 

De modo geral, os estudos realizados pelos ecólogos organizacionais apresentam uma 

perspectiva estática, ou seja, uma fotografia em um dado momento do tempo. O que se vê são 

estudos centralizados, ora em membros organizacionais, ora em agentes externos, nesta fase 

inicial. Na verdade, observou-se pouca discussão concernente a membros organizacionais nos 

estudos sobre estabelecimento de mercados, na qual grande parte foca nos agentes externos, a 

saber: críticos, especialistas, analistas e teóricos (CARROLL; SWAMINATHAN, 2000; 

NEGRO, HANNAN; RAO, 2010, 2011), consumidores (HSU; HANNAN, 2005; HANNAN, 

2008; ROBERTS; SIMONS; SWAMINATHAN, 2010; GOLDBERG; VASHEVKO, 2013; 

AHMADJAN; EDNAN, 2013), organizações líderes (RAO; MONIN; DURAND, 2003; 

LOUNSBURY; RAO, 2004), agências regulatórias e autoridades políticas (ZHAO, 2005; HSU; 

HANNAN, 2005; NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010, 2011; AHMADJAN; EDNAN, 2013).  

Por outro lado, a literatura da identidade no nível organizacional traz indícios de 

membros organizacionais (DUTTON; DUKERICH, 1991; BODEN, 1994), quais sejam: i) 

gerentes (ALVESSON, 1990; SCOTT; LANE, 2000); e ii) funcionários (HATCH; SCHULTZ, 

2002); e em estudos na perspectiva processual que destacam os fundadores e gestores, 

representados como autoridades dos insights (KROEZEN; HEUGENS, 2012); em 

conformidade com o exposto, a segunda lacuna identificada foi: estudos centrados em 

membros organizacionais ou agentes externos da audiência de forma isolada.  

A terceira lacuna é fundamentada em estudos da cadeia reversa, os quais estão 

centrados em atores sociais específicos, tais como: i) governo (PEREIRA; TEXEIRA, 2011; 

BRAGA; MEIRELLES, 2013); ii) sociedade (BRINGHENTI; GUNTER, 2011; BRAGA; 

MEIRELLES, 2013); iii) cooperativas (OLIVEIRA; VENTURA, 2012; BRAGA; 

MEIRELLES, 2013); e ii) indústria de reciclagem (IBGE, 2010).Ao mesmo tempo, estudos da 

identidade na perspectiva processual consideram os membros organizacionais no processo de 

definição de elementos de ordem formal e simbólica que compõem a identidade (KROEZEN; 

HEUGENS, 2012). Advoga-se aqui que a legitimação de uma organização advém de uma 
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construção a qual exige coparticipação tanto de membros organizacionais como de agentes 

externos da audiência no processo de definição de elementos componentes da identidade, 

configurando a quarta lacuna, que são os poucos estudos realizados na abordagem de 

processos os quais consideram somente os membros organizacionais no processo de 

constituição da identidade. 

Adotar uma abordagem de processos possibilita tanto identificar os diversos membros 

organizacionais e agentes externos da audiência que interagem com a organização como a sua 

composição. Acredita que a composição da audiência irá variar de um evento para outro, ao 

longo do processo de construção coletiva da identidade. Sendo assim, a primeira proposição 

será alcançada por meio do primeiro objetivo específico, a saber: identificar os membros 

organizacionais e os agentes externos da audiência de cooperativas de coleta seletiva de 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, ao longo do processo de construção coletiva 

da identidade. 

Para esse objetivo, o pesquisador definiu dois parâmetros. O primeiro é baseado em sua 

definição. Na literatura, a audiência é definida de modo geral, como um conjunto de membros 

organizacionais e agentes externos que possuem uma relação de qualquer natureza com a 

organização (ALVESSON, 1990; DUTTON; DUKERICH, 1991; BODEN, 1994; SCOTT; 

LANE, 2000; CARROLL; SWAMINATHAN, 2000; HATCH; SCHULTZ, 2002; POLOS; 

HANNAN; CARROLL, 2002; HSU; HANNAN, 2005; HANNAN, 2008; NEGRO; KOÇAK; 

HSU, 2010; ROBERTS; SIMONS; SWAMINATHAN, 2010; KROEZEN. HEUGENS, 2012; 

AHAMDJAN; EDNAN, 2013; GOLDBERG; VASHEVKO, 2013). Assim, os membros 

organizacionais são aqueles que estão dentro dos limites organizacionais e que participam da 

vida cotidiana da organização, e os agentes externos são aqueles que estão fora dos limites 

organizacionais e apresentam relações de qualquer natureza.  

O segundo parâmetro, e que irá identificar os membros organizacionais e os agentes 

externos da audiência, é baseado nas atribuições que fomentam a inclusão, exclusão e alteração 

de elementos componentes da identidade organizacional (KROEZEN; HEUGENS, 2012). 

Dentre as atribuições da audiência contempladas na teoria, destacam-se, a saber: i) 

definir os atributos (GOLDBERG; VASHEVKO, 2013); ii) inspecionar, avaliar e consumir os 

produtos e os serviços ofertados (KOÇAK; HANNAN; HSU, 2009); iii) controlar e dominar os 

recursos materiais e simbólicos (HANNAN; HSU, 2005); e iv) avaliar os comportamentos e as 

ações organizacionais (HSU; HANNAN, 2005; HANNAN, 2008; ROBERTS; SIMONS; 

SWAMINATHAN, 2010; GOLDBERG; VASHEVKO, 2013).  
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Quanto aos elementos que constituem a identidade no nível organizacional são aqueles 

contemplados, a saber: i) na perspectiva objetivista nos estudos da identidade organizacional 

(ASHFORTH; MAEL, 1996; VAN TONDER; LESSING, 2003; DUBAR, 2006) e na 

perspectiva de processos nos estudos da identidade organizacional (KROEZEN; HEUGENS, 

2012); e ii) nos estudos sobre estabelecimento de mercados, via 

categorização(SWAMINATHAN, 1995; BAUM; SINGH, 1996; CARROLL; 

SWAMINATHAN, 2000; SWAMINATHAN, 2000; CARROLL; WHEATON, 2009; 

KOVÁCS; HANNAN, 2010; BOGAERT; BOONE; CARROLL; 2010; KARL; KIM; 

PHILLIPS, 2010; NEGRO; HANNAN, RAO, 2010, 2011; ROBERTS; SIMONS, 

SWAMINATHAN, 2011). 

O Quadro 21 informa os principais elementos, atributos e recursos de valor a priori que 

constituem a identidade no nível organizacional, servindo como um guia na análise e 

interpretação dos dados. 

 

Quadro 21 – Elementos, atributos e recursos de valor a priori 

Elementos (ou 

atributos) 

Definição Autor (es) 

Formal Modelo de negócios; Estratégias; 

Estrutura; Processos organizacionais; 

Limites organizacionais; Atributos 

físicos; Aparência física; Sistema 

produtivo; Público-alvo; Procedência de 

insumos; Qualificação profissional; 

Profissionalização profissional; Modos 

de prestação de serviços; Habilidades 

pessoais. 

Teoria da identidade na perspectiva 

objetivista- autores: Van Tonder e Lessing 

(2003).  
Teoria da identidade na perspectiva de 

processos – autores: Kroezen e Heugens 

(2012).                                     

Estudos sobre estabelecimento de 

mercado, via categorização – autores: 

Swaminathan (1995); Baum e Singh (1996); 

Carroll e Swaminathan (2002); Carroll e 

Wheaton (2009); Bogaert, Boone e Carroll 

(2010); Negro, Hannan, Rao (2010, 2011); 

Roberts, Simons e Swaminathan (2011); 

Karl, Kim e Phillips (2010); Kovács e 

Hannan (2010). 
Simbólica Artefatos e práticas que representam a 

cultura; Missão; Valores; Filosofia de 

gestão; Ideologia; Crenças; 

Comportamento (ou cultura) 

organizacional; Símbolos (logon e 

slogan); Qualidade dos insumos; Função 

social; Normas, 

Teoria da identidade na perspectiva 

objetivista- autores: Ashforth e Mael 

(1996); Van Tonder e Lessing (2003).                                                                             

Teoria da identidade na perspectiva de 

processos – autores: Kroezen e Heugens 

(2012).              

Estudos sobre estabelecimento de 

mercado, via categorização – autores: 

Swaminathan (1995). 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Segunda proposição: A identidade no nível organizacional não pode ser vista em um 

dado momento no tempo, mas ao longo dos eventos constituídos por meio da inclusão, exclusão 
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e alteração de elementos de ordem formal e simbólica, definidos pela audiência ao longo do 

tempo. Essa proposição foi configurada mediante a respectiva lacuna teórica a seguir: 

A identidade na perspectiva objetivista é configurada segundo atributos centrais que a 

organização detém (ALBERT; WHETTEN, 1985; ASHFORTH; MAEL, 1996; 

ABRAMOWISKI, 1987; WOODS JR; CALDAS, 2006), e tais elementos são concernentes às 

propriedades organizacionais. Na perspectiva construtivista, a identidade advém de uma 

construção social com base na percepção que os sujeitos têm sobre a organização (FERNANDES; 

MARQUES; CARRIERI, 2009; ASHFORTH; MAEL, 1989; HATCH; SCHULTZ, 2002). Esses 

estudos evidenciam a identidade em um dado momento do tempo. Em conformidade com essa 

breve elucidação, a quinta lacuna identificada foi: tanto a perspectiva objetivista como a 

perspectiva construtivista realizam seus estudos em um dado momento do tempo; em outras 

palavras, os resultados dos estudos referem-se à identidade em um respectivo momento. 

Empregar uma abordagem de processos no estudo da identidade organizacional possibilita 

descrever a evolução da identidade ao longo dos eventos demarcadores do processo de construção 

da identidade. Portanto, tal proposição será alcançada por meio do segundo objetivo específico, 

a saber: descrição dos eventos que marcam o processo de construção coletiva da identidade de 

cooperativas de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. 

Este objetivo específico será tecido com base nos pressupostos da abordagem de 

processos (LANGLEY, 2007; VAN DE VEN, 2007). O processo de construção coletiva da 

identidade é formado por uma sequência de eventos ao longo do tempo. Os eventos são 

constituídos por incidentes. Os incidentes neste estudo são configurados mediante a inclusão, 

exclusão e alteração de elementos de ordem formal e simbólica que constituem a identidade. 

Assim, os eventos serão definidos mediante a estratégia indutiva com base nos incidentes que os 

representam (VAN DE VEN, 2007). O estudo de caso foi construído na forma de uma narrativa 

que possibilita descrever em ordem cronológica os eventos ao longo do processo de construção 

coletiva da identidade. 

Terceira proposição: A análise da construção coletiva da identidade na perspectiva 

processual possibilita identificar a identidade promulgada ao longo dos eventos, sendo esta 

categorizada com base em elementos de ordem simbólica e formal definidos pelos membros 

organizacionais e agentes externos da audiência. Essa proposição foi delineada segundo as 

respectivas lacunas teóricas a seguir. 

 A identidade promulgada na abordagem objetivista advém de um processo que consiste 

em correlacionar os atributos pertencentes a uma respectiva organização com categorias 
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existentes (ALBERT; WHETTEN, 1985; ASHFORTH; MAEL, 1989; KAUFMANN, 1994; 

CALDAS; WOODS JR., 1997; WOODS JR; CALDAS, 2006; DUBAR, 2006; FERNANDES; 

MARQUES; CARRIERI, 2009; MENEZES, 2009).   

Embora já haja estudos na perspectiva processual sobre a identidade no nível 

organizacional, eles estão centrados em descrever um processo interno que resulta em uma 

respectiva identidade (KROEZEN. HEUGENS, 2012), e não se observou uma repetição desse 

processo ao longo do tempo em que corroboraria na construção da identidade organizacional. 

Dessas observações, emergiram as respectivas lacunas, a seguir: i) sexta lacuna: os poucos 

estudos realizados na abordagem de processos estão centrados no processo de constituição da 

identidade, realizado pelos membros organizacionais; e ii) sétima lacuna: ausência de estudos 

sobre a identidade organizacional que realize a categorização ao longo dos eventos do processo 

de construção da identidade. 

Defender que a identidade está em um processo de construção, decorrente da inclusão, 

alteração e exclusão de elementos que a formam, implica que a identidade é mutável, sendo 

categorizada em cada evento do processo de construção. Em vista disso, a terceira proposição 

será alcançada no terceiro objetivo especifico deste estudo que é identificar a identidade no 

nível organizacional de cooperativas de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos promulgada, ao longo dos eventos. Este objetivo é tecido com base no segundo 

objetivo especifico que descreve os eventos demarcadores do processo de construção coletiva. 

Advoga-se aqui que a identidade é promulgada em cada evento, já que nele a organização irá ter 

diferentes composições de elementos de ordem simbólica e formal componentes da identidade da 

organização. A promulgação é o mesmo que a categorização, a qual segue os pressupostos de 

teorias contemporâneas, mais especificamente, o modelo cognitivo, o qual é o mais adequado 

para o método de análise de narrativas adotado neste estudo, e nele os conceitos emergem 

mediante a interação do sujeito com o mundo.  

Assim, as três proposições aqui apresentadas fundamentam o modelo conceitual desta 

pesquisa que possibilita atender aos objetivos central e específicos do estudo. O modelo 

conceitual está baseado na integração dos três conceitos considerados, a saber: identidade no nível 

organizacional, audiência e categorização. Como se pode observar na Figura 8 a seguir, o modelo 

conceitual é composto por três etapas: i) etapa um, denominada por “disparadora”; ii) etapa 

dois, denominada por “categorizadora”; e iii) etapa três, que é denominada por “promulgada”.  
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Figura 8 - Modelo conceitual: Construção coletiva da identidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Inicialmente esse processo é disparado mediante a inclusão, exclusão e alteração de 

elementos de ordem simbólica e formal, definidos pelos membros organizacionais e agentes 

externos da audiência e que circunscreve um evento. Com um evento formado, segue-se para a 

etapa dois “categorizadora”, e nesta, a identidade é categorizada com base nos elementos que 

configuram o evento, finalizando na etapa três “promulgada” a qual se refere à identidade 

promulgada.  

 O Quadro 22 a seguir informa tanto a conceituação teórica de identidade no nível 

organizacional, audiência e categorização discutidos no capítulo três deste estudo como a 

conceituação operacional que guiará a análise de dados desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

Resultado 

Processo 

Contexto 

AUDIÊNCIA 

ORDEM FORMAL 

CATEGORIZAÇÃO 

ORDEM SIMBÓLICA 

IDENTIDADE PROMULGADA  

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 
COMO OCORRE O PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO COLETIVA? 

1 

2 

3 
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Quadro 22 – Matriz de definição conceitual  

Conceitos Teórico Operacional 

 

 

 

 

 

 

Identidade 

Objetivista: A identidade é definida a partir das 

características essenciais e inalteradas ao longo 

do tempo. 

Albert e Whetten (1985); Abramowiski (1987); 

Ashforth e Mael (1996); Caldas e Woods Jr (1997); 

Van Tonder (1999); Foreman (2001); Van Tonder 

e Lessing (2003); Woods Jr e Caldas (2006); Dubar 

(2006); Meneses (2009) 

 

 

 

 

 

A identidade é definida como um 

processo de construção coletiva, 

sendo promulgada por meio da 

categorização de elementos de 

ordem formal e simbólica que a 

constituem. 

Construtivista: A identidade é definida como 

uma construção social. 

Ashforth e Mael (1989); Alvesson (1990); Dutton 

e Dukerich (1991); Boden (1994); Albert (1998); 

Scott e Lane (2000); Hatch e Schultz (2002); 

Fernandes; Marques e Carrieri (2009)  

Objetivista e Construtivista: A identidade é 

definida como uma construção subjetiva com 

base em atributos objetivos. 

Pratt e Rafaeli (1997); Oliveira (2011)  

 

Processos: A identidade é um processo de 

constituição realizados membros organizacionais 

no âmbito organizacional 

Glynn e Watkiss (2012); Kroezen e Heugens 

(2012) 

 

 

Audiência 

Audiência é composta por membros 

organizacionais e agentes externos que possuem 

uma relação de qualquer natureza com a 

organização. 

Polos, Hannan e Carroll (2002); Hannan (2008)  

Negro, Koçak e Hsu (2010) 

A audiência é composta por 

membros organizacionais e agentes 

externos que são responsáveis pela 

inclusão, exclusão e alteração de 

elementos constituintes da 

identidade no nível organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorização 

Clássica: A categorização é mediante ao 

agrupamento de coisas, objetos e ideias com base 

nas semelhanças. 

Santos (2007); Lima (2010); Nascimento e 

Gudwin (2011); Coutinho, Mortiner, Matos e 

Martins (2013) 

 

 

 

 

 

O processo de categorização é 

dinâmico e ocorre ao longo dos 

eventos que compõem o processo de 

construção da identidade. 

Teoria dos Protótipos: A categorização se dá 

mediante a correlação, tendo como base um 

núcleo ideal. 

Santos (2007); Belin e Kay (1969); Osberson e 

Smith (1981); Eysenk e Keane (1990); Rosch 

(1999); Lima (2010); Nascimento e Gudwin 

(2011) 

Modelos Cognitivos: A categorização se baseia 

na relação do ser humano com o ambiente em que 

está inserido; sendo assim, as categorias mudam 

de um ambiente para outro; aqui, os conceitos são 

dependentes da compreensão individual. 

Lakoff (1987); Lakoff e Johnson (1999); Lima 

(2010) 
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Modelo Sócio cognitivo: A categorização é vista 

como uma atividade cognitiva e se refere a 

construções dos sentidos; busca compreender 

como o homem interage com o mundo e como 

negocia o conhecimento; aqui, a construção dos 

significados considera o uso da linguagem e 

aspectos relacionados a fatores socioculturais. 

Markman (1989); Clark (1992); Laplatine e 

Trindade (1997); Jacob e Shaw (1998); Coutinho, 

Mortine, Matos e Martins (2013) 

Abordagem Sociológica: A categorização é 

definida como um processo coletivo, no qual as 

representações coletivas são denominadas por 

instituições sociais. 

Mauss (2001) 

Semelhanças de Familia: A categorização é 

mediante a significação. A significação prioriza 

as características, em que a proposição é usada, 

passando a considerar tanto as situações 

especificas, como a comunicação e a expressão; 

a proposição é concebida de forma instável, 

podendo ser reformulada de acordo com os 

objetivos; a proposição, então, se refere a um 

fato, sendo configurada mediante o uso da 

linguagem; os conceitos são definidos a partir 

dos discursos cujos limites são definidos a partir 

do objetivo. A exatidão conceitual é um atributo 

do uso 

Moreno (2000); Wittgenstein (1975, 2001);  

Coutinho, Mortine, Matos e Martins (2013) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5. ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

 

Van de Ven (2007) destacou a importância de elucidar o conceito de processos, pois influência 

não somente o método de pesquisa a ser adotado, mas também interfere nos resultados finais 

do estudo.  

Para Langley (2007), o pensamento de processos considera os fenômenos de estudo em 

uma perspectiva dinâmica, em termos de movimentos, atividades, eventos, mudanças e 

evolução temporal. Busca entender “como” e “por quê” as coisas, pessoas, estratégias e 

organizações evoluem ao longo de tempo. Van de Ven (2007) definiu o processo como uma 

sequência de eventos e atividades que descrevem como o fenômeno de estudo muda ao longo 

do tempo. Essa definição direciona para uma perspectiva histórica e centraliza-se nos 

incidentes, nas sequências de atividades ou etapas que se desdobram ao longo da duração de 

uma entidade. O processo, sobretudo, é representado por uma sequência de eventos, 

configurando ocorrências descontínuas representativas de uma mudança qualitativa. 

Assim, esse modelo possibilita responder às questões de pesquisa baseadas em 

compreender "como o objeto de análise surge, desenvolve ou termina ao longo do tempo" (VAN 

DE VEN; SMINIA, 2012), sendo congruente com a pergunta problema deste estudo, a saber: 

Como ocorre o processo evolutivo da identidade no nível organizacional de uma cooperativa 

de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos? 

Van de Ven e Sminia (2012) assinalaram que as questões que remetem ao passado, tais 

como "o que aconteceu" ou "como chegamos aqui", remetem a uma perspectiva de reconstrução 

histórica. A reconstrução do passado se baseia em uma sequência de eventos unique que foram 

vivenciados. Essa sequência direciona para uma explanação conceitual, na qual a narrativa 

ganha destaque. Ela, então, possibilita identificar uma sequência de eventos unique que leva a 

um respectivo resultado. A narrativa é o método de análise adotado nesta pesquisa e que será 

discutido nas próximas subseções. 
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Além do mais, essa sequência de eventos pode ser configurada das mais variadas 

formas, conforme Van de Ven (2007). Dentre os modelos contemplados pelo autor, dá-se 

destaque para o modelo de progressão cumulativa. A progressão cumulativa assume que os 

elementos encontrados em eventos anteriores são adicionados ou desenvolvidos nos eventos 

subsequentes. Entretanto, vale destacar que o processo cumulativo completo raramente ocorre, 

em virtude de haver perdas de memória, desvio e erros ao longo do processo. Van de Ven (2007) 

assinalou para a progressão cumulativa parcial.  

A Figura 9 ilustra três tipos de progressão cumulativa, a saber: i) adição; ii) substituição; 

e iii) modificação. O primeiro implica que dois eventos podem coexistir ao mesmo tempo; o 

segundo, que o evento 2 substitui o 1; e, por fim, o terceiro sugere que o evento 1 é revisto e 

modificado para o 2 (VAN DE VEN, 2007). 

 

Figura 9 - Progressão cumulativa 

 

Fonte: Adaptado de Van de Ven (2007, p. 199) 

 

Para o processo de construção coletiva da identidade, acredita-se que pode haver uma 

combinação entre os modelos de progressão cumulativa de substituição, adição e modificação.  

Sabendo que o processo é configurado por uma sequência de eventos ocorridos ao longo 

do tempo, faz-se necessário distinguir de forma clara o que é um incidente, e o que é um evento 

em um modelo de processos. Segundo Van de Ven (2007), os incidentes são observações 

operacionalmente empíricas, enquanto os eventos são um conjunto de conceitos abstratos ou 

conjunto de incidentes codificados. Assim, os incidentes são representados por um conjunto de 

atividades de fácil observação (ou primeira ordem), sendo traduzido dentro de uma sequência 

de eventos — uma construção mais abstrata (ou segunda ordem). 

 A identificação dos incidentes neste estudo foi guiada a priori pelo modelo conceitual 

(capitulo 4). Os incidentes, sobretudo, estão relacionados aos elementos de ordem formal e 

simbólica componentes da identidade no nível organizacional, obtidos mediante a interpretação 

dos dados brutos. Com os incidentes claramente definidos, o próximo passo consistiu em 
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estabelecer os eventos e seu significado teoricamente. Aqui são contempladas várias estratégias 

que podem ser empregadas, podendo ser: indutivo, dedutivo e abdutivo (VAN DE VEN, 2007).  

A estratégia adotada para a definição dos eventos que marcam o processo de construção 

coletiva da identidade de cooperativas de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos 

e eletrônicos foi o indutivo. Nela, o pesquisador, com base nas informações que constituem os 

incidentes, criou conceitos representativos do respectivo evento. A Figura 10 ilustra o modelo 

operacional, no qual os eventos são configurados com base na inclusão, alteração e exclusão de 

elementos de ordem formal e simbólica, definidos pelos membros organizacionais e agentes 

externos da audiência, e, a posterior, há uma categorização deles que promulga a identidade no 

nível organizacional. 
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Figura 10 - Modelo operacional: Processo de construção coletiva da identidade 
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 Van de Ven e Poole (1995) e Van de Ven (2007) assinalaram que a mudança pode ser 

analisada mediante quatro teorias administrativas primitivas, a saber: i) ciclo de vida; ii) 

teleológica; iii) evolutiva; e iv) dialética. Essas teorias foram classificadas, de acordo com: a) 

unidade de análise, podendo ser uma ou várias entidades; b) o modo de mudança, podendo ser 

prescritivo ou construtivo; e c) motores, que são os diferentes ciclos que envolvem os processos 

de mudanças (ver Figura 11).  

 

Figura 11 – Teorias de processos da mudança organizacional 

 

Fonte: Van de Ven (2007, p. 203) 

 

 No ciclo de vida, a unidade de mudança concerne a uma única entidade; a mudança é 

iminente e intrínseca à organização. O modo de mudança é prescritivo, pois a mudança 

ocorre de acordo com o que está pré-estabelecido, quer seja por normas, quer seja por 

programas internos. O processo de mudança se dá mediante uma sequência de estágios, a 

saber: começo, crescimento, colheita e término; 

 No teleológico, a unidade de mudança concerne a uma única entidade, a qual aqui 

apresenta um propósito e é adaptativa. O modo de mudança é construtivo. O processo de 
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mudança é mediante a formulação, implementação, evolução e modificação dos objetivos 

iniciais; é uma sequência repetitiva; 

 No evolutivo, a unidade de mudança concerne a várias entidades ou população, e o modo 

de mudança é prescritivo. O processo de mudança é configurado pela variação, seleção e 

retenção. A variação se refere ao surgimento de uma nova forma de organizar, emergindo 

de uma mudança aleatória. A seleção advém da competição por recursos escassos ou pelo 

próprio ambiente que seleciona as organizações mais aptas. A retenção são forças que 

perpetuam ou mantêm as formas organizacionais; e   

 No dialético, a unidade de mudança concerne a várias entidades, e o modo de mudança é 

construtivo. O processo de mudança é fomentado por um conflito entre a tese e a antítese, 

na qual direcionam para síntese ou estabilidade (VAN DE VEN; POOLE, 1995; VAN 

DE VEN, 2007). 

 

Neste estudo, a unidade de mudança é uma entidade, a Coopermiti, na qual as narrativas 

tecidas se referem a identidade dela e o modo de mudança é construtivo. 

Quanto ao motor, refere-se à sequência de eventos que explica como o processo de 

mudança ocorre. No caso aqui estudado, é o teleológico. Nele, a mudança é configurada em uma 

perspectiva estratégica, mediante a formulação, implementação, evolução e modificação dos 

objetivos iniciais. Bulgacov e Bulgacov (2009) propõem um modelo para estudar a estratégia em 

uma perspectiva processual. A estratégia de uma organização deve ser entendida em termos de 

conteúdo, processos e resultados, considerando os mais variados conceitos das teorias 

organizacionais.  

Nesse modelo, os autores consideram fatores relacionados ao processo estratégico, a 

saber: i) ambiente geral e operacional; ii) cultura e práticas de gestão; iii) recursos e habilidades; 

iv) pessoas e politicas institucionais; v) relações interorganizacionais; vi) formas de gestão e 

estruturas; vii) fontes e formas de conhecimentos; e viii) implementação e uso de conhecimento. 

Quanto ao conteúdo se refere aos produtos e serviços ofertados e resultados (BULGACOV; 

BULGACOV, 2009). Observa-se nesse modelo que estudar o processo estratégico é complexo 

pois envolve uma abordagem multidisciplinar. Ainda, tais fatores apontados no modelo de 

Bulgacov e Bulgacov (2009) são comtemplados a priori, quer seja na teoria da identidade 

organizacional, quer seja na ecologia organizacional, para a definição da identidade. 
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O processo de construção coletiva da identidade é configurado por eventos, sendo estes 

formados pela inclusão, exclusão e alteração de elementos de ordem formal e simbólico 

promovidos, ora por membros organizacionais, ora por agentes externos. Qualquer que seja a 

natureza da alternância desses elementos componentes da identidade no nível organizacional há 

um processo que envolve a sua implementação e evolução dentro da organização.  O ciclo que 

configura o motor teleológico ocorre em cada evento do processo de construção, sendo disparado 

pela implementação que tenha como propósito a inclusão, exclusão e alteração de elementos de 

ordem formal e simbólico e seus resultados no sistema organizacional que podem apresentar as 

mais diversas naturezas e que altera a identidade da organização. 

Vale ressaltar que esse modelo visa explicar como os processos de mudança ocorrem, e 

não uma ontologia de processos. A dificuldade de realizar estudos com uma ontologia de 

processos decorre do fato de que a abordagem essencialista predomina os estudos nas teorias 

organizacionais. 
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6. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

6.1 Tipo de Pesquisa 

 

Este estudo adotou a abordagem de pesquisa qualitativa. Patton (2002) evidenciou que as 

pesquisas qualitativas estão destinadas a buscar a compreensão de situações únicas dentro de um 

contexto em particular. A pesquisa qualitativa busca compreender um fenômeno assentado no 

entorno onde ocorre e visa tanto procurar o sentido deste fenômeno quanto interpretar os 

significados que as pessoas atribuem a ele (CHIZZOTTI; 2003).  

Richardson (2007) assinalou que a pesquisa qualitativa é um método que possibilita 

entender um fenômeno sem a adoção de métricas estatísticas. Esse método de pesquisa enfatiza 

a qualidade das entidades, os processos e os significados dos fenômenos, que não podem ser 

mesurados metricamente. Segundo Van de Ven (2007), um dado qualitativo pode ser definido 

como: i) um conjunto de palavras que captura os elementos básicos da informação; ii) um 

incidente ou ocorrência; iii) ocorrido em um determinado período; iv) representativo de um 

registro único; e v) codificado ou classificado como um indicador de um evento teórico. 

O método qualitativo é utilizado em estudos que adotam o design de processos, 

possibilitando a compreensão do processo de mudança do fenômeno de estudo (VAN DE VEN; 

2007). Assim, a pesquisa qualitativa adotada neste estudo dá o suporte necessário para a 

abordagem de processos, pois viabiliza uma compreensão em profundidade e de maneira 

dinâmica dos eventos do processo de construção coletiva da identidade de cooperativas de coleta 

seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, ao longo do tempo.  

O tipo de pesquisa deste estudo é do tipo exploratória. A pesquisa exploratória caracteriza-

se pela busca contínua de informações sobre o fenômeno estudado (CERVO; BERVIAN, 2006). 

Seguindo as orientações de Marshall e Rossman (1999), três pontos foram definidos pelo 

pesquisador e configuram esta pesquisa como exploratória, a saber: i) ausência de estudos 

relacionados à audiência organizacional; ii) ausência de estudos da identidade no nível 

organizacional de cooperativas de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos na perspectiva de processos; e iii) ausência de estudos que consideram a relação entre 

os conceitos categorização, audiência e identidade no nível organizacional na perspectiva de 

processos. 
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A natureza exploratória consistiu em compreender o fenômeno da construção coletiva da 

identidade por meio dos seguintes objetivos específicos: i) identificar os membros 

organizacionais e agentes externos da audiência de cooperativas de coleta seletiva de resíduos 

de equipamentos elétricos e eletrônicos, ao longo do processo de construção coletiva da 

identidade; ii) descrever os eventos que marcam o processo de construção coletiva da identidade 

de cooperativas de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos; e iii) 

identificar a identidade no nível organizacional de cooperativas de coleta seletiva de resíduos 

de equipamentos elétricos e eletrônicos promulgada, ao longo dos eventos. 

 Por fim, é uma pesquisa descritiva. Segundo Cervan e Bervian (2006), a pesquisa 

descritiva possibilita uma compreensão com base na natureza, nas características intrínsecas e nas 

relações existentes entre os fenômenos. A pesquisa descritiva é congruente com a perspectiva de 

processos, pois possibilita descrever uma sequência de eventos ocorridos ao longo do tempo 

(PETTIGREW, 1997; VAN DE VEN, 2007). 

 

6.2 Estratégia da Pesquisa 

 

A estratégia de pesquisa aqui adotada foi o estudo de caso. Segundo Pettigrew (1997), o estudo 

de caso realizado na perspectiva de processos consiste em três aspectos, a saber: i) há uma busca 

por padrões e uma tentativa de comparar as formas e as características dos incidentes com esses 

padrões; ii) busca delinear os mecanismos dos padrões no processo a ser observado; e iii) os 

mecanismos são observáveis e podem ser uma ação consciente dos atores- chave do processo. 

 Além das características supracitadas, deve-se considerar tanto o contexto, constituído 

por aspectos relacionados ao social, econômico e político, onde o fenômeno de estudo está 

inserido, como a história do próprio fenômeno. Para Pettigrew (1997), o contexto exerce um 

papel fundamental na perspectiva de processos. Ele, sobretudo, não é um estímulo do ambiente, 

mas uma variedade de estruturas e processos, na qual, por meio de uma interpretação subjetiva, 

os atores sociais percebem e aprendem, fomentando os processos de mudanças. Assim, as ações 

organizacionais são restringidas e fomentadas ao mesmo tempo pelo contexto (PETTIGREW, 

1997). 

Segundo Pettigrew (1997), a qualidade do estudo de caso na perspectiva processos se 

baseia no link contexto - processos – resultados. Em um recente estudo Bulgacov e Bulgacov 

(2009) assinalaram para o conteúdo – processos – resultados, apresentando uma relação 

dinâmica.  
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Enquanto para Pettigrew (1997) o contexto está relacionado a fatores ambientais, para 

Bulgacov e Bulgacov (2009) o conteúdo é representando pelos serviços, produtos ofertados e 

resultados estratégicos, em outras palavras o setor de atuação. Em consonância com estes 

autores e a natureza dessa pesquisa, o estudo de caso aqui apresentado configura-se, a saber: 

 

1) Contexto e\ou conteúdo: cooperativa de coleta seletiva de resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrônicos;  

2) Processo: a inclusão, alteração e exclusão de elementos de ordem formal e simbólica 

definidos pelos membros organizacionais e agentes externos da audiência, e a sua 

categorização; e 

3) Resultado: a identidade no nível organizacional promulgada até o momento, pois se 

advoga neste estudo que a identidade está em um constante processo de construção. 

 

Por fim, Donaire (1997) ressaltou a importância de um protocolo a fim de aumentar a 

confiabilidade de estudos que adotam a estratégia de estudo de caso. Nesse sentido, os quatro 

critérios — validade do constructo, validade interna, validade externa e a confiabilidade 

(GIBBERT; RUIGROK, 2010) — foram aplicados nas fases, a saber: i) definição do problema 

de pesquisa; ii) levantamento do referencial teórico; iii) desenvolvimento do referencial teórico 

e modelo conceitual; iv) estruturação do estudo de caso; v) escolha do sujeito de pesquisa; vi) 

forma de acesso aos sujeitos participantes; vii) instrumentos da coleta de dados; viii) 

organização dos dados; e ix) análise de dados, evidenciados nas subseções a seguir. O Quadro 

23 evidencia de forma consolidada e sintetizada o protocolo deste estudo. 

 

Quadro 23 - Protocolo de pesquisa 

Fase Critérios adotados 

Definição do 

problema de 

pesquisa 

 O questionamento deste estudo advém do estudo piloto realizado em 2012 para a 

confecção do artigo: Surgimento de Novas Formas Organizacionais: Um estudo 

exploratório em cooperativas de coleta seletiva (BRAGA; MEIRELLES, 2013). 

Este estudo identificou uma ausência de legitimidade social de cooperativas de 

coleta seletiva no Brasil. 

 

Levantamento 

do referencial 

teórico 

 Para trabalhar com o problema de pesquisa deste estudo, foram considerados, 

inicialmente, os respectivos conceitos: cadeia reversa, formas organizacionais, 

identidade e categorias. Após a qualificação do projeto de Tese, o referencial 

teórico foi ajustado para os conceitos: identidade, audiência e atores da cadeia 

reversa e categorização. 

 

Desenvolvimento 

do referencial 

teórico e modelo 

conceitual 

 Após a leitura dos artigos selecionados concernentes aos conceitos: identidade, 

audiência e atores da cadeia reversa e categorização, o referencial teórico foi 

escrito. O seu desenvolvimento foi baseado nas posições epistemológicas para os 
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conceitos identidade e categorização assim como a interconexão entre eles para a 

confecção do modelo conceitual que serviu, a princípio, como um guia para este 

estudo. 

 

Abordagem\ 

Tipo de pesquisa 
 Abordagem qualitativa e pesquisa descritiva, atendendo aos pressupostos da 

abordagem de processos; 

 Exploratória, pela pouca discussão que se tem sobre estudos da identidade na 

abordagem de processos. 

 

Estruturação do 

estudo de caso 
 O estudo de caso foi tecido em forma de narrativa referente a uma organização. 

A narrativa foi construída mediante a articulação entre contexto, processo e 

resultado. O contexto é a cooperativa de coleta seletiva de equipamentos elétricos 

e eletrônicos. O processo se baseia na inclusão, alteração e exclusão de elementos 

de ordem formal e simbólica que compõem a identidade no nível organizacional. 

O resultado é a identidade promulgada em um dado momento no tempo. 

 

 A narrativa foi tecida em uma ordem cronológica e organizada com base nos 

eventos.  

 Os eventos são a unidade de análise para estudos que adotam a abordagem de 

processos, e são configurados com base na inclusão, alteração e exclusão de 

elementos de ordem formal e simbólica, definidos pela audiência. 

 A narrativa está em consonância com a abordagem de processos. 

 

Escolha dos 

sujeitos 

participantes 

 Baseado no tempo das relações intraorganizacional e interorganizacional. 

Forma de acesso 

aos sujeitos 

participantes 

 Foi feito um convite formal via e-mail para o departamento de marketing da 

Coopermiti, informando o objetivo do estudo. 

 

 Todos os membros organizacionais e agentes externos da audiência foram 

escolhidos pela Coopermiti com base no tempo das relações inter e 

intraorganizacionais. A Coopermiti apresentou os membros organizacionais e 

agentes externos para o pesquisador via e-mail. A posterior, o pesquisador 

encaminhou uma carta convite para os mesmos via correio eletrônico. 

 

Instrumentos da 

coleta de dados 
 Foram utilizadas diferentes fontes de evidências, tais como: entrevistas do tipo 

narrativas, coleta de dados secundários e observação não participativa. 

Organização dos 

dados 
 Dados primários:  

 Entrevistas gravadas, transcritas e enviadas aos informantes para validação, 

leitura e releitura das transcrições e tabulação das entrevistas em planilha excel, 

seguindo a natureza deste estudo.  

 Observação não participativa: transcrita e tabulada em planilha excel, seguindo a 

natureza deste estudo. 

 

 Dados secundários: 

 Reportagens em vídeos: transcritas e tabuladas em planilha excel, seguindo a 

natureza deste estudo; 

 Reportagens escritas: tabuladas em planilha excel, seguindo a natureza deste 

estudo;  

 Relatórios e manuais da Coopermiti: tabuladas em planilha excel, seguindo 

natureza deste estudo; e 

 Fotografias e imagens: analisadas com base em cinco perguntas (O quê?, 

Como?, Quando?, Como?, Quem?). 

 Análise das narrativas individuais, visando identificar: padrões ou sequência, ator 

focal, voz, contexto moral e aspectos do contexto.  
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Apresentação e 

Análise dos 

dados 

 Construção da narrativa organizacional a partir das análises de narrativas 

individuais e dos dados secundários, buscando identificar os eventos 

fundamentais e os elementos simbólicos e formais emergentes nesses eventos. 

Discussão dos 

dados 
 Discussão dos objetivos específicos do estudo mediante a comparação entre os 

dados empíricos com as teorias consideradas no estudo. 

 Identificação dos membros organizacionais e agentes externos da audiência; 

Descrição da sequência de eventos do processo de construção coletiva da 

identidade, na qual foram identificados 13 (treze) eventos; identificação da 

evolução da identidade da Coopermiti, na qual foi identificada uma sequência de 

sete identidades ao longo do tempo. 

 Discussão das proposições do estudo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Pettigrew (1997), Donaire (1997), Van de Ven (2007) e Gibbert; Ruigrok 

(2010) 

6.2.1 Critérios para a escolha do caso 

 

Eisenhardt (1989) destacou que o processo de escolha do caso é um dos aspectos mais importantes 

para quem opta por essa estratégia, visto que um estudo de caso pode ser um fenômeno que abarca 

diversas naturezas, podendo ser: i) simples ou complexo; ii) funções desempenhadas por 

indivíduos; iii) uma organização; iv) um pequeno grupo; v) uma comunidade; e vi) uma nação 

(CESAR; ANTUNES; VIDAL, 2010). Nesta pesquisa, o estudo de caso se baseou na 

organização, mais especificamente na cooperativa de coleta seletiva de resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrônicos, na qual as narrativas individuais foram tecidas com base na identidade 

desta organização. 

A escolha da Coopermiti baseou-se no critério de acessibilidade, porque foi realizado 

um estudo no final de 2012 para a confecção do artigo: Surgimento de Novas Formas 

Organizacionais: Um estudo exploratório em cooperativas de coleta seletiva (BRAGA; 

MEIRELLES, 2013).  

Para este estudo, foi feito um convite formal em agosto de 2014, mediante uma carta de 

apresentação (ver no Apêndice A) via correio eletrônico para um cooperado na área de 

marketing. Com o aceite, foi encaminhando a posterior, a saber: ii) a carta do termo de 

consentimento livre e esclarecido sujeito da pesquisa (ver no Apêndice B); e iii) a carta de 

autorização quanto à divulgação do nome da cooperativa (ver no Apêndice C). Todas essas 

cartas foram encaminhadas para todos os sujeitos participantes desta pesquisa. 

O estudo realizado em 2012 serviu como piloto (DONAIRE, 1997) e identificou que o 

setor de coleta seletiva de resíduos sólidos encontra-se em fase de estruturação, sendo 

constituído por vários segmentos. Dentre os segmentos do setor, entendeu-se que o de resíduos 

de equipamentos elétricos e eletrônicos apresenta limites organizacionais estabelecidos quando 
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comparado com os demais (BRAGA; MEIRELLES, 2013). Ainda, este estudo possibilitou ao 

pesquisador tanto identificar o problema central enfrentado pelas cooperativas deste setor, a 

falta de legitimidade, quanto o refinamento nos procedimentos metodológicos para a 

abordagem de processos. 

A Coopermiti é um ator dentro da cadeia reversa, responsável pelo processo de coleta e 

triagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, conforme a licença fornecida pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo  (CETESP, 2015). Fundada em 2009, na 

cidade de São Paulo e com atuação na grande São Paulo; assim, por se tratar de uma organização 

jovem, possibilita uma reconstrução histórica rica e, em maior detalhe, quanto ao processo de 

construção coletiva da identidade. 

 

6.3 Unidade de Análise 

 

Os atributos de uma entidade podem mudar, bem como a própria entidade pode mudar por meio 

de um número de processos. A perspectiva de processos assume que a unidade de análise pode 

sofrer uma metamorfose ao longo do tempo. Na mesma linha, um atributo de uma entidade pode 

mudar o seu significado essencial, assim como o próprio evento. (VAN DE VEN, 2007). 

Van de Ven (2007) destacou que os eventos são a unidade natural dos processos sociais. 

Dessa forma, os eventos são os atores-chave que realizam a mudança ou o que acontece com eles. 

Nesse sentido, a unidade de análise deste estudo é o evento, sendo este configurado mediante a 

inclusão, alteração e exclusão de elementos de ordem formal e simbólica definidos pelos 

membros organizacionais e agentes externos da audiência, ao longo do tempo. 

 

6.3.1 Níveis de análise 

 

Pettigrew (1997) destacou que as explicações de estudos na perspectiva de processos devem 

incorporar os mais altos níveis relacionados, sobretudo, a mudanças setoriais, políticas, 

econômicas e sociais dos âmbitos nacional e internacional, com os níveis mais baixos de análise 

como mudanças culturais, históricas e estruturas da organização. 

Segundo Schultz, Maquire, Langley e Tsoukas (2012), a identidade é tratada em 

diferentes níveis de análise. A identidade como fenômeno de estudo é multinível, a saber: 

individuo, grupo, organização e nação (PUUSA, 2006). Neste estudo, o nível de análise é a 
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organização, na qual as narrativas tecidas pelos membros organizacionais e agentes externos da 

audiência estão relacionadas à história da Coopermiti. 

 

6.4 Sujeitos da Pesquisa 

 

O sujeito central pode ser representado por pessoas, grupos, organizações, nas quais as 

narrativas são construídas. O sujeito não se refere à subjetividade humana, mas aos atores 

participantes da construção de narrativas (VAN DE VEN, 2007). A construção da identidade 

envolve todos os atores que cercam uma respectiva organização por meio dos processos de 

negociação, afirmação, estabilização e reparação que relacionam o seu com os outros 

(SCHULTZ; MAGUIRE; LANGLEY; TSOUKAS, 2012). Neste estudo, os sujeitos da 

pesquisa são identificados, a princípio, na literatura da logística reversa, mais particularmente 

nos estudos sobre programas de coleta seletiva, classificados por agentes externos e membros 

organizacionais da audiência (ver Quadro 24). 

 

Quadro 24 - Agentes externos e membros organizacionais da audiência a serem considerados 

na pesquisa  

Audiência Descrição Autor (es) 

Agentes externos  Sucateiros de pequeno porte; Sucateiros 

de grande porte; Intermediários ou 

atravessadores;  

Comerciantes de recicláveis; 

Consumidor (ou sociedade); 

Autoridades governamentais; Agências 

regulatórias; 

Entidades beneficentes;  

Organizações da sociedade civil. 

Dutton e Dukerich (1991) 

Calderoni (1999)                  

  Carroll e Swaminathan (2000) 

Galbiati (2001) 

Hatch e Schultz (2002) 

Polos. Hannan e Carroll ( 2002) 

Rao, Monin e Durand (2003) 

Lounsbury e Rao (2004) 

Zhao (2005) 

Hsu e Hannan (2005) 

Hannan (2008) 

Negro, Koçak e Hsu (2010) 

Negro, Hannan e Rao (2010) 

Roberts, Simons e Swaminathan (2010) 

IBGE (2010) 

Pereira e Texeira (2011) 

Kroezen e Heugens (2012) 

Ahmadjan e Ednan (2013) 

Goldberg e Vashevko (2013) 

Oliveira e Ventura (2012) 

Braga e Meirelles (2013) 

Membros 

organizacionais 

Catadores;  

Membros organizacionais;  

Funcionários; 

Dutton e Dukerich (1991) 

Boden (1994) 

Calderoni (1999) 

Scott e Lane (2000) 

Galbiati (2001) 

Hatch e Shultz (2002) 

Kroezen e Heugens (2012) 
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Braga e Meirelles (2013) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A descrição quanto ao procedimento de escolha dos sujeitos da pesquisa possibilita 

aumentar a validade do constructo, segundo as orientações de Donaire (1997). Diante da 

variedade de membros organizacionais e agentes externos em potencial contemplados nas 

literaturas, estabeleceu como critério para o processo de escolha o tempo das relações 

intraorganizacional e interorganizacional. Deu-se preferência para aqueles que possuíam maior 

tempo de relação, tendo por objetivo capturar em maior detalhe o processo de construção da 

identidade, ao longo do tempo.  O Quadro 25 informa a descrição de cada agente externo e 

membro organizacional participante desta pesquisa e o tempo de relação. 

 

Quadro 25 – Perfil da audiência participantes neste estudo 

Audiência Nomenclatura Definição Atuação Parceiro desde: 

Agente 

externo 

E\A1 Fornecedor Setor de seguros 2012 

Agente 

externo 

E\A2 Fornecedor Setor hospitalar 2012 

Agente 

externos 

E\A3 Fornecedor Setor de 

distribuição 

2011 

Membro 

organizacional  

E\M1 ____ Fundador Desde o 

surgimento 

Membro 

organizacional 

E\M2 ____ Área 

administrava 

Desde o 

surgimento 

Membro 

organizacional 

E\M3 ____ Área 

administrativa 

2014 

Membro 

organizacional 

E\M4 ____ Área operacional 2011 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

6.5 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Segundo Creswell (2010), a coleta de dados qualitativos consiste tanto em estabelecer as 

delimitações do estudo, como coletar informações por meio das mais variadas fontes de 

evidência, tais como: observações, entrevistas, documentos e materiais visuais. 

Langley (1999) afirma que para realizar um estudo na abordagem de processos se faz 

necessária a utilização de dados longitudinais, os quais podem ser obtidos em arquivos 

históricos e observação em tempo real. 
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Nesse sentido, Langley (2007) evidencia dois pontos centrais para a coleta de dados na 

perspectiva de processos, quais sejam: i) rastreabilidade: baseia-se em dados históricos, e ii) 

seguir para frente: por meio de observações em tempo real. 

 A reconstrução histórica é adotada para estudos orientados por questões que remetem 

ao passado. As principais fontes de dados advêm de arquivos, observação em tempo real e 

contos retrospectivos que são usados, quer seja para construir, quer seja para narrar eventos 

passados que culminam em determinada situação no presente (VAN DE VEN; SMINIA, 2012). 

Considerando as orientações expostas acima e buscando garantir a validade de 

constructo do estudo de caso (DONAIRE, 1997; GIBBERT; RUIGROK, 2010), foram 

utilizadas três fontes de evidência, a saber: i) entrevista pessoal; ii) observação não 

participativa; e iii) documentos. Todos esses materiais são compostos por narrativas, que 

contam a história do passado, narram o presente e projetam o futuro (CZARNIAWSKA, 1998). 

Ainda, buscando atender aos princípios contemplados na abordagem de processos (VAN DE 

VEN, 2007; LANGLEY; 2007), a coleta de dados ocorreu em um período de 29 (vinte e nove) 

meses, iniciando em novembro de 2012 e finalizando em abril de 2015, conforme o Quadro 26. 

 

Quadro 26 – Dados longitudinais: Coleta de dados 

Fontes de 

evidencia 

 2012 2014 2015 

Fontes de dados 

primários 

Entrevista 1)  Entrevista 1) Entrevista do tipo 

narrativa entre os 

membros organizacionais 

e agentes externos da 

audiência. 

1) Entrevista do tipo 

narrativa entre os membros 

organizacionais e agentes 

externos da audiência. 

Observação 

não 

participativa 

 1) A observação foi 

realizada quando o 

pesquisador foi realizar 

as entrevistas. 

1) A observação foi 

realizada quando o 

pesquisador foi realizar as 

entrevistas. 

Fontes de dados 

secundários 

  1) Fotografias do 

ambiente laboral 

administrativo e 

operacional. 

2) Reportagens escritas; 

3) Informações no web 

site da Coopermiti; 

4) Manual de boas 

práticas de gestão 

ambiental e logística 

reversa; 

 

1) Reportagens em vídeos, 

realizadas por rede de 

televisão, disponibilizado 

ao público por meio de 

sites; 

3) Reportagens escritas;  

2) Informações no web site 

da Coopermiti; 

4) Manual de boas práticas 

de gestão ambiental e 

logística reversa; 

5) Fotografias do ambiente 

laboral administrativo e 

operacional; 

6) Vídeos expostos aos 

visitantes na Coopermiti. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Coleta de dados primários: entrevistas do tipo narrativas 

 

A entrevista aplicada neste estudo foi do tipo aberta, sendo a mais adequada para a finalidade 

exploratória deste estudo. Segundo Minayo (1993), a entrevista aberta possibilita tanto obter o 

maior número possível de informações sobre o tema do ponto de vista do entrevistado como 

obter detalhes em profundidade sobre o assunto em questão. 

O roteiro desenvolvido e aplicado na entrevista aberta foi do tipo narrativa (ver 

Apêndice D), a qual consistiu em uma pergunta gerativa que fomentou o entrevistado a narrar 

em uma perspectiva de reconstrução histórica.  Consoante Joychelovitch e Bauer (2002), a 

entrevista do tipo narrativa possibilita reconstruir acontecimentos sociais e investigar 

representações conforme a perspectiva do informante.  

O pesquisador assumiu uma postura de ouvinte, fazendo intervenções quando foi 

necessário. As intervenções tiveram por objetivos que versam desde manter o foco no objetivo 

central do estudo até fomentar o desenvolvimento do que foi falado pelo entrevistado a fim de 

explorar ao máximo o assunto em questão.  

 Em 2012, foi realizada uma entrevista com um membro organizacional. Em 2014, foram 

realizadas sete entrevistas, apresentando uma composição de três entrevistas com os agentes 

externos e quatro entrevistas com os membros organizacionais da audiência da Coopermiti. 

Com o objetivo de realizar o processo comprobatório das informações coletadas em 2012 e 

2014, em 2015 foram realizadas duas entrevistas com agentes externos e uma com um membro 

organizacional, com os mesmos sujeitos participantes do ano anterior, num total de 11 (onze) 

entrevistas.  

Vale destacar alguns pontos com um tom de justificativa sobre a composição dos 

sujeitos participantes do estudo e o resultado final da coleta de dados. A intenção inicial na 

composição dos sujeitos participantes era quatro agentes externos (clientes, fornecedores e 

órgãos públicos) e quatro membros organizacionais (níveis administrativos e operacionais). 

Para os membros organizacionais, alcançou a objetivo inicial, cuja composição está baseada em 

sujeitos que atuam em áreas, quer sejam administrativas, quer sejam operacionais.  

Entretanto, a composição final dos agentes externos está baseada em clientes e 

fornecedores, excluindo os órgãos públicos. As tentativas de ter acesso aos órgãos públicos 

possuidores de uma relação interorganizacional com a Coopermiti, não obteve sucesso. O 

principal entrave veio da própria Coopermiti, dado que o acordo estabelecido entre o 

pesquisador e a Coopermiti foi que ela iria indicar seus parceiros interorganizacionais com base 
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no critério do tempo da relação. Em vista da ausência de resposta da Coopermiti quanto a este 

ponto e o respeito ao que foi acordado, o pesquisador optou em não considerar os órgãos 

públicos neste estudo. 

Quanto ao resultado final da coleta, também se deve dar destaque. O objetivo inicial na 

fase comprobatória era realizar as sete entrevistas com os mesmos participantes do ano anterior.  

Dois agentes externos participaram, com exceção de um o qual alegou que não ia contar mais 

uma vez a mesma história e que não tinha tempo para isso. Para os membros organizacionais, 

foi realizada somente uma entrevista, além de conversas informais, e isso decorre do momento 

atual que a Coopermiti vem enfrentando relativo à sua mudança de localização. Ainda, vale 

destacar que o roteiro de pesquisa foi o mesmo para ambos os intervalos de tempos, tendo por 

objetivo chegar à exaustão na coleta de dados, por meio da repetição de informações — na 

verdade, observou-se isso nas três entrevistas realizadas em 2015.  

O Quadro 27 a seguir informa, a saber: i) nomenclatura do respondente; ii) cargo e 

tempo na organização; iii) relevância de sua participação para o estudo; e iv) datas da realização 

da entrevista. 

 

Quadro 27 – Descrição dos entrevistados 

Entrevistado Cargo\ tempo na 

função 

Relevância Datas das 

entrevistas 

E\M1 Fundador; diretor 

– presidente; 

6 anos. 

Fundador da cooperativa; 

Desenvolveu e participou de todo o 

processo de evolução da cooperativa;  

Forneceu informações relevantes da 

história da cooperativa. 

 

09/11/2012 

24/04/2014 

E\M2 Analista de 

marketing; 

6 anos 

Está desde a fundação, participou de 

todo processo evolutivo da 

organização; 

Conhecimentos relacionados ao 

marketing, procedimentos 

operacionais e administrativos. 

 

29/09/2014                   

05/02/2015 

E\M3 Analista de gestão 

da qualidade e 

segurança do 

trabalho; 

1 ano 

Recém contratado na organização; 

Conhecimentos relativos aos sistemas 

organizacionais e operacionais; 

 

27/08/2014 

E\M4 Agente 

operacional; 

4 anos 

Conhecimentos concernentes aos 

processos operacionais. 

27/08/2014 

E\A1 Coordenador de 

TI; 

X anos 

Responsável pela busca e contratação 

da cooperativa; 

Tem conhecimentos relativos ao 

serviço prestado da cooperativa. 

 

01/09/2014  

08/05/2015 
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E\A2 Analista de gestão 

de 

sustentabilidade; 

X anos 

Responsável pela busca e contratação 

da cooperativa; 

Tem conhecimentos relativos ao 

serviço prestado da cooperativa 

 

10/10/2014 

02/04/2015 

E\A3 Analista 

inteligência de 

negócios; 

X anos 

Responsável pela busca e contratação 

da cooperativa; 

Tem conhecimentos relativos à 

adequação administrativa e 

operacional da cooperativa. 

 

08/10/2015 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Observação não participativa 

 

A observação não participativa serviu como um complemento adicional às fontes de evidências 

anteriores, nas quais o pesquisador deste estudo realizou durante as suas visitas à cooperativa. 

Buscou-se observar o ambiente laboral, salubridade do local, disposição das pessoas, mudanças 

no ambiente, entre outros. 

 

 Coleta de dados secundários: documentos Coopermiti 

 

Os dados secundários são aqueles que estão prontos e foram desenvolvidos para outros 

objetivos não relacionados a este estudo. Esses dados também foram considerados com o 

propósito de enriquecer a análise como também dar apoio às informações obtidas 

anteriormente. Esses documentos serviram de apoio às informações obtidas nas entrevistas, nas 

quais concernem a manuais, informativos, fotos, projetos e vídeos da Coopermiti. Tais 

documentos foram disponibilizados pela Coopermiti durante as visitas à cooperativa, pelo 

correio eletrônico ou no website da empresa. O Quadro 28 a seguir informa os principais 

documentos disponibilizados pela Coopermiti. 

 

Quadro 28 – Fontes de documentos secundários - Coopermiti 

Documento Nomenclatura Relevância 

Projeto do museu MITI (1) PM\1 Informa o principal objetivo do Museu MITI 

Projeto do museu MITI (2) PM\2 Informa a estrutura do Museu MITI 

Projeto do museu MITI (3) PM\3 Informa os passos para a concretização do projeto 

museu MITI 

Fotos da Coopermiti 2010 

2012 

2013 

2014 

Informa períodos diversos da Coopermiti 
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2015 

Projeto Coopermiti (1) PC\1 Informa os objetivos, os processos operacionais, 

o público-alvo e o diferencial 

Projeto Coopermiti (2) PC\2 Informa Missão; Visão; Valores; Conceito de 

Lixo Eletrônico; Problemas que Exigem a 

Existência da Coopermiti; Metas do Projeto; 

Descrição; Tecnologias; Estrutura Geral; 

Estrutura Produção; Cursos; Treinamento. 

Projeto Coopermiti (3) PC\3 Informa seus objetivos quanto à educação 

ambiental e o museu. 

Manual de Boas Práticas 

da Gestão Ambiental da 

Logística Reversa  

XX Fornece diretrizes para as boas práticas e seus 

resultados para o meio ambiente e para a 

sociedade. 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Coleta de dados secundários: reportagens escritas e em vídeos 

 

As principais fontes são: vídeos e entrevistas realizadas pelas redes de televisão, além de 

documentos obtidos em sites governamentais como Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo. O Quadro 29 relata de forma sintetizada as fontes de evidência, concernente a 

reportagens escritas e em vídeos. 

 

Quadro 29 – Fontes de evidência secundária 

Evidência Fonte Data 

 SEBRAE 02/2012 

Diário Oficial de Teresina 12/2012 

Jornal Estadão 03/2013 

Tecnologia Impacto Ambiental 06/2013 

ECOLÓGICO 08/2013 

Mundo Sustentável 12/2013 

Direito e Negócios 04/2014 

R7 05/2014 

Redial e Coopermiti 08/2014 

Diadema Jornal 09/2014 

 

 

 

 

Reportagens em vídeos  

Instituto Ressoar 04/2012 

Globo Repórter 04/2012 

TV Gazeta 04/2013 

TV Cultura 07/2013 

Fiscais da Natureza 01/2013 

TV Rit 04/2014 

Canaltech 07/2014 

SP Trabalho 08/2014 

Negócios do Bem 04/2014 

TV LBV 02/2015 

Fonte: Elaborado pela autora 
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6.6 Organização dos Dados 

 

Os dados primários advindos das entrevistas foram gravados após uma prévia permissão dos 

informantes-chave, a fim de auxiliar o processo de transcrição. Ambos, transcrição e gravação, 

garantem a confiabilidade do estudo, segundo as orientações de Donaire (1997). 

Seguindo as orientações de Meihy (1990) sobre o processo de transcrição de entrevistas, 

foi adotado neste estudo o método tradicional que se baseia na fidelidade absoluta do que foi 

falado pelo entrevistado. Esse método possibilita reduzir as falhas na interpretação do que foi 

dito, já que os procedimentos de análise adotados neste estudo se fundamentam no conteúdo 

das narrativas. Ainda, foram feitas transcrições das reportagens em vídeo e das observações não 

participativas. 

Todas as transcrições advindas das entrevistas foram encaminhadas para seus 

respectivos respondentes – chave, tendo a finalidade de os entrevistados revisarem por meio de 

inclusões e exclusões de informações. Tal procedimento garante a obtenção de consistência dos 

dados coletados, possibilitando auferir a confiabilidade e a validade de construto (DONAIRE, 

1997; GIBBERT; RUIGROK, 2010). Os dados foram organizados em pastas de acordo com a 

sua natureza e guardados no Dropbox. 

 

6.7 Procedimentos de Análise dos Dados 

 

Assim, como na coleta de dados, a fase de análise de dados é crítica, pois exige a adequação 

dela à abordagem de processos adotada neste estudo. Em vista das mais diversas naturezas dos 

dados coletados, foram utilizadas diferentes formas de análise, a saber: i) análise de narrativas; 

ii) análise documentais; iii) análise de imagens. A seguir, discutir-se-á cada uma delas. 

 

 Análise das narrativas 

Seguindo as orientações de Pentland (1999) e Van de Ven (2007), uma abordagem direcionada 

para processos visa explicar em ordem temporal uma sequência de eventos baseados em uma 

narrativa. 

As explicações auferidas por meio das narrativas servem para elucidar as influências de 

um evento em particular, explicando os mecanismos de transição ocorridos entre os eventos. A 
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narrativa descreve como as coisas se desenvolvem e se alteram ao longo do tempo (VAN DE 

VEN, 1992). 

Esse procedimento de análise é tradicional em estudos sobre identidade organizacional 

(GIOIA; PRICE; HAMILTON; THOMAS, 2010), visto que a narrativa é um recurso cultural 

poderoso, pois compartilha os pensamentos e as falas. Assim, a sua importância não está restrita 

a como as narrativas são empregadas pelos indivíduos; ela é ampliada a como os membros de 

um grupo social compartilham esse recurso social (WERTSCH, 2012). 

Para a abordagem de processos, Glynn e Watkiss (2012) destacaram que a narrativa é 

vista como um mecanismo cultural, na qual a identidade pode ser mais bem compreendida por 

meio de histórias. Ainda, esses autores assinalaram que a narrativa é uma ferramenta apropriada 

para analisar os mecanismos culturais os quais balizam as organizações jovens e, 

consequentemente, as suas identidades, já que a identidade é concebida por meio de um 

processo e assume que ela está em uma narrativa, ou seja, a identidade se encontra em um 

estado contínuo de construção (SCHULTZ; MAQUIRE; LANGLEY; TSOUKAS, 2012). 

Assim, está em conformidade com o objetivo central, que é: Descrever o processo evolutivo de 

construção da identidade no nível organizacional baseado na categorização dos elementos de 

ordem simbólica e formal definidos pelos membros organizacionais e agentes externos da 

audiência de uma cooperativa de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos. 

A análise de narrativas neste estudo está ancorada nos pressupostos estabelecidos por 

Pentland (1999), considerando, a saber: 

 

1) Sequência temporal: concerne a em quando e em que ordem o processo 

emergiu. “Narrativa é composta por um claro início, meio e fim, embora as 

histórias fragmentadas também possam representar tempo e sequência”. A 

sequência de eventos é uma das características principais na análise de 

narrativas; 

2) Ator focal: representa o nível de análise do estudo, pois dentro do 

desenvolvimento de uma narrativa as histórias dizem respeito a indivíduos, 

grupos, projetos, organizações; 

3) Voz narrativa identificável: refere-se aos diferentes pontos de vista no 

momento de se contar uma história; 
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4) Indicadores de contexto: possibilita a compreensão das formas em que a 

cultura conduz a ação; 

5) Indicadores de conteúdo: referem-se a uma série de aspectos que influenciam 

no desenvolvimento da narrativa como ambiente físico, estado psicológico dos 

personagens e as características demográficas dos participantes (PENTLAND, 

1999). 

 

Nesse sentido, Pentland (1999) estabeleceu um quadro que relaciona essas propriedades 

da narrativa com possíveis indicadores para a teoria organizacional, conforme o Quadro 30. 

 

Quadro 30 – Propriedades da narrativa e relação com a teoria organizacional 

Propriedades da narrativa Propriedades análogas na teoria organizacional 

Sequência Padrões de eventos 

Ator focal Papel, redes sociais e demográficas 

Voz Ponto de vista, relações sociais e poder 

Contexto moral Valores culturais e pressupostos 

Outros indicadores Outros aspectos do contexto 

Fonte: Pentland (1999, p. 713). 

 

Assim, antes de fazer a análise da narrativa organizacional, mais especificamente o 

processo de construção coletiva da identidade da Coopermiti, foi necessário fazer a análise de 

narrativas individuais, e elas basearam-se nos dados provenientes das entrevistas do tipo 

narrativa. 

O procedimento de análise consistiu primeiro na leitura e releitura dos dados brutos, na 

qual considerou o ponto de vista do entrevistado e a ordenação dos fatos ocorridos ao longo da 

história da Coopermiti. Esse método permitiu identificar não apenas as diferentes vozes quanto 

ao fenômeno de estudo, mas também capturar em um maior grau de riqueza de detalhes as 

informações contidas nas entrevistas transcritas. 

A estruturação das análises de narrativas individuais se dá em função do número de 

sujeitos participantes, e não do de entrevistas realizadas. Dessa forma, foram realizadas sete 

análises de narrativas individuais, concernentes a quatro membros organizacionais e três 

agentes externos. O Quadro 31, a seguir, traz de forma sumarizada as informações contidas em 

cada narrativa individual, seguindo as orientações do modelo de Pentland (1999).  
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Quadro 31 – Propriedades das narrativas individuais segundo o modelo de Pentland (1999) 

Entrevistado Padrões (ou sequência) Ator focal Voz Contexto moral Aspectos do 

contexto 

E\M1 1) Identidade pessoal (valores, gostos, formação 

acadêmica e trabalhos voluntários) do fundador são 

evidenciados, pois impactam tanto no comportamento 

da futura organização como no setor em que irá atuar; 

2) A fundação do MITI, dentre os objetivos, fomentar 

a cultura; 3) Encerramento do MITI,  em decorrência 

da falta de apoio da iniciativa privada e pública, 

fomentou o desenvolvimento de um novo projeto; 4) 

Fundação da Coopermiti e seus objetivos 

organizacionais relativos à educação não formal são 

herdados de seu antecessor, o MITI; 5) O 

desenvolvimento do projeto Coopermiti baseado 

tanto na identidade pessoal de seus fundadores, como 

na lei; 6) Os valores, missão e objetivos não se alteram 

ao longo do tempo; 7) Ausência de apoio da iniciativa 

privada, a fim de viabilizar o projeto Coopermiti; 8) 

Concretização do projeto Coopermiti, por meio do 

convênio com a prefeitura do município de São Paulo; 

9) Estrutura organizacional linear na fase inicial; 10) 

Serviços ofertados na fase inicial concerne à coleta e 

à destinação adequada certificada O fundador assume 

a direção da Coopermiti, em resposta à insolvência 

técnica em que ela se encontrava; 12) Mudanças na 

estrutura organizacional: filosofia de gestão e 

implementação do SIGMA; 13) Obtenção das 

certificações ISO’s; 14) Objetivos futuros baseados 

na obtenção da legitimidade da Coopermiti. 

O foco da narrativa é 

a Coopermiti, 

considerando um 

período antes de sua 

fundação até 

projeções para o 

futuro, baseadas na 

legitimidade. 

O sujeito sempre 

fala de sua 

participação ao 

longo da história da 

Coopermiti, às 

vezes como 

idealizador do 

projeto e, outras 

vezes, retoma o seu 

cargo diretivo. 

A narrativa 

evidencia aspectos 

morais do 

entrevistado, tais 

como: o 

comprometimento 

com a Coopermiti, e 

o cumprimento 

tanto das leis, como 

das propostas (ou 

missão) 

estabelecidas no 

projeto. 

O entrevistado 

compreende que a 

identidade da 

Coopermiti é 

composta por 

legados herdados do 

MITI, e naquilo que 

está expresso tanto 

na política da 

empresa (ou valores 

e missão), como na 

lei. 
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E\M2 1) Fundação do MITI advém do perfil empreendedor 

de seus fundadores (iniciativa, perseverança, 

qualidade e eficiência, e liderança) características que 

perpassam para o nível organizacional; 2) Ausência 

de apoio direciona para o encerramento do MITI; 3) 

Fundação da Coopermiti é relacionada quer seja pela 

viabilização do acervo museológico, quer seja pela 

capacitação profissional técnica; 4) Os valores, 

missão e objetivos não se alteram ao longo do tempo; 

5) Início das atividades é mediante o convênio com a 

prefeitura do município da cidade de São Paulo e 

investimentos com capital próprio; 6) Estigma social; 

7) Estratégia de marketing baseada nas parcerias 

adquiridas ao longo do tempo e que, legitima a boa-fé 

e a seriedade da Coopermiti frente ao mercado; 8) 

Apoio financeiro da Fundação Banco do Brasil 

viabiliza melhorias na estrutura laboral; 9) O fundador 

assume a direção, corroborando para uma 

reestruturação organizacional por meio da filosofia de 

gestão e da implementação do SIGMA; 10) Obtenção 

dos ISO’s viabiliza a celebração de novos contratos; 

11) Manutenção dos ISO’s; 12) Mudança de 

localização (ou site); 13) Projeções futuras baseada na 

diversificação das ofertas a fim de atender às 

necessidades do mercado. 

O foco da narrativa é 

a Coopermiti, 

considerando um 

período antes de sua 

fundação até as 

tendências 

mercadológicas. 

O sujeito descreve a 

história da 

Coopermiti, às 

vezes como 

coadjuvante (ou de 

quem acompanhou) 

e, outras vezes, 

retoma o seu cargo 

na área de 

marketing. 

A narrativa 

evidencia aspectos 

morais do 

entrevistado, 

relacionados ao 

cumprimento tanto 

das leis, como das 

propostas 

estabelecidas no 

projeto Coopermiti. 

O entrevistado 

entende que a 

identidade da 

Coopermiti está 

baseada tanto nas 

relações 

interorganizacionais 

que legitimam a 

cooperativa como 

nas certificações 

ISO’s que 

autenticam os 

processos 

administrativos e 

operacionais da 

Coopermiti frente ao 

mercado. 

E\M3 1) Destaca o período em que ocorreu a implementação 

do SIGMA; 2) SIGMA é um guia para os processos 

administrativos e operacionais; 3) Flexibilidade 

organizacional – gestão flexível; 4)Busca contínua 

por adequação fomentada quer seja por fatores 

endógenos, quer seja por fatores exógenos; 5) 

Socialização do conhecimento, viabilizando a 

capacitação profissional; 6) Valorização da 

O foco da narrativa é 

a Coopermiti, 

considerando desde o 

momento em que o 

entrevistado E\M1 

assume a direção até 

projeções futuras, 

baseadas na difusão 

O sujeito descreve a 

história da 

Coopermiti como 

um colaborador 

ativo. 

A narrativa 

evidencia aspectos 

morais do 

entrevistado, 

relativos tanto ao 

cumprimento de leis 

e normas, como o 

compartilhamento 

O entrevistado 

entende que a 

identidade é 

configurada a partir 

da de um sistema de 

gestão 

organizacional 

eficaz e da 
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Coopermiti no mercado; 8) Difusão do modelo 

Coopermiti. 

do modelo 

Coopermiti. 

do conhecimento 

que possibilite tanto 

a capacitação 

profissional das 

pessoas como o 

desenvolvimento da 

Coopermiti. 

conformação legal e 

normativa. 

E\M4 1) Entrada no quadro dos colaboradores, inclusão 

social baseada em questões socioeconômicas e de 

idade; 2) A fundação da Coopermiti é indissociável do 

MITI; 3) Ausência de estrutura laboral adequada; 4) 

Melhorias na estrutura organizacional fomentam uma 

postura de auto – reflexão, quanto às atividades a 

serem desenvolvidas; 5) Gestão participativa 

contribui para o aumento do grau de envolvimento e 

desenvolvimento de habilidades por parte dos 

cooperados; 6) Internalização dos valores 

organizacionais e que fomentam o comprometimento 

do E\M4 com a Coopermiti; 7) Obtenção dos ISO’s; 

8) Mudanças na estrutura organizacional corroboram 

o desenvolvimento de um comprometimento afetivo;  

9) Projeções futuras baseadas na aquisição de um 

local (site) próprio. 

O foco da narrativa é 

a Coopermiti, 

considerando a partir 

da entrada do 

colaborador (E\M4) 

até projeções futuras, 

baseada na aquisição 

de um galpão (ou 

site). 

O sujeito descreve a 

história da 

Coopermiti às vezes 

como um 

colaborador ativo e, 

às vezes, como 

corresponsável. 

A narrativa 

evidencia aspectos 

cognitivos e 

emocionais do 

entrevistado em 

relação à 

Coopermiti e que, 

corroboram no 

desenvolvimento do 

comprometimento 

afetivo a 

organização. 

O entrevistado 

entende a identidade 

como uma ação 

coletiva, baseada na 

internalização dos 

valores e objetivos 

organizacionais. 

E\A1 1) Busca por soluções quanto à disposição adequada 

de resíduos eletroeletrônicos; 2) Estigma social 

relacionados a cooperativas; 3) Escolha da 

Coopermiti é baseada na ausência de custos; 4) 

Parcerias com órgãos públicos endossam a idoneidade 

da Coopermiti; 5) A mídia tem um papel importante, 

quanto à visibilidade organizacional frente ao 

mercado; 6) Visibilidade fomentou o sentimento de 

confiança, a confiabilidade está atrelada ao sistema 

O foco da narrativa é 

a Coopermiti, 

considerando a partir 

do primeiro contato 

com a organização até 

o momento atual. 

O sujeito descreve a 

Coopermiti como 

um coadjuvante 

(como um 

observador das 

práticas e da 

estrutura 

organizacional). 

A narrativa 

evidencia aspectos 

morais relacionados 

à conformidade 

legal e ações 

sociais. 

O entrevistado 

entende a identidade 

baseado em 

elementos advindos 

da estrutura e 

sistema 

organizacional, 

parcerias 

interorganizacionais 
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organizacional; 7) Transparência organizacional 

associada à estrutura organizacional; 8) Serviços 

ofertados na fase inicial concernentes à coleta, ao 

pronto atendimento e à destinação adequada 

certificada; 9) Ética organizacional baseada no 

cumprimento de leis e normas institucionalizadas; 10) 

Evolução na prestação de serviços: velocidade dos 

processos; 11) Os ISO’s não inferem na manutenção 

de clientes existentes; 12) Projeções para o futuro com 

base na legitimidade da Coopermiti. 

e conformidade 

legal. 

E\A2 1) Busca por empresas que ofertam serviços que 

coletam qualquer tipo de resíduos e sem custos; 2) 

Estigma social relacionados a cooperativas; 3) 

Mudanças de ótica baseada na estrutura física (ou 

galpão) da Coopermiti; 4) Ética da Coopermiti 

percebida por meio da capacitação profissional; 5) 

Parcerias com órgãos públicos endossam a 

Coopermiti; 6) Estrutura organizacional, mais 

especificamente processos administrativos e 

operacionais em consonância com os padrões 

institucionalizados e leis;  7) Prestação de serviços 

personalizados, ou seja, flexível e sensível às 

necessidades do cliente; 8) Adequação legal – licença 

ambiental; 9) Os  ISO’s fomentam o desenvolvimento 

da confiança organizacional; 10) Evolução na 

prestação de serviços; 11) Enfraquecimento da 

confiança na Coopermiti mediante a ausência de 

informações completas e objetivas; 12) A Coopermiti 

é vista em uma perspectiva empresarial.   

O foco da narrativa é 

a Coopermiti, 

considerando com 

base no primeiro 

contato com a 

organização até o 

momento atual. 

O sujeito descreve a 

história da 

Coopermiti como 

um parceiro 

organizacional. 

A narrativa 

evidencia aspectos 

morais relacionados 

à conformidade 

legal, 

responsabilidade 

social e ambiental. 

O entrevistado 

entende a identidade 

a partir de elementos 

advindos da 

estrutura e sistema 

organizacional, 

parcerias 

interorganizacionais 

e conformidade 

legal. 

E\A3 1) Observância da lei quando a corresponsabilidade 

de produtos que chegaram ao fim da vida útil; 2) 

Parceria com a prefeitura municipal assinala para a 

O foco da narrativa é 

a Coopermiti, 

considerando a partir 

O sujeito descreve a 

história da 

Coopermiti, às 

A narrativa 

evidencia aspectos 

morais relacionados 

O entrevistado 

entende a identidade 

a partir de elementos 
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boa-fé e idoneidade da Coopermiti; 3) Resistência 

comportamental, quanto ao pagamento pelo serviço 

de coleta de resíduos; 4) Estigma social; 5) mudança 

de concepção com base em elementos físicos (ou 

galpão) da estrutura organizacional; 6) Ausência de 

estrutura laboral, desorganização física na estrutura 

organizacional; 7) Investimentos financeiros, 

orientação para melhorias dos processos operacionais 

e investimentos para a conformação legal; 8) Uma 

maior sinergia entre cooperativas e a iniciativa 

privada. 

do primeiro contato 

com a organização até 

o momento atual. 

vezes como parceiro 

e, às vezes, como 

colaborador. 

à conformidade 

legal. 

concernentes à 

estrutura e ao 

sistema 

organizacional, 

conformidade legal e 

parcerias 

interorganizacionais. 

Fonte: Elaborado pela autora.
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Além do mais, observou-se durante as análises de narrativas individuais que o grau de 

riqueza de informações advindas das entrevistas individuais é dependente do tempo de relação 

que o sujeito tem com a Coopermiti. Em vista disso, a Figura 12 ilustra o momento em que cada 

sujeito participante desta pesquisa iniciou a sua relação com a Coopermiti, e a natureza desta 

relação pode ser tanto intraorganizacional — que se refere aos membros organizacionais — como 

interorganizacional — pertinente às organizações parceiras. 

 

Figura 12 – Linha do tempo das relações intra e interorganizacionais dos sujeitos participantes 

da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Outro ponto que se deve evidenciar é que a análise de narrativas dá o suporte necessário 

para o terceiro objetivo especifico deste estudo: Identificar a identidade no nível organizacional 

de cooperativas de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 

promulgada, ao longo dos eventos. Com o objetivo de manter a adequação ontológica, 

epistemológica e paradigmática, adotou-se o modelo cognitivo para o processo de 

categorização. Ele representa uma ruptura com a teoria clássica da categorização, na qual 

elimina a dicotomia existente entre a mente e o corpo. Aqui, os conceitos advêm da relação do 

sujeito com a realidade.  

O estudo da mente e como ocorre o processo de desenvolvimento dos significados ou 

conceitos têm como percursor Bruner. Para este estudioso da psicologia cognitiva, o melhor 

método a ser empregado é a narrativa. A narrativa, então, dá um substancial suporte para o 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Linha do tempo das relações inter 

e intra – organizacionais dos 

respondentes com a Coopermiti 
2015 

T 

Membros organizacionais 

Agentes externos Agentes externos 

E\A1       E\A2 E\A3 

Membros organizacionais Membros organizacionais 
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terceiro objetivo, visto que a narrativa possibilita o processo, quer seja de ressignificação, quer 

seja de recriação da identidade. 

Os significados provenientes da mente humana e o objeto de estudo, se situam no 

pensamento narrativo e viabiliza interpretar a vida em curso (BRUNER, 2001). 

 Segundo Bruner (2001), a narrativa apresenta elementos que dão um suporte substancial 

para o modelo cognitivo. Dentre eles, destacam-se, a saber: i) a narrativa apresenta uma 

estrutura cronológica configurada por eventos ou ações humanas; ii) as ações têm um propósito; 

e iii) apresenta as mais variadas interpretações, havendo a possibilidade de questionamentos. A 

análise de narrativa é um método apropriado quando se tem por objetivo compreender como as 

pessoas constroem os eventos. Aqui, o significado é dado em forma de narrativa constituída por 

eventos interpretados (BRUNER, 2001). Para Bruner (2001) a cultura é vista como um 

complexo sistema que esta inserida no processo de construção de significados. Aqui, o narrador 

não informa sobre as suas experiências, mas conta sobre ela, dando a liberdade de quem esta 

escutando a transforme de acordo com a sua interpretação.  

  

 Análises documentais 

 

A análise documental foi realizada de acordo com a natureza desta pesquisa, tendo como 

pano de fundo o modelo conceitual deste estudo. Esta analise não utilizou categorias a priori, 

mas sim construiu conceitos fundamentados nos dados empíricos.   

 

 Análise de imagens 

 

As imagens expressam uma informação não verbal e têm o mesmo valor representativo 

de uma narrativa porque expressam o passado e o presente. Aumont (2004) destacou que a 

imagem capta o tempo a fim de restituí-lo para o leitor.  Todo o referente das imagens neste 

estudo concerne à Coopermiti. Entende-se por referente o que uma imagem representa de algo 

concreto ou real; em outras palavras, o referente de uma imagem fotográfica ilustra algo 

acontecido (RODRIGOS, 2007).  

Kossoy (2007) destacou que as representações apresentam duas realidades. A primeira 

concerne ao que será fotografado, e a segunda se refere à própria imagem da fotografia. Assim, 

em consonância com esse autor, neste estudo todas as imagens fotográficas se referem à 

segunda realidade, fotografadas ao longo da história da Coopermiti. 
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Na imagem estão inseridos dois grupos para a sua explicação, o conotativo e o 

denotativo. O primeiro é aquilo que a imagem pode interpretar de um determinado contexto, 

enquanto o denotativo é aquilo que a imagem representa (RODRIGOS, 2007).  Neste estudo, 

adotou-se a análise de imagens baseada no sentido conotativo, cuja interpretação foi de acordo 

com a natureza deste estudo. A utilização de imagens serviu para completar as informações 

contidas ao longo da análise de narrativa, apresentando uma perspectiva histórica. 

O Quadro 32 a seguir informa cinco perguntas consideradas nesta pesquisa para a 

análise de imagens, e de acordo com as orientações de Manini (2007).   

 

Quadro 32 - Perguntas feitas para a análise de imagens 

Perguntas  

Quem? Descrição do nome de pessoas e\ou lugares 

Que? O lugar onde aparece a imagem 

Quando? Indicação de data 

Como? Principais elementos da imagem 

O quê? Indica a imagem 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Manini (2007, p.4) 

 

Após as análises de narrativas individuais, documentais e de imagens é que se iniciou a 

confecção da narrativa organizacional. A construção da narrativa organizacional da Coopermiti 

foi feita à luz dos objetivos específicos deste estudo; a saber: i) identificar os membros 

organizacionais e agentes externos da audiência de cooperativas de coleta seletiva de resíduos 

de equipamentos elétricos e eletrônicos, ao longo do processo de construção coletiva da 

identidade; e ii) descrever os eventos que marcam o processo de construção coletiva da 

identidade de cooperativas de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos. 

Nesse sentido, a narrativa foi construída em uma ordem cronológica que perpassa ao 

longo do tempo de modo a descrever os eventos que marcam o processo de construção coletiva 

da identidade organizacional, em consonância com os pressupostos teóricos da abordagem de 

processos, na qual o processo se dá mediante uma sequência de eventos uniques que foram 

vivenciadas (VAN DE VEN; SMINIA, 2012). O Quadro 33 sumariza as opções metodológicas 

adotadas neste estudo. 
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Quadro 33 – Opções metodológicas do estudo 

Item Descrição 

Método Qualitativa                 Abordagem de processos 

 

Tipo Exploratória                Abordagem de processos 

Descritiva 

 

Estratégia Estudo de caso                                 Abordagem de processos 

Natureza: Organizacional 

 

Unidade de análise Evento                      Abordagem de processos 

Definição dos eventos             Lógica indutiva  

Nível de análise Organização 

Ator focal da narrativa é a organização 

Sujeitos da pesquisa Membros organizacionais e agentes externos da audiência 

Responsáveis por narrar a história 

Coleta de Dados Dados primários: entrevista narrativa e observação não participativa 

Dados secundários: documentos e materiais visuais 

Dados longitudinais (2012, 2014, 2015)            Abordagem de processos 

Análise de dados Análise documentais; 

Análise de imagens segundo Manini (2007); e  

Análise de narrativas segundo Pentland (1999) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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7. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados, analisados e interpretados os dados empíricos provenientes da 

pesquisa de campo realizada na Coopermiti. A narrativa a ser apresentada foi tecida com base 

nas análises dos dados secundários e das narrativas individuais.  

Assim, a narrativa organizacional está em uma ordem cronológica, apresentando início, 

meio e fim (PENTLAND, 1999), sendo constituída por eventos que configuram o processo de 

construção coletiva da identidade já que a sequência de eventos é uma das características 

centrais na abordagem de processos (VAN DE VEN, 2007).  

Cada evento contido na narrativa organizacional foi nomeado de forma indutiva de 

acordo com as informações que o compõem. Os eventos foram identificados pela inclusão, 

exclusão e alteração de elementos de ordem formal e simbólica que compõem a identidade no 

nível organizacional, denominados por incidentes, segundo Van de Ven (2007). A inclusão, 

exclusão e alteração de elementos de ordem formal e simbólica podem ser promovidas, ora por 

membros organizacionais, ora por agentes externos da audiência.   

Apresenta-se a narrativa organizacional que configura o processo de construção coletiva 

da identidade da Coopermiti iniciada no final do ano de 2008 e vai até o início de 2015. 

 

7.1 Fundação do MITI: onde tudo começou 

(Evento ocorrido – Final do ano de 2008) 

 

A origem da Coopermiti ocorreu em 2008 com a fundação do Museu da Informática e da 

Tecnologia da Informação (ou MITI). O surgimento do MITI é configurado como a maioria 

dos empreendimentos de cunho social no Brasil, proveniente da reunião de “...um grupo de 

amigos e conhecidos...” (E\M1, 2014). Tal fato é importante porque salienta características dos 

fundadores que impactarão no desenvolvimento da futura organização ao longo dos anos, 

destacam-se as características de perfil empreendedor, a saber: i) iniciativa; ii) perseverança; e 

iii) liderança, evidenciadas ao longo desta narrativa. 

Embora os fundadores não sejam contemplados, quer seja pelo conceito audiência, quer 

seja nos estudos concernentes aos programas de coleta seletiva no Brasil, eles exercem um papel 

central na escolha de elementos de ordem formal e simbólica formadores da identidade no nível 

organizacional. Autores como Kroezen e Heugens (2012), baseados numa perspectiva 

processual da identidade, consideram os fundadores no processo de escolha de elementos 



155 
 

 
 

advindos do ambiente externo para a constituição da identidade, sendo denominado como 

autoridade dos insiders (ver Figura 5 do referencial teórico de identidade organizacional). 

Entretanto, esses autores não consideram a influência da identidade pessoal dos fundadores no 

desenvolvimento de tais elementos. A identidade organizacional, na verdade, resulta da 

complementariedade de elementos advindos, ora da identidade pessoal, ora da identidade social 

(MACHADO; KOPTTKE, 2002). 

Assim, as características intrínsecas da identidade pessoal influenciaram no 

desenvolvimento do projeto MITI. A predileção pela área tecnológica está relacionada tanto 

aos gostos pessoais, como à própria formação educacional do fundador E\M1. A identidade 

pessoal dos fundadores provém tanto de uma trajetória laboral fruto de seu percurso profissional 

em organizações e que lhes permite o acúmulo de conhecimentos, como características 

intrínsecas que possibilitam o desenvolvimento de novos empreendimentos. Nesse sentido, a 

identidade de uma organização começa a formar-se muito antes de sua criação, já que ela é 

fortemente influenciada pela identidade de seus fundadores. 

 

“(...) porque é uma paixão minha, eu sou da área de informática, eu 

sou da área da tecnologia, eu sou formado em ciência da 

computação e eletrônico, tenho muitos e muitos cursos sobre 

equipamentos, ou seja, a minha área é a tecnologia” (E\M1, 2012). 

“(...) minha formação é técnica, ciência eletrônica, ciências da 

comunicação (...)" (E\M1, 2014). 

 

Nesta etapa, o primeiro elemento de ordem formal, no caso aqui estudado, foi o contexto 

ambiental, mais precisamente o setor de equipamentos elétricos e eletrônicos. Esse elemento 

não é contemplado em estudos sobre identidade no nível organizacional e estabelecimento de 

mercados, via categorização, entretanto, considera-o, pois especifica a natureza de atuação da 

organização (E\M1, 2012; 2014). 

Dentre as características intrínsecas do fundador E\M1, destaca-se o prazer de servir, de 

doar e de ajudar, sendo materializado na realização de trabalhos voluntários "Sempre fiz 

algumas coisas, serviços voluntários... é natural de mim...um dos trabalhos voluntários que eu 

fazia era ensinar eletrônica para jovens...” (E\M1, 2014). Essa característica no nível pessoal 

transcende para o nível organizacional, influenciando o primeiro elemento de ordem simbólica, 

a função social. Tal elemento é contemplado a priori pela teoria da identidade, conforme 

assinalaram Van Tonder e Lessing (2003). 

A função social do MITI era levar cultura para as pessoas. Aborda de forma ampla a 

história da tecnologia da informação e comunicação, fomentando uma viagem ao tempo 
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mediante o uso de diversos artefatos, tais como: equipamentos, peças, fotos e informações. 

Possibilita, assim, a preservação, a valorização e a divulgação da história (E\M1, 2014). 

 

"(...) a ideia deste museu era que a gente ia criar um museu de 

tecnologia e não só de computador, mas toda e qualquer tecnologia e 

que, fosse formado por décadas, ou seja, ao longo da história e que, a 

gente pudesse expor este museu não só os equipamentos e as peças, mas 

trazer fotos, informações de época, para que as pessoas pudessem fazer 

uma viagem no tempo, esta era a ideia inicial” (E\M1, 2014). 

 

 

Ao mesmo tempo, as crenças e valores pessoais inferiram no desenvolvimento de novos 

elementos de ordem simbólica relacionados, sobretudo, à missão e\ou aos objetivos 

organizacionais (ASHFORTH; MAEL, 1996). No caso do MITI, observa-se que os trabalhos 

voluntários realizados pelo fundador E\M1, concernentes ao ensino de eletrônica, influenciaram 

na delimitação de objetivos, por exemplo, a capacitação profissional por meio do centro de 

pesquisa e cursos técnicos (PM\1, 2008). 

 

“Centro de (In)Formação: Centro de Pesquisas; Cursos Técnicos; 

Capacitação Profissional; Palestras; Seminários; Encontros 

Internacionais; Congressos (...)” (PM\1, 2008) 
 

Ainda, observa-se a inclusão de mais um objetivo e\ou missão (ASHFORTH; MAEL, 

1996), a educação ambiental (PM\1, 2008). 

 

“Centro Cultural: Atividades Culturais; Exposições  (de diferentes 

temáticas); Concursos; Espetáculos  (música, dança, teatro) (...) 

Sustentabilidade e Responsabilidade Social: E-Lixo:Tratamento e 

Reciclagem de Equipamentos e Produtos Informáticos; Ação e 

Intervenção Comunitária; Iniciativas de Prevenção e Sensibilização  e  

Ações de interesse Comunitário; Espaço Família; Eventos Diversos  

Direcionados as Famílias;  Relações Institucionais; Acordos e Parcerias  

com  Agentes e Entidades de âmbito Social e Ambiental (...)” (PM\1, 

2008) 
 

O extrato acima assinala indícios de elementos de ordem formal do MITI, relativos às 

atividades (KROEZEN; HEUGENS, 2012) a serem realizadas de caráter educacional e que 

possibilitariam tanto a capacitação profissional como a conscientização do cidadão quanto aos 

princípios ambientais.  

A missão do MITI, em consonância com os seus objetivos organizacionais (ou 

elemento de ordem simbólica) acima expostos, estavam relacionados não somente a fomentar 

a cultura, por meio da divulgação da história da informática e da tecnologia da informação, 
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mas também à disseminação de princípios que direcionavam para o desenvolvimento social e 

humano. É explicita a predominância da figura humana na visão do fundador, refletida no 

estabelecimento da missão e\ou objetivos organizacionais do MITI. 

 A Figura 13 ilustra o logotipo (VAN TONDER; LESSING, 2003) do MITI, 

desenvolvido no final de 2008 pelo grupo de amigos e que contém significados (ou elementos 

de ordem simbólica) que visavam fomentar sensações no público-alvo. Observa-se nele as cores 

azul e verde as quais compõem o nome MITI. A cor azul denota confiança, lealdade e verdade 

e é muito utilizada para promover serviços e produtos associados à limpeza, enquanto a cor 

verde representa a natureza, simbolizando equilíbrio e harmonia. 

 

Figura 13 – Logotipo do MITI 

 

Fonte: Projeto Miti 1 (2008) 

  

Finalizando este evento, observa-se que os elementos que compõem a identidade no 

nível organizacional do MITI foram definidos com base na identidade pessoal de seus 

fundadores e que alguns desses elementos vão se manter ao longo do processo de construção 

coletiva da identidade. O Quadro 34 informa os principais elementos de ordem formal e 

simbólica que compunham a identidade do MITI. 

 

Quadro 34 – Elementos de ordem simbólica e formal no primeiro evento 

Elementos de ordem simbólica Missão\ objetivos Educação ambiental; 

Capacitação profissional 

Função Fomentar a cultura 

Logotipo Cor azul: lealdade, verdade e confiança; Cor verde: 

equilíbrio e harmonia  

Elementos de ordem formal Atividades Atividades relacionadas ao fomento à cultura e à 

capacitação profissional 

Contexto Segmento de elétricos e eletrônicos 

Fonte: Elaborado pela autora 
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7.2 Fundação da Coopermiti: o recomeçar 
(Evento ocorrido – Final do ano de 2009) 

 

Após um ano de sua fundação, o MITI foi encerrado no final de 2009, devido à dificuldade de 

obtenção de recursos. Essa dificuldade está baseada na ausência de corresponsabilidade tanto 

da iniciativa pública como da iniciativa privada em financiar projetos de cunho social, no caso 

aqui, o fomento à cultura. Observa-se, então, que apesar da importância de empreendimentos 

sociais, estes ainda não foram assimilados pela cultura organizacional de empresas públicas e 

privadas no Brasil (E\M1, 2012; ROCHA, 2013; E\M2, 2014, 2015). 

 

“(...) de 2008 a 2009 o que aconteceu é que as nossas reuniões mensais 

não saíam do papel porque ninguém apoia cultura (...)” (E\M1, 2012). 

“(...) O projeto original era o de um museu de tecnologia. Mas o plano 

não conseguiu arrecadar fundos (...)" (ROCHA, 2013). 

"(...) mas eu vi que é muito difícil no Brasil o apoio à cultura... quase 

um ano com o projeto tentando parcerias e ajuda tanto da iniciativa 

privada, quanto na pública, e não conseguiram." (E\M2, 2014) 

"(...) mas ele ficou no papel mais ou menos por um ano, eles tentaram 

o apoio da iniciativa privada e da pública, e não conseguiram (...)" 

(E\M2, 2015). 

 

O encerramento do MITI também foi influenciado pelo perfil pragmático do fundador 

“...eu sou uma pessoa muito prática, eu não consigo ficar dentro de uma reunião e esperando 

que um dia o Ministério da Educação vai aprovar o projeto, não dá, eu não consigo, eu sinto 

que eu estou perdendo tempo fazendo isso...” (EM\1, 2012). Ao mesmo tempo, a identidade 

empreendedora do fundador relacionada à característica iniciativa promoveu o 

desenvolvimento de um novo projeto e que se baseava na captação de resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrônicos “Aí eu apresentei o projeto, puxa, vamos começar a coletar o resíduo 

eletrônico para formar um acervo... Deve ter muita raridade aí...que as pessoas não sabem...e 

vão jogar no lixo de qualquer jeito, e porque não descartar com a gente que vamos fazer um 

bom uso, e vamos conseguir formar um bom acervo..?.” (E\M1, 2012). 

Assim como ocorreu na tentativa de criação do museu, o desenvolvimento do projeto 

Coopermiti foi realizado por um grupo de amigos “...eu não a fiz sozinho, precisei de muita 

ajuda...porque eu conheço muito a parte técnica, conheço a administração...agora pedagógica 

não é a minha área, a parte fiscal não é minha área, eu precisei da ajuda de amigos...” (E\M1, 

2012). 

Entretanto, apresentar um projeto que envolvia a fundação de uma cooperativa de coleta 

seletiva não agradou de forma unânime o grupo de amigos, ocasionando a dissidência de alguns. 

Assim, aqueles que aceitaram a ideia permaneceram no projeto “...aqueles que compartilhavam 
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com a minha visão me acompanharam e aí escrevemos um novo projeto...” (E\M1, 2014), e a 

Coopermiti nasce no final do ano de 2009 (PROGRAMA VIDA SUSTENTÁVEL 

“COOPERMITI”, 2014). 

Com a Cooperativa torna-se possível"...captar as peças para o acervo do Museu...” 

(E\M2, 2015). Mais uma vez, nesta fase inicial, os fundadores (ou membros organizacionais) 

foram os responsáveis por fomentar um evento no processo de construção coletiva da 

identidade. Os conhecimentos administrativos adquiridos no percurso do exercício profissional 

permitiram estabelecer em um primeiro momento a estrutura organizacional, assim como os 

valores e as crenças pessoais que determinariam a cultura da Coopermiti. 

 Os entrevistados E\M1, E\M2 e E\M4 narraram o desenvolvimento do projeto e a 

fundação da Coopermiti com base em elementos de ordem simbólica, mais especificamente os 

objetivos organizacionais (ASHFORTH; MAEL, 1996) que são fomentar a cultura por meio 

do MITI e a inclusão social mediante a capacitação profissional. Entretanto, observam-se 

variações nas perspectivas dos entrevistados.  

Para o entrevistado E\M1, a Coopermiti assume a função de educadora não formal 

(ou elemento de ordem simbólica), uma característica de organizações sem fins lucrativos. As 

práticas da educação não formal são aquelas que se desenvolvem fora do âmbito escolar. Fica 

explicito que a educação não formal desenvolvida no projeto Coopermiti envolvia tanto 

aprendizagens de ordem emocional e cognitiva por meio do desenvolvimento humano como 

aprendizagem de ordem técnica — que considera, quer sejam conhecimentos relacionados ao 

processo reverso de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, quer sejam 

conhecimentos de áreas administrativas. Percebem-se elementos de ordem formal e simbólica. 

No quesito formal, destacam-se as aprendizagens que compõem o capital humano da futura 

organização; no quesito simbólico, destaca-se o estabelecimento de um valor organizacional 

(ASHFORTH; MAEL, 1996), o desenvolvimento humano (E\M1, 2012; 2014). 

 

“(...) fundei uma cooperativa, eu comecei a entender que a reciclagem 

do lixo eletrônico, eu poderia viabilizar o museu que não existia, e 

talvez fazer algo mais pelo social” (E\M1, 2012). 

"(...) um projeto social eu entendo que ela está formando o ser - 

humano, desenvolvendo a pessoa, né, o ser  humano é que você 

consegue atingir os objetivos materiais, gerar renda, gerar a melhoria 

de vida, qualidade de vida, tudo isso através do desenvolvimento do ser  

humano (...) E aí escrevemos todo o projeto, onde o museu continuou, 

mas como um braço de um projeto maior, a coleta, a capacitação, 

expandimos a capacitação. Então, a gente percebeu que não era só 

ensinar o técnico, mas havia a possibilidade de formar na área 

comercial, na área logística, na área de atendimento, ou seja, nem 
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todo mundo é técnico, ou seja, o projeto poderia formar qualquer 

profissional, essa era a ideia" (E\M1, 2014). 

 

Para o entrevistado E\M2 (2014; 2015), a Coopermiti viabilizaria a formação do acervo 

do MITI por meio da captação de inservíveis de equipamentos elétricos e eletrônicos e também 

a inclusão social por meio da capacitação profissional. A capacitação profissional é um 

elemento de ordem formal, abalizada por atividades da logística reversa. Observa-se nas falas 

que a capacitação profissional está atrelada à ordem técnica relativa às atividades da logística 

reversa, e não em conhecimentos gerais de áreas administrativas como narrou o entrevistado 

E\M1. 

 

"(...) montou está cooperativa e o Museu virou um braço desse projeto, 

e através do projeto Coopermiti que se gera emprego, renda, a 

capacitação, né, a capacitação das pessoas, educação e cultura" 

(E\M2, 2014). 

"(...) decidiram montar a Coopermiti, uma Cooperativa de Reciclagem 

de Resíduos Eletrônicos; dessa forma, teria como captar as peças para 

o acervo do Museu, né, e promover a educação das pessoas, a 

cultura e principalmente formar mão de obra qualificada para a 

logística reversa” (E\M2, 2015). 

 

Na concepção do entrevistado E\M4 (2014), a Coopermiti e o MITI são indissociáveis. 

Na visão dele, a proposta central foi a reciclagem, a qual viabilizaria a captação tanto de 

recursos para a formação do acervo museológico como a inclusão social por meio da associação 

de pessoas. 

 

“(...)desde a fundação eu não estou aqui (...) mas através da história o 

pessoal conta, comenta com a gente (...) foi que a Coopermiti era uma... 

eles estavam tentando fazer um museu da cooperativa, né, então, 

assim, só “Miti” que seria (...) segundo me contaram, o pessoal pensou: 

“Por que, então, a gente não faz uma cooperativa? Associar um pessoal, 

selecionar um pessoal para a gente começar a procurar alguma coisa 

para a gente...” Então, através eles pensaram em usar a Coopermiti (...)” 

(E\M4, 2014). 

 

Observa-se nas falas dos entrevistados E\M1, E\M2 e E\M3 acima que, há elementos de 

ordem simbólica e formal herdados de seu antecessor, o MITI, relacionados, sobretudo, para 

promover a cultura e a capacitação profissional (ou elementos de ordem simbólica) e o contexto 

(elementos de ordem formal).  

Seguindo essa narrativa, além dos objetivos organizacionais (ou elemento de ordem 

simbólica) (ASHFORTH; MAEL, 1996) herdados originalmente no período do Museu, houve 

a inclusão de novos, a saber: i) reduzir a quantidade de lixo despejado no meio ambiente; e 
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ii) doações de equipamentos elétricos e eletrônicos recuperados; tais objetivos são definidos 

com base no nicho de atuação da Coopermiti, a coleta e a reciclagem (PC\1). 

 

"Reciclar e Reutilizar a grande quantidade de lixo eletrônico 

despejado no meio ambiente, contribuindo para a solução de graves 

problemas causados pelo descarte indevido deste lixo, destinando-o 

corretamente; Dar emprego e oferecer educação, treinamento e 

especialização aos colaboradores; efetuar doações para projetos 

sociais, escolas, creches, etc e acervo para um Museu da Tecnologia" 

(PC\1). 

 

Além desses elementos, adicionam-se novos aspectos de ordem formal e simbólica que 

compõem a identidade no nível organizacional, os quais são definidos pela Lei que regula o 

segmento de cooperativas de coleta seletiva. No quesito formal destacam-se: i) atividades 

(VAN TONDER; LESSING, 2003) de uma cooperativa de coleta seletiva; ii) natureza 

jurídica, que se baseia em uma associação sem fins lucrativos, sendo esta configurada por um 

conjunto de pessoas que tem como objetivo o atendimento das necessidades dos próprios 

associados; e iii) proposição de valor do modelo de negócios (KROEZEN; HEUGENS, 2012) 

pertinente ao serviço de coleta seletiva. Já os elementos de ordem simbólica, a Lei estabelece a 

função organizacional (VAN TONDER; LESSING, 2003), que é a inclusão social, e valores 

organizacionais (ASHFORTH; MAEL, 1996) como o cooperativismo (E\M1, 2012; 

PROGRAMA FISCAIS DA NATUREZA COM ALEX PEREIRA, 2013). 

 

“(...) a Coopermiti é uma cooperativa sem fins lucrativos; isso é 

determinado por lei, que regulamenta esse nosso segmento de 

cooperativa, de trabalho e produção, reciclagem (...)” (E\M1, 2012). 

"A Coopermiti é uma cooperativa que não tem fins lucrativos e isto é 

determinado por lei. A Lei 5.764 de 71 que regulamenta o 

cooperativismo no Brasil (...)" (PROGRAMA FISCAIS DA 

NATUREZA COM ALEX PEREIRA, 2013). 

“Ela só tem um único objetivo também determinado por lei; a 

cooperativa só existe para prestar serviço ao cooperado e ao 

associado. Ponto.Ela não tem um outro objetivo porque isso é 

determinado, é por lei” (E\M1, 2012). 

"Então, por lei, ela pode ter só um objetivo, que é prestar serviço ao 

cooperado e ao associado (...)" (PROGRAMA FISCAIS DA 

NATUREZA COM ALEX PEREIRA, 2013). 

 

A inclusão social advém em resposta à exclusão social de vários marginalizados da 

sociedade decorrente de vários aspectos, tais como: condições socioeconômicas, deficiências 

físicas, homossexualismo, religião, idade, cor, raça, gênero, entre outros. Esse é o caso do 

entrevistado E\M4 quando entrou no quadro de colaboradores da Coopermiti.  
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“(...) eu pensei que eu não ia conseguir. Porque, tipo assim, a gente 

tem... eu já estou com uma certa idade, já. (...) quando entrei eu tinha 

53, vamos dizer (...). Que a pessoa fala assim, uma pessoa... que eu 

entrei aqui com 53 anos, certo? Algumas pessoas chegam e falam: 

“Não, tem que... porque você já está numa certa idade”, isso e aquilo 

outro, não, certo? Sou tratado como um de 18, um de 19 (...)” (E\M4, 

2014). 

 

Observam-se, então, elementos de ordem simbólica relativos aos valores 

organizacionais (ASHFORTH; MAEL, 1996), a saber: i) ética, responsável pela conduta 

organizacional. No caso da Coopermiti, percebe-se que há tanto uma ética de convicção, na 

qual, por meio das leis, se faz o cumprimento dos deveres, como uma ética de responsabilidade, 

em que a responsabilidade de uma ação deriva uma finalidade, estando em conformidade com 

as falas do entrevistado E\M2 (2014), quando diz: “Ter ética, se eu falo que eu vou fazer tal 

coisa, eu vou coletar, desmembrar o equipamento original, eu tenho que fazer isso...”; e ii) 

valorização do indivíduo.  

Além do cooperativismo, ética, desenvolvimento humano e valorização do indivíduo, 

houve a inclusão de mais um elemento de ordem simbólica pertinente aos valores 

organizacionais (ASHFORTH; MAEL, 1996), os princípios da sustentabilidade (E\M1, 

2014; PC\1).  

 

"(...) a gente tem algumas bases, né. (...) como exemplos os princípios 

do cooperativismo, a ética, a sustentabilidade (...)" (E\M1, 2014). 

"Ética e Sustentabilidade; Conceito de Lixo Eletrônico: transformar, 

recuperar, reutilizar e reciclar, utilizando com sabedoria os recursos 

existentes (...)” (PC\1). 

 

Os valores organizacionais: desenvolvimento humano e ética são percebidos também 

pelos agentes externos “...a gente via o treinamento, eles pensam nos cooperados...em preparar 

eles para o mercado de trabalho, para o equipamento que a gente manda lá, como ele 

conserta...não querem só que eles trabalhem lá, eles querem desenvolver as pessoas também...” 

(E\A2, 2014). 

Vale ressaltar que se, de um lado, o cooperativismo é estabelecido por meio da lei, de 

outro, os valores como a ética, princípios de sustentabilidade, valorização do indivíduo e 

desenvolvimento humano advêm da identidade pessoal de seus fundadores.  

Os valores e a missão (ou elementos de ordem simbólica) (ASHFORTH; MAEL, 1996) 

permanecem inalterados ao longo do tempo, segundo os entrevistados E\M1 e E\M2. Isso 

decorre do fato de que os valores determinam o comportamento organizacional, e a missão é a 

razão da existência de uma organização. Em outras palavras, a missão é uma parte inerente de 
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seu propósito de “ser”. Observa-se, então, que são um guia que conduzem o comportamento e 

os propósitos da Coopermiti ao longo de seu desenvolvimento, e o que se altera são as formas 

de alcançá-los, mais especificamente os elementos de ordem formal. 

 

"Na minha cabeça como eu vejo os objetivos, os valores e missão, ela 

vai estar sempre a mesma, você está sempre perseguindo ela, e eu 

acredito que ao longo do tempo você vai melhorando a forma de 

perseguir ela e executar ela, é como eu vejo uma espiral crescente. 

Como você nunca fosse chegar na linha de chegada é como eu vejo” 

(E\M1). 

"(...) desde o início era para promover o cooperativismo, fazer o 

trabalho com qualidade, satisfazer o meu cliente, um trabalho com ética, 

a gente tem pouco hoje em dia, algumas cooperativas, né, e voltado para 

a sustentabilidade e educação, eu vejo que não houve alteração (...)” 

(E\M2, 2014). 

 

Ainda, destaca-se o logotipo da Coopermiti no final do ano de 2009 (ver Figura 14). As 

cores azul e verde provêm de seu antecessor, o MITI, e seus respectivos significados discutidos 

anteriormente. 

 

Figura 14 – Logotipo da Coopermiti 

 

Fonte: Projeto Coopermiti 1 (2010) 

 

 Sumarizando, observa-se que houve um processo de progressão cumulativa de 

substituição. A Coopermiti substitui o Museu, incorporando alguns elementos iniciais e 

adicionando novos. De acordo com a literatura de processo, a progressão cumulativa de 

substituição decorre quando o evento B substitui o evento A (VAN DE VEN, 2007).  

 O Quadro 35 informa os principais elementos de ordem simbólica e formal que 

compunham a identidade da Coopermiti nos momentos iniciais. Nota-se que a sua constituição 

é resultado, a saber: i) de elementos herdados de seu antecessor, o MITI; ii) da inclusão de 
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elementos provenientes da identidade pessoal dos fundadores, do setor de atuação e das leis; e 

ii) da alteração de elementos, no caso aqui, a função organizacional. 

 

Quadro 35 – Elementos de ordem simbólica e formal no segundo evento 

Elementos de ordem simbólica Missão\ objetivos Educação ambiental; Capacitação profissional (1º 

EVENTO) 

Reduzir a quantidade de resíduos dispostos de forma 

inadequada; Doações de equipamentos recuperados 

(2º EVENTO) 

Função Fomentar a cultura (1º EVENTO) 

Inclusão social (2º EVENTO) 

Valores Ética; Valorização do indivíduo; Princípios da 

sustentabilidade; Cooperativismo; Desenvolvimento 

humano (2º EVENTO) 

Logotipo Cor azul: lealdade, verdade e confiança; Cor verde: 

equilíbrio e harmonia (1º e 2º EVENTO) 

Elementos de ordem formal Atividades Atividades relacionadas ao fomento a cultura e à 

capacitação profissional (1º EVENTO) 

Atividades relacionadas à coleta seletiva e à 

reciclagem (2º EVENTO) 

Capital humano Aprendizagens, Capacitação profissional (2º 

EVENTO) 

Proposição de 

valor do modelo 

de negócios 

Coleta de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos (2º EVENTO) 

Contexto Segmento de elétricos e eletrônicos (1º EVENTO) 

Natureza 

jurídica 

Organização sem fins lucrativos (2º EVENTO) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O Quadro 35 evidencia que em elementos de ordem simbólica como a missão e\ou 

objetivos organizacionais houve tanto a manutenção dos que compunham a identidade do MITI 

como a inclusão de novos, tais como: reduzir a quantidade de resíduos dispostos de forma 

inadequada e doações de equipamentos recuperados. O mesmo aconteceu com elementos de 

ordem formal relacionados a atividades organizacionais.  

Ainda, os valores organizacionais, capital humano, proposição de valor e natureza 

jurídica foram desenvolvidos com base nas características intrínsecas dos seus fundadores e do 

uso da lei que regula o setor de coleta seletiva. O contexto ambiental permanece inalterado. Por 

fim, a função organizacional é alterada, inicia-se como fomento à cultura e passa para a inclusão 

social. 

 

7.3 A celebração do convênio: a concretização do projeto Coopermiti 

(Evento ocorrido – Início do ano de 2010) 

 



165 
 

 
 

Com o projeto Coopermiti concluído, os fundadores buscaram apoio da iniciativa privada no 

final do ano de 2009 “...fizemos todo o projeto e começamos a procurar ajuda na iniciativa 

privada, uma empresa que quisesse investir no projeto, e não conseguimos...” (E\M1, 2012). 

Observa-se que isso decorre da ausência de corresponsabilidade na cultura das organizações 

brasileiras, quanto a projetos sociais (E\M1, 2014). 

 

"A gente com este projeto feito começamos a peregrinar entre as 

empresas para pedir apoio, ajuda a gente, sempre soube que sem apoio 

não daria para dar continuidade ao projeto, principalmente por ser um 

projeto social, não conseguimos, né, surpreendente, mas nenhuma 

empresa grande, nenhum fabricante ou grupo grande se interessou 

em nos apoiar (...)” (E\M1, 2014). 

  

Por outro lado, a configuração setorial, mais especificamente a ausência de cooperativas 

de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos estimulou a celebração 

de um convênio com a prefeitura do município de São Paulo no início do ano de 2010 (E\M2, 

2014; 2015).  

 

"(...) a prefeitura do estado de São Paulo, quando eles apresentaram o 

projeto e eles abraçaram, não existia uma central de triagem 

especifica para isto" (E\M2, 2014). 

"(...) conseguiram com a prefeitura da cidade de São Paulo, até 

então, não tinha nenhuma central de triagem especifica para 

eletrônico e nos deu apoio, abraçou o projeto (...)" (E\M2, 2015). 

 

 

A ausência de cooperativas no setor de coleta seletiva de resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrônicos pode ser justificada nas falas do entrevistado E\A3 (2014) 

“...eletroeletrônico eu acho difícil que o mercado seja legitimado por meio de cooperativas, 

porque é um nível de capacitação técnica, o nível de capacitação técnica exigido para esta área 

é muito maior...”. Observa-se que o tratamento desse resíduo exige um alto nível de capacitação 

técnica, em decorrência da complexidade que o envolve, tais como: i) ampla variedade de tipos 

e suas versões; e ii) atualização tecnológica constante.  

A concretização do projeto Coopermiti foi mediante a celebração do convênio com a 

prefeitura do município de São Paulo. Os órgãos públicos são contemplados em estudos sobre 

estabelecimento de mercado, via categorização, sendo estes responsáveis tanto por criar como 

fomentar o desenvolvimento de novos setores, via sistema de incentivos (HSU; HANNAN, 

2005; NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010; NEGRO; HANNAN; RAO, 2010; 2011; AHMADJAN; 

EDNAN, 2013). Assim, como também nos estudos realizados sobre programas de coleta 

seletiva, na qual governo visa a não somente regulamentar e proteger as atividades de coleta 
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seletiva, mas também fomentar o seu desenvolvimento por meio de leis e decretos (VELLOSO, 

2004; SILVA; SILVA, 2007; AQUINO; CASTILHO; PIRES, 2009; PAULA; SOUZA-

PINTO; SOUZA, 2010). 

A prefeitura do município de São Paulo é considerada como um agente externo da 

audiência (BRAGA; MEIRELLES, 2015) em decorrência das atribuições que fomentaram a 

inclusão de elementos de ordem formal e simbólica componentes da identidade no nível 

organizacional e que parametrizam este evento. No quesito formal, destacam-se atributos 

físicos que fazem parte da aparência física (VAN TONDER; LESSING, 2003) da Coopermiti, 

como o galpão (ou site) e caminhões, e financeiros que compõem a estrutura de custos do 

modelo de negócios (KROEZEN; HEUGENS, 2012) como a isenção nos pagamentos das 

contas de água, luz, aluguel e motoristas (ROCHA, 2013; E\M1, 2014; E\M2, 2014). 

 

“Conseguimos apoio na prefeitura de São Paulo, que nos cedeu o local, 

luz, água e caminhão com motorista para coleta” (ROCHA, 2013). 

"(...) é um convênio interessante onde ao mesmo passo onde a prefeitura 

cede galpão, ou seja, eu não pago aluguel, eu não tenho este custo, 

ela cede luz e água, então, eu não pago luz e água, e ela cede os 

caminhões com os motoristas para fazer a coleta no município de São 

Paulo (...)" (E\M1, 2014). 

"(...) o apoio da Prefeitura de São Paulo que nos concede o galpão, a 

água, luz, os caminhões para coletar os resíduos em São Paulo capital 

(...)" (E\M2, 2014). 

  

Ao mesmo tempo, a Coopermiti enfrenta um estigma social que recai sobre as 

cooperativas de coleta seletiva. O estigma social é reflexo de uma identidade deteriorada 

advinda de elementos desaprovados pela sociedade. Tais elementos são evidenciados pelo 

entrevistado E\M2 (2015), relacionados ao ambiente laboral como lugar sujo e o capital 

humano, baseado ao grau de qualificação profissional como gente mal instruída. 

 

"(...) quando eu ligava para uma empresa, as pessoas recuam, você fala 

cooperativa de reciclagem. Ah, não, aquele lugar sujo, com gente mal 

instruída, morta de fome, que não sabe falar, então, era uma luta, a 

gente levava nove meses ou um ano para uma empresa colocar o pé aqui 

dentro, demorava tudo isso (...)" (E\M2, 2015). 

 

Estando em consonância com as falas dos entrevistados E\A2 e E\A3, completa-se: 

 

“(...) no primeiro momento quando ela falou que era uma cooperativa, 

eu fiquei meio assim (...) a gente não tinha uma impressão muito boa 

de cooperativa, né. Aquele negócio sujo, negócio feio, que a gente 

mandava uma coisa diferente, e eles poderiam jogar na rua (...)” (E\A2, 

2014).  

“(...) ele falou que era uma cooperativa, e eu já fiquei um pouco assim, 

porque a gente não tem uma experiência muito boa com cooperativas 



167 
 

 
 

(...) um qualquer galpão tudo aberto, cheio de rato, cheio de sujeira 

(...)” (E\A2, 2015). 

“(...) tem muito este estigma de ser aquela infraestrutura precária, 

de gente embaixo da ponte, de que né, de que são pessoas de baixa 

renda (...)” (E\A3, 2014). 

 

Por outro lado, percebe-se uma mudança de concepção do entrevistado E\A2 (2014) 

com base em elementos de ordem formal, mais especificamente em atributos físicos da 

Coopermiti“... a gente foi lá na sede, e só de chegar a gente olhou e falou: nossa, é aqui; era um 

galpão, né, uma coisa assim fechado...então, de cara já era diferente; então, a gente já começou 

a mudar a nossa visão...”; evidencia a forte influência do mesmo na composição da identidade 

de uma organização. 

A Figura 15 ilustra a fachada do galpão onde a Coopermiti permaneceu no período do 

início do ano de 2010 até o início de 2015 como também os caminhões utilizados na coleta dos 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.  

 

Figura 15 – Atributos físicos concedidos pela prefeitura do município de São Paulo 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir Repórter ECO (2013) e Lixo Eletrônico (2014) 

 

Além do mais, dá-se destaque a atribuições adicionais de órgãos públicos das 

informadas em estudos sobre estabelecimento de mercados e de programas de coleta seletiva 

(VELLOSO, 2004; ZHAO, 2005; HSU; HANNAN, 2005; AQUINO; CASTILHO; PIRES, 

2009; PAULA; SOUZA-PINTO; SOUZA, 2010; NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010; 

AHMADJAN; EDNAN, 2013). A atribuição adicional está baseada em que o convênio com a 

prefeitura é visto como uma parceria que legitima a Coopermiti frente ao mercado. Em outras 

palavras, a transferência de bens públicos para ser usado pela Coopermiti legitima a boa-fé e a 

seriedade dela perante o mercado (E\M2, 2015). 
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"O ponto forte para nós é a parceira com a prefeitura da cidade de 

São Paulo, porque quando falo que sou parceiro da prefeitura de São 

Paulo (...), a pessoa para me escutar" (E\M2, 2015). 

 

 

Estando em consonância com as falas dos entrevistados E\A1, E\A2 e E\A3.  

 

“(...) os pontos são a segurança que ela nos deu, né, e a parceria que ela 

trabalha. Ela trabalha junto com a prefeitura, né (...) (E\A1, 2014). 

“(....) parceria com a prefeitura pesou bastante, porque, pensando 

assim bem direto, né, a prefeitura não ia firmar um contrato com uma 

empresa, uma cooperativa, se ela achasse que não fosse boa. Então, 

assim, ela tinha um contrato com a prefeitura; então, eu entendi, a gente 

entendeu que era muito bom isso (...). Então, assim, a gente entendeu 

que era uma empresa que até a prefeitura viu que valia a pena fazer uma 

parceria (...) (E\A2, 2014). 

“(...) então, a própria prefeitura de São Paulo, que é um ponto 

favorável, quero crer que a prefeitura não faria isso com alguém que 

não tivesse o mínimo de idoneidade pra iniciativa que a Coopermiti 

teve; então, eu acho que isso é um fator que endossa sim de que da 

mesma forma que a Officer decidiu apostar, a prefeitura também tinha 

(...)” (E\A3, 2014). 

 

 Assim, as parcerias interorganizacionais fazem parte da estrutura relacional do 

modelo de negócios (KROEZEN; HEUGENS, 2012), sendo consideradas como um elemento 

de ordem formal. Ao mesmo tempo, elas representam a credibilidade organizacional, visto que 

a credibilidade advém de ações credíveis, estando em conformidade tanto com o que é aceitável 

em uma respectiva sociedade como com o que é proposto pela organização.  

Em outras palavras, as parcerias com órgãos públicos endossam as práticas realizadas 

pela Coopermiti. As práticas ou modos de fazer as coisas (ASHFORTH; MAEL 1996) são 

considerados como elementos de ordem formal que constituem a identidade no nível 

organizacional. Em vista disso, o convênio com a prefeitura do município de São Paulo é 

utilizado como uma estratégia de marketing (ou elementos de ordem formal) (KROEZEN; 

HEUGENS, 2012; ENTREVISTA COM ALEX PEREIRA, 2012; COOPERATIVA 

INCENTIVA RECICLAGEM DE LIXO ELETRÔNICO, 2012; HAYDÉE, 2013; A 

RECICLAGEM DO LIXO ELETRÔNICO, 2013; COPPERMITI, 2014; 2015) 

 

"Somos, nesta categoria, a única cooperativa no Brasil, conveniada 

a órgão público - conveniada à Prefeitura de São Paulo" (PC\3). 

"a única cooperativa de reciclagem conveniada com a prefeitura de 

São Paulo que trabalha exclusivamente com resíduos eletrônicos" 

(ENTREVISTA COM ALEX PEREIRA, 2012). 

"A cooperativa (...) é a primeira do gênero do Brasil, mantém um 

convênio com a prefeitura para fazer um serviço completo, coleta, 

triagem e reciclagem do lixo eletrônico" (COOPERATIVA 

INCENTIVA RECICLAGEM DE LIXO ELETRÔNICO, 2012). 
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"(...) Coopermiti, primeira cooperativa de lixo eletrônico de São Paulo 

a adquirir convênio junto à Prefeitura" (HAYDÉE, 2013). 

"Cooperativa conveniada com a prefeitura de São Paulo, recolhe e 

encaminha lixo eletroeletrônico para a reciclagem” (A RECICLAGEM 

DO LIXO ELETRÔNICO, 2013). 

“Conveniada à Prefeitura do Município de São Paulo, iniciou suas 

atividades em março de 2010 na Central de Triagem (...)” 

(COPPERMITI, 2014; 2015). 

 

Assim, como o convênio e\ou parceria com a prefeitura do município de São Paulo, há 

parcerias com órgãos públicos que são utilizados na estratégia de marketing (ou elementos 

de ordem formal) (KROEZEN; HEUGENS, 2012) e que possibilitam promover a Coopermiti 

como uma organização social a qual atende os requisitos legais “Alguns órgãos públicos que 

mandam para gente, por exemplo, a PRODAM, Policia Federal e ANATEL... são parceiros 

fortes, porque se eu atendo uma empresa ou um órgão público que é bem criterioso para a 

destinação, me ajuda a promover o nome" (E\M2, 2015). Em suma, o papel de órgãos públicos 

no processo de desenvolvimento de cooperativas não está restrito a um sistema de incentivos, 

cabe-lhe também atuar no processo de legitimidade delas.   

O terceiro evento ocorre no mesmo período que o quarto evento. Há um processo de 

progressão cumulativa de adição. Segundo Van de Ven (2007), esse processo configura-se 

quando dois eventos ocorrem simultaneamente (VAN DE VEN, 2007). Em vista disso, as 

considerações finais serão realizadas no próximo evento. 

 

7.4 Investimentos com capital próprio: o início efetivo das atividades 

(Evento ocorrido – Início do ano de 2010) 

 

Mesmo com o apoio advindo do convênio com a prefeitura do município de São Paulo, a 

Coopermiti não estava apta para operar no início do ano de 2010. Isso decorre do fato de que o 

apoio de órgãos públicos a organizações sem fins lucrativos é mediante a força da lei. Em outras 

palavras, o convênio só contempla aquilo que está previsto em lei. Ainda, observa-se que as 

leis que regulamentam e estabelecem a obrigatoriedade dessa parceria não contemplam as 

especificidades presentes em uma cooperativa de coleta seletiva de resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrônicos (E\M1, 2012). 

 

“Fechou a parceira, mas não é muito benéfica pra gente, no sentido 

de que, na parceria, o decreto está regulamentado de que a prefeitura, 

além de ceder o espaço, ela tem de ceder algumas outras coisas como 

esteira e tudo mais, que pra gente não tem uso, a gente precisa de outras 

máquinas que não estão previstas no decreto. Então pra gente 

concedeu o que era possível o que estava no decreto, e o que não era 

possível que não estava no decreto, então acabou” (E\M1, 2012). 
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A Figura 16 ilustra o galpão no dia em que os fundadores receberam a chave no início 

do ano de 2010. Observa-se a ausência de máquinas e equipamentos relativos aos processos 

operacionais e administrativos, em conformidade com as falas "Eu lembro que no início não 

tinha nada, não tinha uma bancada, não tinha uma ferramenta, não tinha nada ..." (E\M2, 2014) 

e "No início, o galpão era vazio, não tinha nada e recebemos as chaves...” (E\M2, 2015). 

 

Figura 16 – Galpão no momento da entrega 

 

 
Fonte: Coopermiti (2010) 

 

Em vista disso, os momentos iniciais da Coopermiti foram parametrizados por uma 

ausência de estrutura laboral, concernente a máquinas e equipamentos. Nesse momento de 

adversidade foi que se destacou o perfil empreendedor dos fundadores, mais particularmente a 

característica persistência, a qual é configurada pelo foco nos objetivos a serem alcançados, 

dentre eles, a operacionalidade da organização que acabara de nascer — a Coopermiti.    

Assim, os membros organizacionais são os motivadores deste evento, viabilizando a 

inclusão de elementos de ordem formal. Os membros organizacionais por meio de 

investimentos com capital próprio viabilizaram a aquisição de equipamentos manuais e 

móveis que compõem atributos físicos (ou elementos de ordem formal) (VAN TONDER; 

LESSING, 2003), possibilitando o início das atividades no ano de 2010 (E\M2, 2015).  

 

“(...) então, quem estava no início do projeto acabamos tirando o 

dinheiro do próprio bolso para comprar bancada, ferramentas, bancar 

a coleta de alguns eletrônicos com o carro particular, né, até vir o 

caminhão da prefeitura" (E\M2, 2015). 

 

 Todavia, completa-se: 

"(...) então, começamos a trabalhar em março de 2010, (...)" (E\M1, 

2014). 
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A Figura 17 ilustra uma das mesas adquiridas e utilizadas no processo de desmontagem 

de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, no início do ano de 2010. 

 

Figura 17 – Equipamentos adquiridos mediante capital próprio 

 
 

Fonte: Coopermiti (2010) 

 

Nesta fase, a Coopermiti apresentava um organograma organizacional linear (ou 

elemento de ordem formal) (VAN TONDER; LESSING, 2003), concernente a três grandes 

áreas: administrativo, processos e serviços de apoio (E\M1, 2014). A estrutura linear é 

configurada por uma única linha de gestão. Essa estrutura apresenta vantagens, dentre elas: fácil 

de implantação, clara delimitação das responsabilidades, estrutura simples e estável. Por outro 

lado, há desvantagens, tais como: autoridade linear baseada em um comando único e direto e 

fluxo de informações mais demorado. 

 

"(...) quando começamos a cooperativa, né, o nosso fluxograma era 

basicamente administração, setor de produção e os serviços de 

apoio terceirizado ou não, parece simples e parece lógico, parece que 

é lógico, no começo parecia fazer todo sentido, uma administração, a 

produção e os serviços de apoio terceirizado (...)” (E\M1, 2014). 

 

O Quadro 36 informa os elementos de ordem formal e simbólica que compunham a 

identidade da Coopermiti no terceiro e quarto eventos. Observa-se que a identidade era 

constituída tanto por elementos provenientes do primeiro e do segundo evento como da inclusão 

de novos. 

 

Quadro 36 – Elementos de ordem simbólica e formal no terceiro e quarto evento 

Elementos de ordem simbólica Missão\ objetivos Educação ambiental; Capacitação profissional (1º 

EVENTO) 
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Reduzir a quantidade de resíduos dispostos de forma 

inadequada; Doações de equipamentos recuperados 

(2º EVENTO) 

Função Fomentar a cultura (1º EVENTO) 

Inclusão social (2º EVENTO) 

Valores Ética; Valorização do indivíduo; Princípios da 

sustentabilidade; Cooperativismo; Desenvolvimento 

humano, Valorização do indivíduo (2º EVENTO) 

Logotipo Cor azul: lealdade, verdade e confiança; Cor verde: 

equilíbrio e harmonia (1º e 2º EVENTO) 

Elementos de ordem formal Atividades Atividades relacionadas ao fomento à cultura e à 

capacitação profissional (1º EVENTO) 

Atividades relacionadas à coleta seletiva e à 

reciclagem (2º EVENTO) 

Práticas e modos de fazer as coisas de acordo com os 

padrões culturais (3º EVENTO) 

Atributos físicos Galpão e caminhões (3º EVENTO) 

Moveis e equipamentos manuais (4º EVENTO) 

Processos Estrutura organizacional linear (4º EVENTO) 

Estrutura 

relacional do 

modelo de 

negócios 

Parcerias interorganizacionais que legitimam a 

Coopermiti (3º EVENTO) 

Estratégia de 

marketing 

Baseada em organizações legitimadas (3º EVENTO) 

Capital humano Aprendizagens; Capacitação profissional (2º 

EVENTO) 

Estrutura de 

custos do modelo 

de negócios 

Isenta do pagamento de água, luz, motoristas e 

aluguel (3º EVENTO) 

Proposição de 

valor do modelo 

de negócios 

Coleta de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos (2º EVENTO) 

Contexto Segmento de elétricos e eletrônicos (1º EVENTO) 

Natureza 

jurídica 

Organização sem fins lucrativos (2º EVENTO) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sumarizando, o terceiro evento é marcado pela manutenção de elementos de ordem 

simbólica e formal procedentes de eventos anteriores assim como a inclusão de novos 

elementos de ordem formal relacionados, sobretudo, a atividades realizadas de acordo com os 

padrões culturais, atributos físicos como a galpão e os caminhões e estrutura de custos reduzida. 

Tais elementos foram provenientes da parceira com a prefeitura municipal de São Paulo que 

fomentou o desenvolvimento de novos elementos, concernente ao modelo de negócio, tais como 

a estrutura relacional e a estratégia de marketing. O quarto evento é parametrizado pelo início 

das atividades da Coopermiti, mediante a inclusão de elementos constituintes de sua estrutura 

laboral. 
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7.5 Fundação Banco do Brasil: uma ajuda a mais 

(Evento ocorrido – Final do ano de 2011) 

 

Seguindo a narrativa, a Coopermiti apresentava uma estrutura laboral inadequada até meados 

do ano de 2011. Uma estrutura laboral é configurada com base em uma estrutura física referente 

a máquinas e equipamentos utilizados nas atividades operacionais e uma gestão nos processos 

produtivos.  

Observa-se nas falas dos entrevistados E\M4 (2014) e E\A3 (2014) a seguir uma 

ausência de máquinas e equipamentos adequados que impactaram não somente nos processos 

produtivos da Coopermiti, mas também na segurança no ambiente do trabalho, direcionando 

tanto para uma maior susceptibilidade aos riscos ocupacionais como para a ineficiência 

operacional. Havia também uma ausência de gestão operacional que era refletida na 

desorganização do espaço físico da Coopermiti. As Figuras 18 e 19, a seguir, ilustram a ausência 

de estrutura laboral que marca esse período — a Figura 18 ilustra as áreas operacionais, e a 

Figura 19 traz evidencias da área administrativa. 

 

“(...) a gente não tinha essas... essas gaiolas que tem no pátio. Ali, 

praticamente, as televisões, monitor, já tudo empilhado. E tinha hora 

que você não tinha nem espaço para você poder pegar... a primeira 

preocupação da gente é com a gente mesmo. Então para você pegar e 

tirar uma... vamos dizer assim, tinha uma pilha, imagine uma pilha 

enorme de televisores (...). Então, a preocupação era a gente pegar 

primeiro, pensar na gente, no amigo que está ajudando a gente, 

auxiliando. Então você imagina que tem uma pilha de CPU, uma 

pilha de televisores, uma pilha de... eh... a gente pega e fala assim: 

periféricos, coisas pequenas, radinho, aparelho do som. Então é tudo 

que tinha sido aquelas montanhas. Então, quer dizer, o pessoal chegava, 

começava arrumar. Chegava uma certa hora, você não tinha mais como 

arrumar, você ia começar a jogar, né – jogar é modo de dizer (...) era 

tudo manual (...) Era chave de fenda, tinha que pegar e tirar na força 

ali; tinha muita coisa que você conseguia tirar na base da marreta, 

porque você pega uma marreta, martela para conseguir tirar um 

parafuso (...)” (E\M4, 2014). 

“(...) eles tinham os processos bastante bagunçados na Coopermiti 

(...) aí no caso da Coopermiti isso é um pouco agravado (...); então 

assim, eles tinham processos bastantes caótico lá dentro, que isso se 

refletia até na bagunça física das coisas que elas eram no momento 

inicial quando eu tive o contato com eles (...)” (E\A3, 2014). 
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Figura 18 – Ausência de estrutura laboral para atividades operacionais 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Lixo Eletrônico (2014) e Manual de Boas Práticas de Gestão Ambiental 

da Logística Reversa (2014) 

 

Figura 19 – Ausência de estrutura laboral para atividades administrativas 

 

Fonte: Coopermiti (2014) 

 

Mas em setembro de 2011, a Coopermiti deu um salto em sua estrutura física (ou 

elemento de ordem formal), mediante o apoio financeiro fornecido pela Fundação Banco do 

Brasil.  

Esse tipo de organização não é considerado como agente externo em estudos sobre 

audiência, identidade organizacional e estabelecimento de mercados (CARROLL; 

SWAMINATHAN, 2000; LAYARQUES, 2002; McDONALD; GATES, 2003; 

GONÇALVES, 2003; RAO; MONIN; DURAND, 2003; VELLOSO, 2004;  LOUNSBURY; 

RAO, 2004; ZHAO, 2005; HSU; HANNAN, 2005; FERRAZA et al., 2006; MEDINA, 2007; 

GRIMBERG, 2007; REIS; SILVA; MATTOS; LIMA; FORNACIARI, 2008; TIMLETT; 

WILLIANS, 2008;   HANNAN, 2008; SIQUEIRA; MORAIS, 2009; AQUINO; CASTILHO; 

PIRES, 2009; PAULA; SOUZA-PINTO; SOUZA, 2010; IBGE, 2010;ROBERTS; SIMONS; 
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SWAMINATHAN, 2010; NEGRO, HANNAN; RAO, 2010, 2011; BRINGHENTI; 

GUNTHER, 2011; BRAGA; MEIRELLES, 2013; AHMADJAN; EDNAN, 2013; 

GOLDBERG; VASHEVKO, 2013). Entretanto, considera-se a Fundação Banco do Brasil 

como um agente externo da audiência, visto que por meio de suas atribuições promoveram a 

inclusão e exclusão de elementos de ordem formal e simbólica na Coopermiti (BRAGA; 

MEIRELLES, 2015).  

Observa-se que o apoio financeiro fornecido pela Fundação Banco do Brasil implicou 

melhorias na estrutura laboral relativas, especialmente, a atributos físicos (ou elemento de 

ordem formal) (VAN TONDER; LESSING, 2003), tais como: empilhadeiras, gaiolas, 

ferramentas pneumáticas e máquinas de pesar (E\M2, 2014; 2015). 

 

"Fundação Banco do Brasil, em 2011 nos apoiou financeiramente 

(...) tivemos dinheiro para comprar esta balança, né, de piso, 

empilhadeira, algumas gaiolas para armazenar o resíduo e ferramentas 

pneumáticas com base de compressor (...)" (E\M2, 2014). 

"(...) nós tivemos verba para comprar balança, empilhadeira, 

ferramentas pneumáticas com base em compressores (...)" (E\M2, 

2015). 

  

As melhorias na estrutura laboral representaram um beneficiamento no ambiente de 

trabalho, mais especificamente na realização dos processos e suas atividades correlatas. Há um 

desenvolvimento de um valor organizacional (ASHFORTH; MAEL, 1996) — a qualidade no 

ambiente de trabalho — componente dos elementos de ordem simbólica da identidade no nível 

organizacional (E\M2, 2015). 

 

"(...) ferramentas pneumáticas com base em compressores que 

aceleram o processo de desmontagem, gaiolas para o 

armazenamento dos materiais (...) acelerou o processo de 

desmontagem, descarregamento do caminhão quando chega uma 

grande quantidade, a empilhadeira nos ajudou bastante no trabalho, 

até mesmo na movimentação de cargas internamente" (E\M2, 2015). 

 

A Figura 20 ilustra as máquinas e os equipamentos adquiridos com o apoio financeiro 

da Fundação Banco do Brasil, a saber: i) gaiolas que viabilizaram a organização do espaço 

operacional e o armazenamento (foto superior esquerda); ii) empilhadeira para movimentação 

da carga dentro do galpão e que auxiliou os processos de descarregamentos (foto superior 

direita); iii) ferramentas pneumáticas que auxiliaram os processos de desmontagem (foto 

inferior esquerda); e iv) balanças que viabilizaram pesar com melhor precisão tudo que entra e 

que sai da Coopermiti (foto inferior direita).  
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A balança impactou na estrutura de receitas do modelo de negócios (ou elemento de 

ordem formal) (KROEZEN; HEUGENS, 2012) da Coopermiti, principalmente porque permitiu 

identificar o volume faturado e até mesmo roubo, como na declaração seguinte: “No primeiro 

mês houve já um aumento no faturamento do que pesava e do que comercializava, ou seja, 

estávamos sendo roubados descaradamente e não sabíamos...” (E\M2, 2014). 

 

Figura 20 – Máquinas e equipamentos advindos do apoio financeiro da Fundação Banco do 

Brasil 

 
Fonte: Elaborada pela autora a partir da Cooperativa incentiva reciclagem de eletrônico (2012), Repórter ECO 

(2013), A reciclagem do lixo eletrônico (2014) e Lixo Eletrônico (2014) 

 

Tais artefatos proporcionaram melhorias nas atividades laborais, como destaca um 

cooperado: “... tem um material apto para você pegar, chegar e concluir um serviço...vou 

precisar...tem um parafuso que é desse tamanho...já tem aquela chave...que é daquele tamanho, 

que já dá para você desparafusar. Então, quer dizer, as coisas já tão bem melhor...” (E\M4, 

2014). 

Neste quinto evento, pode-se identificar um processo de progressão cumulativa de 

modificação (VAN DE VEN, 2007). A identidade foi modificada por meio da inclusão e 

alteração de elementos de ordem formal e simbólica. Vale destacar a substituição de 

equipamentos manuais para equipamentos à base de compressores. 

 



177 
 

 
 

Quadro 37 – Elementos de ordem simbólica e formal no quinto evento 

Elementos de ordem simbólica Missão\ objetivos Educação ambiental; Capacitação profissional (1º 

EVENTO) 

Reduzir a quantidade de resíduos dispostos de forma 

inadequada; Doações de equipamentos recuperados 

(2º EVENTO) 

Função Fomentar a cultura (1º EVENTO) 

Inclusão social (2º EVENTO) 

Valores Ética; Valorização do indivíduo; Princípios da 

sustentabilidade; Cooperativismo; Desenvolvimento 

humano, Valorização do indivíduo (2º EVENTO) 

Qualidade no ambiente de trabalho (5º EVENTO) 

Logotipo Cor azul: lealdade, verdade e confiança; Cor verde: 

equilíbrio e harmonia (1º e 2º EVENTO) 

Elementos de ordem formal Atividades Atividades relacionadas ao fomento à cultura e a 

capacitação profissional (1º EVENTO) 

Atividades relacionadas a coleta seletiva e à 

reciclagem (2º EVENTO) 

Práticas e modos de fazer as coisas de acordo com os 

padrões culturais (3º EVENTO) 

Atributos físicos Galpão e caminhões (3º EVENTO) 

Moveis e equipamentos manuais (4º EVENTO) 

Empilhadeira; Gaiolas; Máquinas de pesagem; 

Equipamentos pneumáticos (5º EVENTO) 

Processos Estrutura organizacional linear (4º EVENTO) 

Estrutura 

relacional do 

modelo de 

negócios 

Parcerias interorganizacionais que legitimam a 

Coopermiti (3º EVENTO) 

Estratégia de 

marketing 

Baseada em organizações legitimadas (3º EVENTO) 

Capital humano Aprendizagens; Capacitação profissional (2º 

EVENTO) 

Estrutura de 

custos do modelo 

de negócios 

Isenta do pagamento de água, luz, motoristas e 

aluguel (3º EVENTO) 

Estrutura de 

receitas do 

modelo de 

negócios 

Melhorias no faturamento (5º EVENTO) 

Proposição de 

valor do modelo 

de negócios 

Coleta de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos (2º EVENTO) 

Contexto Segmento de elétricos e eletrônicos (1º EVENTO) 

Natureza 

jurídica 

Organização sem fins lucrativos (2º EVENTO) 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

 Encerrando este evento, observa-se a inclusão e substituição de elementos de ordem 

formal devido ao apoio fornecido pela Fundação Banco do Brasil (ver o Quadro 36). A 

substituição concerne a máquinas e equipamentos que viabilizaram melhorias na estrutura 

laboral e no faturamento da organização (ou elementos de ordem formal). Aqui, fica explicito 

que os valores organizacionais advêm não somente de características intrínsecas de seus 



178 
 

 
 

fundadores e das leis, mas ainda do desenvolvimento da estrutura organizacional (ou elementos 

de ordem formal), como o caso do valor organizacional (ou elemento de ordem simbólica), a 

qualidade no ambiente de trabalho. 

 

7.6 Clientes: parcerias mais que comerciais 

(Evento ocorrido – Final do ano de 2011 a 2012) 

 

Os clientes na perspectiva da cadeia reversa são ao mesmo tempo os fornecedores de insumos 

que alimentam os processos operacionais de cooperativas e são denominados pela literatura 

como sociedade (TIMLETT; WILLIANS, 2008; CIRNE; BARBOSA, 2010; BRINGHENTI; 

GUNTHER, 2011; BRAGA; MEIRELLES, 2013). Em estudos sobre o estabelecimento de 

mercado, via categorização (HSU; HANNAN, 2005; HANNAN, 2008; ROBERTS; SIMONS; 

SWAMINATHAN, 2010; GOLDBERG; VASHEVKO, 2013), os consumidores apresentam 

atribuições de não somente estabelecer as propriedades que compõem os produtos e os serviços 

ofertados, mas ainda avaliam os comportamentos e as ações organizacionais (HSU; HANNAN, 

2005; HANNAN, 2008; ROBERTS; SIMONS; SWAMINATHAN, 2010; GOLDBERG; 

VASHEVKO, 2013). 

No final do ano de 2011, a Coopermiti celebrou uma parceria comercial com a empresa 

Officer Distribuidora. Este agente externo contribuiu não só na comercialização como também 

“...identificou uma série de adequações que seriam necessárias para que a Coopermiti 

participasse desse projeto conosco...”(E\A3, 2014). Dentre as contribuições, destacam-se 

investimentos que possibilitaram melhorias no gerenciamento de processos e na segurança no 

ambiente laboral. 

As orientações realizadas pela parceira comercial Officer Distribuidora para a 

Coopermiti proporcionaram o desenvolvimento de conhecimentos quanto à gestão de processos 

operacionais, corroborando para a adequação legal e, consequentemente, a profissionalização 

da Coopermiti (E\A3, 2014). 

. 

“(...) então, assim, a gente fez uma série de investimentos para que a 

Coopermiti fizesse os ajustes necessários da segurança do trabalho e 

uma série de outras coisas para a profissionalização do trabalho da 

Coopermiti (...)” (E\A3, 2014). 

 “(...) a gente até desenhou processos para a Coopermiti de como 

deveriam fazer desde o recebimento até a triagem etc e tal (...)”(E\A3, 

2014). 
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Os estudos de Bogaert, Boone e Carroll (2010), sobre o estabelecimento de mercados, 

contemplaram a profissionalização apenas no nível pessoal, mas no caso da Coopermiti a 

profissionalização se estendeu para o nível organizacional. A profissionalização é constituída 

por elementos de ordem formal, destacando conhecimentos de gestão de processos, que 

compõem o capital humano da Coopermiti.  

Ainda, a parceira comercial Officer Distribuidora realizou investimentos que 

viabilizaram a segurança no ambiente de trabalho da Coopermiti com o uso de artefatos, tais 

como: i) proteção dos olhos por meio do uso de óculos de segurança para trabalhos; ii) proteção 

auditiva por meio do uso de protetores auriculares; iii) proteção de membros superiores por 

meio do uso de luvas; iv) proteção dos membros inferiores por meio do uso de botas; e v) 

equipamentos de sinalização no ambiente laboral (E\A3, 2014), os quais são equipamentos 

que constituem atributos físicos (ou elemento de ordem formal) (VAN TONDER; LESSING, 

2003) da Coopermiti. 

 

“(...) os investimentos que a gente fez na Coopermiti, eles conseguiram 

fazer uma série de melhorias lá; então, em relação à segurança do 

trabalho, a própria organização física do espaço deles (...) você 

visitou o espaço deles, você vê aquelas marcações no chão, tudo aquilo 

foram investimentos que a Officer ajudou a fazer, a organização do 

espaço deles (...)” (E\A3, 2014). 

 

A Figura 21 ilustra equipamentos de proteção individual como óculos e luvas usados 

por um dos cooperados no nível operacional assim como faixas de sinalização no ambiente 

laboral que possibilitaram delinear o espaço na área funcional. 

 

Figura 21 – Máquinas e equipamentos advindos da parceria comercial Officer Distribuidora 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Repórter ECO (2013) 
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No que tange ao enquadramento legal, observa-se que isso foi devido a um esforço por 

parte da empresa Officer Distribuidora em orientar a Coopermiti a ajustar o seu sistema 

organizacional (ou processos administrativos e organizacionais) a fim de obter a conformidade 

legal e suas instancias (E\A3, 2014). 

 

“(...) a nossa preocupação de que teria que ser uma empresa que 

estaria em conformidade com a legislação ambiental e até com a 

legislação local; então, uma grande parte do investimento que a gente 

fez foi na adequação da própria Coopermiti a isto, ver se a 

documentação da Coopermiti estava Ok, se os enquadramentos da 

Coopermiti em relação à CETESP e outros órgãos aí (...) se aquilo tudo 

estava dentro dos conformes e em relação à segurança do trabalho 

que depois para ela ter aquelas coisas de capacitar alguém, para CIPA 

tudo aquelas coisas; então, uma parte foi disso da própria adequação; 

então, assim, o investimento foi deixar a Coopermiti em conformidade 

com todos os requisitos legais para o funcionamento da própria 

cooperativa (...)” (E\A3, 2014). 

 

O resultado da profissionalização organizacional foi a conformidade legal, a qual 

assinala que tanto há uma estrutura organizacional bem definida como uma segurança no 

ambiente laboral. As falas dos entrevistados E\A2 (2014) e E\A3 (2014) evidenciam que a 

adequação legal da Coopermiti é mediante a disposição de licenças ambientais. A licença 

ambiental aponta para a adequação normativa das práticas cotidianas. Em outras palavras, as 

práticas organizacionais — ou elementos de ordem formal — (ASHFORTH; MAEL, 1996) 

produzem um menor impacto sobre o meio ambiente. Percebe-se, então, o desenvolvimento de 

mais um valor organizacional (ou elemento de ordem simbólica) (ASHFORTH; MAEL, 

1996), o cumprimento de obrigações legais. 

 

“(...) pra gente, é muito importante que a empresa tenha uma licença 

ambiental, que a empresa seja bem correta, porque eu estou 

encaminhando resíduo químico basicamente, e tem algumas peças 

diferentes que podem trazer um dano ao meio ambiente, e não é isso 

que a gente quer (...)” (E\A2, 2014). 

“(...) não é uma cooperativa, é uma cooperativa que atende todos os 

requisitos ambientais para fazer o que faz (...)” (E\A3, 2014). 

 

 

Outro valor organizacional — ou elemento de ordem simbólica — (ASHFORTH; 

MAEL, 1996) a confiança derivou da observância às normas coletivas e de caráter legal 

realizada pela Coopermiti. Observa-se nas falas a seguir: “...a gente está seguro de que os 

equipamentos de informática estão sendo descartados e muito bem aproveitados por esta 

empresa...a Coopermiti...ela tem esta diferenciação, né, e por fazer tudo certo, tudo dentro da 
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lei...” (E\A1, 2014) e “...não é uma cooperativa, é uma cooperativa que atende todos os 

requisitos ambientais para fazer o que faz...” (E\A3, 2014). 

 Finaliza-se este evento destacando que o sexto evento aqui apresentado ocorre ao 

mesmo tempo que o sétimo, oitavo e nono evento, ou seja, ocorre um processo de progressão 

cumulativa de adição. Em vista disso, a discussão das inclusões, alterações e exclusões de 

elementos de ordem formal e simbólica que compõem a identidade organizacional será 

realizada no nono evento, logo a seguir. 

 

7.7 Fundador assume a direção da Coopermiti: a segunda chance 

(Evento ocorrido – Início do ano de 2012) 

 

Todavia, a primeira crise que enfrentou a Coopermiti foi ocasionada pela ausência de estrutura 

laboral evidenciada pelos entrevistados E\M4 e E\A3 (discutidas anteriormente) “... mas em 

dezembro de 2011 a coisa, aconteceu, é o que eu costumo dizer que foi o período crítico do 

projeto, de toda empresa, né, a cooperativa estava insolvente, estava com uma dívida alta 

muita...”(E\M1, 2014). 

Para resolver essa difícil situação, o fundador E\M1teve como intenção inicial 

“...encerrar, dissolver o projeto...”E\M1 (2014). Entretanto, observa-se a visão do fundador 

quando diz: “...mas quando eu vi que tinha 20 famílias que dependiam daqui...eu não consegui 

simplesmente dissolver...”E\M1 (2014). 

Em vista disso, o fundador E\M1 junto com um grupo de amigos desenvolveram e 

implementaram um plano de ação que viabilizou o desenvolvimento da Coopermiti “...o grupo, 

né, então, eu não fiz nada sozinho, eu não planejei nada sozinho, eu precisei de muita gente boa 

ajudando a planejar...pessoas muito inteligentes e boas ajudaram a projetar e porque muita gente 

boa e capaz ajudou a executar...” E\M1 (2014), e, em pouco tempo, a Coopermiti deu um salto 

“...aí para a minha surpresa a cooperativa deu um salto muito grande...” E\M1 (2014). 

Contudo, como em todo projeto social ou organizações sem fins lucrativos, é muito 

comum os seus fundadores não participarem de forma ativa na vida cotidiana “...a ideia não era 

eu tocar o projeto, a ideia sempre foi que eu fosse consultor...” (E\M1, 2014). Ao mesmo tempo, 

o desenvolvimento que a Coopermiti vivenciara nesse período foi fruto de uma dedicação 

constante do fundador E\M1 “...exigia uma presença constante minha...” E\M1 (2014), e que 

acabou prejudicando o desempenho de sua própria empresa.  
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Foi nesse momento que o fundador E\M1 declarou: “...estava em um momento que eu 

tinha que escolher ou continuar aqui, ou continuar em minha empresa...então, foi uma época 

difícil para mim neste sentido...” E\M1 (2014). 

Em resposta aos seus próprios valores e crenças pessoais e o apoio incondicional de sua 

família “...minha família incentivou...fecha a empresa e vai tocar o projeto. Olha, mas o padrão 

de vida vai cair; não reclamaram, meus filhos não reclamaram, minha esposa não reclamou; 

então, ninguém reclamou, então resolvi, então vamos arriscar, fechei a minha empresa...” 

(E\M1, 2014), o fundador E\M1 assume a direção da Coopermiti, no início do ano de 2012. 

 

"Então, a data foi 17 de janeiro de 2012; foi quando eu assumi 

efetivamente o projeto, esta data eu pedi para os cooperados pelos 

menos uns três meses para que eu pudesse fazer um estudo, e pudesse 

apresentar um plano para gente seguir, né, levantei as informações, 

entendeu (...)” (E\M1, 2014). 

 

 

O processo de reestruturação organizacional foi fomentado pelo fundador E\M1 e 

marcou o ano de 2012, sendo parametrizado pela inclusão e alteração de elementos de ordem 

formal e simbólica que compõem a identidade da organização.  

Dentre os elementos de ordem simbólica, deve-se destacar filosofia de gestão 

democrática (VAN TONDER; LESSING, 2003), um dos princípios do cooperativismo, o qual 

é estabelecido por lei e é um dos valores organizacionais discutido anteriormente. 

Observa-se que essa gestão se configura pelo compartilhamento, quer seja das 

recompensas, quer seja das responsabilidades (PROGRAMA FISCAIS DA NATUREZA COM 

ALEX PEREIRA, 2013; E\M3, 2014). Dentre os princípios contemplados, destacam-se, a 

saber: i) participação de todos os níveis organizacionais nos processos decisórios; ii) 

transparência nas informações e nos objetivos organizacionais; iii) democracia; e iv) o fundador 

E\M1 seria visto pelos demais colaboradores como um intraempreendedor.  

 

"Numa cooperativa, o sistema cooperativista e os princípios do 

cooperativismo significam que a gestão tem que ser democrática, ou 

seja, todos os cooperados e associados definem e decidem o que vai ser 

feito na cooperativa, e o resultado econômico é dos cooperados. Se o 

resultado for positivo bom, todo mundo vai ter uma participação; se for 

negativo, eles também arcam com o ônus da coisa (...)" (PROGRAMA 

FISCAIS DA NATUREZA COM ALEX PEREIRA, 2013). 

“(...). Então, assim... tudo é feito proposta, é votado em assembleia, 

é assumido. A partir do momento que assumiu, está bom. Foi votado, 

todo mundo decidiu, então vai ser feito (...)” (E\M3, 2014). 
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A filosofia de gestão democrática passou a ser exercida em sua plenitude "...a partir de 

janeiro de 2012, quando o Alex assumiu... a cooperativa melhorou muito em termos de gestão 

mais participativa...” (E\M2, 2014). Assim, as características do perfil empreendedor do 

fundador E\M1 são fundamentais para o exercício desse tipo de gestão. No caso aqui, a 

liderança democrática, a qual advoga que o líder estimula tanto a participação de todos para a 

realização das tarefas como também nos processos decisórios.  

Van Tonder e Lessing (2003) assinalaram a liderança no nível organizacional. Por outro 

lado, destaca-se aqui a liderança no nível individual dos fundadores, pois é por meio desta que 

os fundadores transmitem seus valores, crenças e gostos para o nível organizacional, implicando 

ou não a manutenção deles, ao longo da história da organização. As falas do entrevistado E\M4 

(2014) a seguir, evidenciam a transmissão de valores organizacionais para os demais membros 

organizacionais, representados pelo apego emocional por parte dos cooperados do nível 

operacional. O apego emocional ocorre quando o indivíduo interioriza características 

organizacionais.  

Assim, internalização de valores organizacionais, mais singularmente o cooperativismo, 

viabilizou o processo de integração do entrevistado E\M4 (2014), sendo concretizado pelo 

senso de “fazer coletivamente”; houve, então, uma assiduidade de as pessoas ajudarem umas às 

outras, contribuindo direta ou indiretamente para a realização de tarefas.  

 

“A gente está aqui um para ajudar o outro, por isso chama 

cooperativa, tem que ter cooperativismo. Se não tiver, então a gente 

pega... um auxilia o outro” (E\M4, 2014). 

 

Ainda, a internalização do valor cooperativismo fomentou um aumento no grau de 

envolvimento dos cooperados. Isso pode ser observado nas falas a seguir quanto à questão de 

contribuir com a organização por meio de ideias. Houve o desenvolvimento de habilidades 

individuais (KARL; KIM; PHILLIPS, 2010) como pensar, modificar, aperfeiçoar, inovar 

formas de fazer as coisas que incorporam o capital humano (ou elemento de ordem formal) da 

Coopermiti (E\M4, 2014). 

 

“Você tenta ajudar, tenta, tipo assim, dar uma ideia, tenta fazer alguma 

coisa, entendeu? Quer dizer, tem hora que você tem ideia, mas você 

pega, você fala, chega uma hora que... tem hora que a pessoa escuta, 

hora que o pessoal já não escuta, então, mas é uma coisa que... que vai 

da gente, porque, afinal de contas, aqui tudo a gente é como se fosse 

dono” (E\M4, 2014). 
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Nesse sentido, a filosofia de gestão democrática é congruente com um dos valores 

organizacionais — mais especificamente a valorização do indivíduo — auferida por meio da 

participação dos cooperados de qualquer nível organizacional no processo de tomada de 

decisões, e na cogestão que significa que os cooperados participam da gestão organizacional 

(E\M1, 2014; E\M2, 2015). 

 

“Ele não faz assim, eu vou fazer isso e ponto. Eu vou fazer isso, mas 

sempre perguntando, votando que toda cooperativa precisa, então, a 

gestão melhorou muito" (E\M2, 2015). 

"(...) gestão democrática, gestão democrática é muito aberto, é só 

juntar todo mundo numa sala é votar no assunto; acredito que não é não, 

gestão democrática para mim é realmente o cooperado participar do 

diaadia da gestão da empresa (...)" (E\M1, 2014). 

 

 

Essa filosofia, ainda, intermediou um sistema de gerenciamento de caráter flexível e 

permite mudanças organizacionais. As mudanças são fomentadas, quer seja internamente pela 

busca de melhorias nos processos (acima discutidos), quer seja externamente (ou leis) por meio 

da adequação legal. A gestão flexível (ou elemento de ordem simbólica) alavancou o 

desenvolvimento do capital humano da Coopermiti, na qual há uma qualificação profissional 

no nível individual (BOGAERT; BOONE; CARROLL, 2010) inserida no capital humano (ou 

elemento de ordem formal) (E\M3, 2014). 

 

“É flexível. (...) eu procuro atender a tudo (...)” (E\M3, 2014). 

“(...) o mercado muda, né, leis mudam, realidade muda. Não sei, 

sempre surge uma nova necessidade. E eu acho que uma das 

necessidades é você acompanhar isso, você mudar também. Seja 

materialmente, seja físico ou seja intangível. Não sei, você muda 

alguma coisa, né, sempre procura melhorar” (E\M3, 2014). 

“(...) a realidade do dia a dia, o trabalhador reflita. Fala assim: “Olha, 

meu, a gente vai pensar, a gente vai ter que mudar isso daqui (...)” 

(E\M3, 2014). 

 

 

Em um momento anterior ao ano de 2012, a Coopermiti vivenciou o insucesso, quanto 

a “...implementar o sistema de gestão...anteriormente, como não deu certo...” (E\M3, 2014). Por 

outro lado, quando o fundador E\M1 assumiu a direção em 2012 “...ele tentou fazer...ele tentou, 

trouxe de novo isso daí e conseguiu...” (E\M3, 2014). 

Em vista disso, houve a inclusão de elementos de ordem formal relativos à estrutura 

tecnológica, com a implementação do sistema integrado de gestão de qualidade e do meio 

ambiente (ou SIGMA) (E\M2, 2015). A estrutura tecnológica não é um elemento 

contemplado a priori na teoria. Entretanto, considera-se como um elemento de ordem formal 
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componente da identidade no nível organizacional, já que ela impacta nos processos 

operacionais e administrativos da organização. 

 

“(...) a implantação do nosso SIGMA foi em torno de 2012 (...)” (E\M2, 

2015). 

"Outro ponto importante (...) promovemos, né, o nosso SIGMA, 

Sistema Integrado de Gestão de Qualidade e Meio Ambiente (...) a 

implantação do nosso SIGMA foi em torno de 2012 (...)” (E\M2, 2015). 

 

 Dentre as alterações promovidas pelo SIGMA, destacam-se a formalização dos 

processos operacionais e administrativos (ou elemento de ordem formal). A formalização 

não se restringe à descrição deles em manuais; visa, mormente, a melhorias a fim de obter a 

eficiência organizacional (E\M1, 2012). Essa formalização delimita de forma clara as atividades 

e seus responsáveis. 

 

“(...) eu tenho um manual integrado de gestão ambiental, e eu tenho 

um manual de qualidade, o manual tem os procedimentos e as 

instruções”. “Então, tem pro recebimento, pra pré-triagem, produção, 

expedição e a saída, tudo isso é documentado (...)” (E\M1, 2012). 

 

A formalização, sobretudo, viabilizou o mapeamento dos processos existentes dentro 

da Coopermiti. O mapeamento de processos é entendido como uma sequência de atividades que 

se correlacionam, possibilitando um melhor fluxo na realização dos mesmos (E\M2, 2015; 

E\M4, 2014). 

 

“(...) a gente tem mapeado todos os nossos processos (...)" (E\M2, 

2015). 

“(...) a gente tem nossos processos bem traçados, assim, bem 

mapeados. Nós temos processos desde o macro até o micro, assim, 

muito bem mapeados” (E\M4, 2014). 

 

 

Ainda, a formalização e o mapeamento dos processos possibilitaram o desenvolvimento 

de um sistema de monitoramento “...tem um manual sobre a não conformidade, é uma 

reclamação, é uma falha, um atraso, não coletou, tudo isso tem que ser documentado e tem que 

ser tratado. Porque eu tenho que algum indicador, algum indicativo pra mim tomar uma 

decisão...” (E\M1, 2012), e que visava à qualidade nos processos a serem realizados “...todo o 

processo de gestão da Coopermiti...tudo isso não acontece sem qualidade, sem o mínimo de 

processo definido...” (E\M1, 2012). Como consequência, houve o desenvolvimento de mais um 

elemento de ordem simbólica referente aos valores organizacionais (ASHFORTH; MAEL, 

1996), a qualidade nos processos organizacionais. 
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Em resposta às alterações fomentadas pelo SIGMA, mais especificamente a 

formalização e o mapeamento dos processos organizacionais, a estrutura organizacional da 

Coopermiti relativa ao seu organograma evoluiu, sendo definida por macro áreas e os 

departamentos correlatos, conforme as falas do entrevistado E\M1 e a Figura 22, a seguir. 

 

"(...) a gente começou a descobrir que nós tínhamos, né, nossa, vamos 

falar de prospecção é todas aquelas atividades para trazer o resíduo e 

para divulgar a cooperativa (...) tem o processo produção que a gente 

chama de macro-operacional, é a efetiva coleta, a triagem, recebimento, 

estoque, descaracterização, desmontagem é a produção, então, temos a 

destinação, nós descobrimos que a destinação ela é muito importante, 

você não destina por destinar tem toda uma lógica legal" (E\M1, 2014). 

 

 

 Figura 22 – Organograma atual  

 
Fonte: Manual de Boas Práticas e Gestão Ambiental da Logística Reversa (2014, p. 21) 

 

Houve, então, uma alteração de elementos de ordem formal na qual a estrutura linear é 

alterada para uma estrutura funcional, que se baseia na departamentalização, ou seja, há uma 

divisão entre as funções desempenhadas, a qual possibilita tanto a especialização como o 

melhor aproveitamento de recursos (E\M1, 2012; PROGRAMA FISCAIS DA NATUREZA 

COM ALEX PEREIRA, 2013). 

 

“(...) temos o comitê gestão da qualidade, que é um comitê que tem 

que analisar se o sistema está girando; (...) temos o coordenador 

pedagógico, que é um setor responsável pela parte educacional; temos 
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o coordenador de marketing, (...); temos uma coordenação 

administrativa que tem que se preocupar com a limpeza, (...); temos 

uma coordenação de produção (...)” (E\M1, 2012). 

“Nessa hierarquia toda na Coopermiti nós temos a direção, temos as 

coordenações, e aí nós temos as células (...)” (E\M1, 2012). 

"(...) a gente criou um departamento, um setor nosso que cria oficinas 

pedagógicas e planos de aula, e são gratuitos para a rede de ensino (...)" 

(PROGRAMA FISCAIS DA NATUREZA COM ALEX PEREIRA, 

2013). 

 

 

Deve-se dar destaque a um sistema de som na área operacional. A implementação do 

sistema acústico advém de um estudo realizado pelo departamento pedagógico o qual 

identificou que o perfil dos cooperados é musical (OBSERVAÇÕES, 04\2014). Observa-se, 

ainda nas falas dos entrevistados E\M2 e E\M4, que a estrutura funcional desenvolvida pela 

Coopermiti inclui relações funcionais entre os vários departamentos, cancela a dependência do 

topo da hierarquia e a rigidez estrutural. Por outro lado, a existência de um chefe para cada 

função aumenta a complexidade de coordenação. Fica explícito o desenvolvimento de 

competências relacionadas à coordenação de processos e que fazem parte do capital 

humano da Coopermiti, sendo um elemento de ordem formal que constitui a sua identidade  

 

“Na produção tem o responsável de área, por exemplo, hoje vamos 

desmembrar tantos CPU’s, monitores ou periféricos, tem a hora e o dia, 

foi um avanço (...)" (E\M2, 2015). 

“Então, quer dizer, muita coisa (...) né, porque antigamente não tinha o 

pessoal de... de liderança, agora já tem. Então cada lugar tem para a 

pessoa. Então você vai estar sempre sendo vigiado” (E\M4, 2014). 

  

Esse desenvolvimento corroborou para um alto grau de complexidade, e novos cargos 

foram criados “...o que nós vamos mexer para melhorar a estrutura da companhia, né, da 

Coopermiti Cooperativa, que nós podemos investir nisso, seja físico ou seja a parte de... sei lá, 

organograma, criando cargos operacional, criando cargos...” (E\M3, 2014). A formalização 

organizacional também se estendeu aos cargos existentes na Coopermiti“...todos os cargos são 

documentados, e exigem requisitos mínimos para serem exercidos...” (E\M1, 2014). 

A formalização e a ordenação dos processos proporcionaram um claro entendimento 

deles e das atividades correlatas para os cooperados do nível operacional, fomentando uma 

postura de autorreflexão nos mesmos, quanto ao jeito de fazer as coisas “...agora você tem o 

lugar certinho. Antes de você colocar, você tem que pensar duas vezes...” (E\M4, 2014). 

Ainda, a formalização dos processos viabilizou a transferência de conhecimentos 

tácitos. Houve, então, a adição de novos elementos no capital humano (ou elemento de ordem 

formal), os programas de treinamentos. Esses programas possibilitaram a transferência de 
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conhecimentos, habilidades ou práticas relacionadas à execução das tarefas organizacionais e, 

ao mesmo tempo, essa transferência propiciou a capacitação profissional tanto no nível 

individual, como no nível organizacional (REPÓRTER ECO, 2013; E\M4, 2014; E\M2, 2015).  

  

" (...) por exemplo, os cooperados eles recebem uma instrução, né, de 

que forma desmontar aquele equipamento para ter agilidade” (E\M2, 

2015). 

"Os cooperados receberam treinamento para separar os materiais de 

acordo com a classificação de cada um, metal e plástico seguem 

caminhos distintos para indústrias recicladoras" (REPÓRTER ECO, 

2013). 

“(...) estando no dia a dia e através do treinamento que a Coopermiti 

passou para a gente. Então, quer dizer, muita coisa (...)” (E\M4, 2014). 

 

Assim, eles possibilitaram não somente a capacitação profissional mas ainda o 

desenvolvimento dos colaboradores. Observa-se nas falas do entrevistado E\M1 (2012) que o 

desenvolvimento está baseado em capacidades e habilidades que não se aplicam somente às 

atividades operacionais como também às administrativas.  

 

“(...) qualquer cooperado que entrar aqui, em tese, ele deve e pode um 

dia se candidatar a presidente, pra diretor financeiro, pra secretário 

deste que tenha se preparado, porque isso é democracia (...)” (E\M1, 

2012). 

 

O entrevistado E\M3 traz a questão da socialização do conhecimento dentro da 

Coopermiti, a qual advoga que as experiências intelectuais são compartilhadas para os demais 

membros “... a socialização do conhecimento aqui ....Você socializa conhecimento...” (E\M3; 

2014).  

Na sala de espera, observou-se uma prateleira de livros, o prenúncio de uma biblioteca 

a ser formada e, segundo os entrevistados E\M1 e E\M2, ela visa incentivar a leitura dos 

cooperados e seus familiares (OBSERVAÇÕES, 4\2014). Percebe-se que a Coopermiti quer 

incentivar não apenas os seus funcionários, mas também os seus familiares a se 

autodesenvolverem.  

As mudanças ocorridas ao longo do ano de 2012, fomentaram o desenvolvimento do 

comprometimento afetivo por parte dos cooperados. Observa-se que o comprometimento 

afetivo provém de um apego psicológico baseado no sentimento de pertencer e de permanecer 

(E\M4, 2014). 

 

“(...) a gente começa a se apegar nas coisas. Você pega, você olha e 

você fala: “Pô, quando eu entrei aqui era assim, agora já está assim”. 

Hoje, se você vê quando eu entrei, se você visse como é que era aqui, 
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se você vê como é que era (...). Então não tenho assim vontade de 

pegar e sair, muito pelo contrário, eu quero continuar (...) como 

cooperativa antes e como ela é para mim agora, o que significa para 

mim agora, hoje (...)” (E\M4, 2014). 

 

Outro quesito a que se deve dar destaque é a proposição de valor do modelo de 

negócios (KROEZEN; HEUGENS, 2012). Segundo as falas dos entrevistados E\M1 e E\A1 

podem-se identificar elementos de ordem formal e simbólica inseridos nela. Nos elementos de 

ordem formal, destaca-se a rastreabilidade da destinação, um elemento não contemplado a 

priori na teoria. Na verdade, o que se vê na teoria é a procedência dos insumos (CARROLL; 

SWAMINATHAN, 2000; CARROLL; WHEATON, 2009; KOVÁCS; HANNAN, 2010; 

ROBERTS; SIMONS; SWAMINATHAN, 2011). Para elementos de ordem simbólica, 

observa-se o pronto atendimento, baseado em um novo valor organizacional (ASHFORTH; 

MAEL, 1996), a satisfação do cliente (E\M1, 2012; E\A1,2014; 2015). 

 

“(...) nos certificamos a destinação do eletrônico, e a gente faz isso 

com os resíduos (E\M1, 2012). 

“(...) os serviços prestados, o pronto atendimento, né. É um pessoal 

totalmente dócil, um pessoal que nos atende muito bem, e tem sido 

uma boa parceria (...)” (E\A1, 2014). 

“(...) maneira dela trabalhar, né, emitir os certificados, ela dá uma 

segurança de descarte final do lixo (...)” (E\A1, 2015). 

 

A Figura 23 ilustra a logomarca da Coopermiti no ano de 2012. A logomarca é composta 

pelo nome da empresa e por uma ilustração. As cores azul e verde advêm de seu antecessor, o 

MITI, e seus respectivos significados discutidos anteriormente. Entretanto, observam-se os 

desenhos, a saber: i) círculo no sentido horário estilizado, que simboliza a reciclagem; e ii) 

equipamento elétricos feliz, que simboliza o segmento de atuação e a sua disposição adequada. 

Ambos trazem informações tanto dos serviços ofertados como do segmento de atuação da 

Coopermiti. 
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Figura 23 – Logomarca da Coopermiti 

 

Fonte: Manual de Boas Práticas de Gestão Ambiental e Logística Reversa (2014, p.1) 

 

 A figura 24 a seguir ilustra a área administrativa e a recepção da Coopermiti no ano de 

2012. Observa-se uma estrutura laboral adequada, contendo mobílias (ou jogo de sofá e mesas), 

equipamentos de informática, além da salubridade no local. 

 

Figura 24 – Estrutura laboral para a área administrativa da Coopermiti no ano de 2012 

 

Fonte: Coopermiti (2014) 

 

 

7.8 Mídia: a visibilidade organizacional 

(Evento ocorrido – ano de 2012) 

 

Além da estratégia de marketing baseada em parcerias com organizações institucionalizadas, a 

Coopermiti utiliza a mídia como um canal de relacionamento com o cliente (E\M2, 2015), 

um elemento de ordem formal que compõe a estrutura relacional no modelo de negócio 

(KROEZEN; HEUGENS, 2012). 
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“Veículos de comunicação (...) Então, a gente teve a TV Globo, Record, 

sei lá Rede TV. Então, tem várias reportagens, jornal estadão (...)” 

(E\M2, 2015).  

 

 

Os estudos sobre estabelecimento de mercados identificam o mercado mediado 

(KENNEDY, 2009), sendo composto por críticos, especialistas e analistas, vistos fora do 

sistema de interesses (CARROLL; SWAMINATHAN, 2000; NEGRO; HANNAN; RAO, 

2010). O mercado mediado exerce uma forte influência sobre o mercado consumidor. Por outro 

lado, ele não é considerado em estudos concernentes a programas de coleta seletiva. A mídia 

(ou empresas de televisão) assume, então, o papel de mediador que auxilia tanto no processo 

de divulgação, tal como a empresa que está fazendo o anúncio endossa a Coopermiti (E\A1, 

2015). 

 

“Não senti necessidade de ir até o local por causa da reportagem do 

Globo Repórter (...)”(E\A1, 2015). 

 

 Considera-se a mídia como um agente externo da Coopermiti, decorrente da gratuidade 

dos serviços prestados (BRAGA; MEIRELLES, 2015). A gratuidade representa a isenção 

desses custos e impacta na estrutura de custos no modelo de negócios (ou elementos de ordem 

formal) da Coopermiti (E\M2, 2015). 

 

“(...) a gente consegue que as equipes de televisão venham aqui 

gratuitamente, para falar que o lixo é um problema, você tem que 

destacar que tem um local adequado, então, ajudou muito” (E\M2, 

2015).  

 

A divulgação da Coopermiti realizada pela mídia estava baseada em elementos de 

ordem formal como atributos físicos (ou galpão) e os processos operacionais. Observa-se que 

essa visibilidade fomentou o desenvolvimento de um sentimento de confiança (E\A1, 2015). A 

confiança desenvolvida não está relacionada ao ciclo de vida do produto ofertado, mas sim ao 

sistema organizacional, já que se trata de uma prestadora de serviços.  

 

“(...) mostrou as instalações físicas e todo o processo operacional (...) 

só vendo esta reportagem e vendo o processo que eles fazem (...) eu 

acreditei que seria um bom negócio para a companhia (...)” (E\A1, 

2015). 
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Em visto disso, outro elemento de ordem simbólica, concernente a valores 

organizacionais (ASHFORTH; MAEL, 1996) se destaca — a transparência organizacional, 

que não é somente relativa à saúde financeira mas também à estrutura organizacional.  

Percebe-se que a demonstração realizada pela Coopermiti, a qual descrevia o 

funcionamento relativo à estrutura e aos processos organizacionais, fomentou o entendimento 

das empresas contratantes, possibilitando a construção de informações e suas instâncias (E\A1, 

2014). 

 

“(...) Coopermiti foi a que mais chamou atenção pela maneira dela 

trabalhar, ela nos apresentou uma proposta, um contrato, onde ela nos 

mostrou, né, tudo o que ela fazia, o ambiente, o espaço que ela tinha, 

a transformação do lixo eletrônico, e nos vimos que foi muito 

importante isto, né, esta demonstração (...)” (E\A1, 2014). 

 

Por outro lado, a transparência organizacional da Coopermiti estava relacionada a níveis 

mais superficiais, baseada nos processos operacionais e na estrutura organizacional. Esta 

transparência pode suprir as expectativas de imediato.  

Percebe-se nas falas do entrevistado E\A2 uma ausência de transparência 

organizacional, e isso decorre do fato de que, conforme a parceria interorganizacional vai se 

desenvolvendo e os laços vão se estreitando, há uma exigência de transparência em níveis mais 

profundos. A recusa de informações formalizadas fomentou um enfraquecimento na confiança, 

pois ocorreu uma violação de comportamentos esperados por parte da Coopermiti. Advoga-se 

aqui que não houve a formação de um sentimento de desconfiança, visto que este se origina na 

suspeita de que as expectativas são violadas intencionalmente. 

 

“(...) depois de um tempo que a gente tinha um contrato, olha você 

poderia fazer um certificado, falando; olha o seu circuito eu mando para 

tal lugar (...) para eu poder ver para onde eles estão mandando, né. (..) 

e aí eles não me forneciam, (...) a gente tem a certificação, está no 

nosso sistema, se você quiser vir até aqui, olha, eu te mostro, mas 

eu não te mando por e-mail um certificado falando que eu mando 

para estas empresas (...). Então, ficou naquela relação meio de 

confiança, (...); então, acabei confiando, mas é um ponto bem negativo” 

(E\A2, 2014). 

“(...) aí no ano passado eu acabei pedindo para eles, para a Cinthia quais 

parceiros vocês mandam (...) para que eles mostrassem para a gente 

para quem eles mandam (...) aí eles me responderam assim, olha a 

gente tem parceiros licenciados, certificados só que a gente não 

pode certificar quem são estes parceiros. Se vocês quiserem saber 

quem são, vocês têm que vir aqui, olhar no meu sistema para poder 

saber (...) foi uma parte que eu fiquei um pouco mexida, ficou um pouco 

abalada a relação com eles” (E\A2, 2015). 
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A confiança das empresas em relação a Coopermiti é sem dúvida fundamental para a 

sua manutenção. Ao mesmo tempo, o enfraquecimento desta pode representar o término da 

relação, fato que ocorreu entre a Coopermiti e a empresa ALFA no final de 2014. Percebe-se 

que a informação completa e objetiva entre as organizações parceiras é fundamental para a 

confiabilidade organizacional. 

 

7.9 Fornecedores (1): parcerias mais que comerciais 

 (Evento ocorrido – ano de 2012) 

 

Antenada com as tendências do mercado, a Coopermiti sofisticou a sua estrutura relacional 

do modelo de negócios (ou elemento de ordem formal), adicionando um componente — o e-

marketing no ano de 2012 (ver Figura 25). 

 

Figura 25 – Coopermiti naWorld Wide Web 

 

Fonte: Coopermiti (2015) 

 

 A Figura 26 ilustra os folders que demarcaram o ano de 2012. Observam-se duas 

questões marcantes, a saber: i) educativo: visa informar as ações que devem ser tomadas a fim 

de garantir a confiabilidade de informações contidas nos equipamentos do doador; a forma 

correta de eliminação, via e-lixo; e a extensão do ciclo de vida do equipamento; no caso, se 

estiver funcionando, fazer doações; e ii) convite para doar equipamentos para a Coopermiti. 
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Figura 26 – Folders informativos no ano de 2012 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Coopermiti (2012) 

 

Seguindo o tema deste evento, os fornecedores de serviços de apoio não são 

contemplados, quer seja no conceito audiência, quer seja nos estudos sobre programas de coleta 

seletiva. Contudo, Hatch e Schultz (2002) consideram os fornecedores na constituição da 

identidade no nível organizacional, por meio da inter-relação entre os conceitos cultura – 

identidade – imagem.  

 Este evento é circunscrito pelas atribuições adicionais advindas da empresa que 

confecciona páginas na World Wide Web, relativas não somente à adição de um novo canal de 

relacionamento ao cliente como também a fatores relativos à estrutura de custos no modelo de 

negócios da Coopermiti. 

O e-marketing possibilitou ampliar a divulgação de seus serviços quando o entrevistado 

diz: “A divulgação, antes nós tínhamos condições de pagar uma assessoria de empresa, hoje 

nós temos a (inint) nos ajuda, nosso site que já temos dois anos e vai melhorar cada vez mais...” 

(E\M2, 2014).  

Quanto a fatores relacionados à estrutura de custos no modelo de negócios, isso 

decorre do fato de a empresa que confecciona páginas na World Wide Web ter fornecido 

incentivos de ordem financeira, por meio de descontos e facilidades na forma de pagamento, 

sendo mais que um fornecedor e sim um parceiro que cooperou com o desenvolvimento da 

Coopermiti “...a empresa do site...se apaixonaram pelo projeto, e, eu fui muito claro para ela: 

eu não tenho dinheiro,  e eu sei que vocês não vão trabalhar de graça o que que dá para fazer, 

mas fizeram exceções para parcelar mais...” (E\M1, 2014). 

Finaliza-se este evento destacando a ocorrência de um processo de progressão 

cumulativa de adição, na qual quatro eventos ocorreram simultaneamente, quais sejam: sexto, 

sétimo, oitavo e o nono evento. Observa-se, então, que o ano de 2012 foi marcado por várias 
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inclusões de elementos de ordem formal e simbólica que compõem a identidade da Coopermiti. 

Ao mesmo tempo, é importante salientar que esses quatro eventos modificam a identidade 

promulgada no quinto evento, havendo um processo de progressão cumulativa de 

modificação. O Quadro 38 informa os elementos de ordem formal e simbólica que compõem 

o nono evento. Vale destacar que estão incluídos os elementos do sexto, sétimo e oitavo evento, 

e cada um foi devidamente indicado. 

 

Quadro 38 – Elementos de ordem simbólica e formal nos sexto, sétimo, oitavo e nono evento 

Elementos de ordem simbólica Missão\ objetivos Educação ambiental; Capacitação profissional (1º 

EVENTO) 

Reduzir a quantidade de resíduos dispostos de forma 

inadequada; Doações de equipamentos recuperados 

(2º EVENTO) 

Função Fomentar a cultura (1º EVENTO) 

Inclusão social (2º EVENTO) 

Valores Ética; Valorização do indivíduo; Princípios da 

sustentabilidade; Cooperativismo; Desenvolvimento 

humano, Valorização do indivíduo (2º EVENTO) 

Qualidade no ambiente de trabalho (5º EVENTO) 

Cumprimento de obrigações legais;  

Confiança (6º EVENTO) 

Satisfação dos clientes; Qualidades dos processos 

organizacionais (7º EVENTO) 

Transparência organizacional (8º EVENTO) 

Filosofia de 

gestão 

Democrática (7º EVENTO) 

Logotipo 

Logomarca 

Cor azul: lealdade, verdade e confiança; Cor verde: 

equilíbrio e harmonia (1º e 2º EVENTO) 

Círculo no sentido horário estilizado; Equipamento 

elétricos feliz (7º EVENTO) 

Elementos de ordem formal Atividades Atividades relacionadas ao fomento à cultura e à 

capacitação profissional (1º EVENTO) 

Atividades relacionadas à coleta seletiva e à 

reciclagem (2º EVENTO) 

Práticas e modos de fazer as coisas de acordo com os 

padrões culturais (3º EVENTO) 

Atributos físicos Galpão e caminhões (3º EVENTO) 

Moveis e equipamentos manuais (4º EVENTO) 

Empilhadeira; Gaiolas; Máquinas de pesagem; 

Equipamentos pneumáticos (5º EVENTO) 

Óculos; Luvas; Botas; Protetores auriculares; 

Sinalizadores (6º EVENTO) 

Processos Estrutura organizacional linear(4º EVENTO) 

Formalização e mapeamentos dos processos; 

Sistema de monitoramento; Estrutura funcional (7º 

EVENTO) 

Gestão Gestão flexível (7º EVENTO) 

Estrutura 

relacional do 

modelo de 

negócios 

Parcerias interorganizacionais que legitimam a 

Coopermiti (3º EVENTO) 

Canal de relacionamento com o cliente: mídia (8º 

EVENTO) 
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Canal de relacionamento com o cliente: e-marketing 

(9º EVENTO) 

Estrutura 

tecnológica 

SIGMA (7º EVENTO) 

Estratégia de 

marketing 

Baseada em organizações legitimadas (3º EVENTO) 

Capital humano Aprendizagens; Capacitação profissional (2º 

EVENTO) 

Conhecimentos de gestão de processos (6º 

EVENTO) 

Habilidades individuais; Qualificação individual; 

Competências de coordenação de processos; 

Programas de treinamentos (7º EVENTO) 

Estrutura de 

custos do modelo 

de negócios 

Isenta do pagamento de água, luz, motoristas e 

aluguel (3º EVENTO) 

Isenção do pagamento de serviços ofertados pela 

mídia (8º EVENTO) 

Descontos e facilidades de pagamentos: empresas de 

e-marketing (9º EVENTO) 

Estrutura de 

receitas do 

modelo de 

negócios 

Melhorias no faturamento (5º EVENTO) 

Proposição de 

valor do modelo 

de negócios 

Coleta de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos (2º EVENTO) 

Rastreabilidade de destinação; Pronto atendimento 

(7º EVENTO) 

Contexto Segmento de elétricos e eletrônicos (1º EVENTO) 

Natureza 

jurídica 

Organização sem fins lucrativos (2º EVENTO) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 Encerra-se este evento observando a inclusão de elementos de ordem formal e simbólica 

(ver o Quadro 38). No quesito formal, houve a inclusão de atributos físicos, tecnológicos e o 

aperfeiçoamento na gestão dos processos administrativos e operacionais. Estes proporcionaram 

melhorias tanto no ambiente de trabalho como na eficiência organizacional e viabilizaram o 

desenvolvimento do capital humano. 

Ainda, com essas mudanças, houve o desenvolvimento de novos elementos de ordem 

simbólica, concernentes aos valores organizacionais, quais sejam: i) cumprimento de 

obrigações legais; ii) confiança; iii) satisfação dos clientes; iv) qualidade nos processos 

organizacionais; e v) transparência organizacional.  

Houve também alterações em elementos de ordem formal, fruto do processo de 

reestruturação organizacional que a Coopermiti vivenciou no ano de 2012, relativo ao seu 

organograma, que se inicia como linear e passa para uma estrutura funcional. Ocorre também 

o desenvolvimento no canal de relacionamento com o cliente, mediante a adição e sofisticação 

de novos meios de divulgação, o e-marketing. 
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7.10 Obtenção dos ISO’s 9001 e 14001: uma conquista nossa 

(Evento ocorrido – Início do ano de 2013) 

 

De meados do ano de 2011, até o final de 2012, a Coopermiti evoluiu tanto em elementos de 

ordem simbólica como em elementos de ordem formal. Tal evolução foi fomentada quer seja 

pelos agentes externos — como a Fundação Banco do Brasil, as empresas Officer Distribuidora, 

Mídia e a empresa de web site —, quer seja pelos membros organizacionais. Esta evolução foi 

percebida pelo entrevistado E\A2. 

 

“(...) e aí a gente entrou e foi conhecendo lá, aí a gente já começou a 

gostar muito, porque a gente viu o pessoal trabalhando com EPI, que 

eles eram muito organizados, não tinha nada jogado, tinham as 

coisinhas nas gaiolas aqui, o outro lá no cantinho pesando, tinham 

espaços que cada pessoa que ia desmontar, tinha aquela mesinha com 

cadeira, as ferramentas, né, para poder desmontar (...)” (E\A2, 2014). 

 

Se de um lado a reestruturação organizacional representou a sustentabilidade econômica 

da Coopermiti, mediante, a saber: i) prestação de serviços: comprometida com a satisfação do 

cliente; ii) gestão de recursos humanos e de insumos de forma adequada; iii) atividades 

formalizadas; iv) procedimentos estabelecidos; v) manuais de instrução que viabilizaram a 

transferência de conhecimento; e vi) monitoramento dos processos; (discutidos 

anteriormente),do outro, fazia parte dos objetivos estratégicos quanto à obtenção das 

certificações ISO’s “...o Alex tinha muito que, queria muito que a Coopermiti tivesse 

certificação ISO 14001, porque ele achava importante...” (E\A3, 2014). 

Assim, a evolução organizacional da Coopermiti possibilitou abrir novas oportunidades, 

mais especificamente, a obtenção das certificações ISO 9001 e a ISO 14001, no início do ano 

de 2013 (E\M1, 2014; E\M2, 2015). 

 

"(...) eu digo que em dois anos nós conseguimos uma certificação do 

ISO 9001 em 2013, e a ISO 14001. São conquistas importantíssimas 

(...)" (E\M1, 2014). 

"Outro período, 2013, foi muito impactante e muito gratificante, é... 

nós conseguimos ter a certificação ISO 9001 e 14001 (...)" (E\M2, 

2015). 

 

Todavia, nesse momento, existiam outras prioridades, as quais não foram 

compartilhadas pelo entrevistado E\A4 (2014) “... até falava: Alex, eu não acho que isto seja o 

momento para isto (...) tinha outras coisas que eu achava que eram prioritárias e não tanto a 

certificação, mas eles conseguiram ...”. 
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Para o entrevistado E\M4 (2014), a conquista dos ISO’s em 2013 não foi somente 

resultado da reestruturação organizacional que a Coopermiti vivenciou no último ano mas 

também do comprometimento dos cooperados. O comprometimento afetivo foi desenvolvido 

mediante a internalização de valores organizacionais, dentre eles, o cooperativismo (discutido 

anteriormente). 

Observa-se, então, que a obtenção das certificações foi fruto do esforço interno, 

vivenciados na vida cotidiana pelos membros organizacionais. Em vista disso, eles são os 

principais responsáveis que parametrizam este evento.  Assim, o comprometimento é 

considerado como um valor organizacional (ou elemento de ordem simbólica) (ASHFORTH; 

MAEL, 1996) e que, compõem a identidade da organização. 

 

“(...) Coopermiti conquistou foi através do quê? Dos cooperados 

ajudando e conseguindo fazer certos tipos de mudanças (...). É 

lógico, é de todo mundo. Todo mundo batalhou para chegar naquele 

ponto: “Ah, eu preciso que tem que fazer assim, preciso que tem que 

fazer assado”, então todo mundo se uniu, entendeu? Como se fosse 

uma pessoa só... se uniu para deixar acontecer, certo? E, realmente, 

aconteceu. E todo mundo estava contente (...) A gente tem o ISO 9000 

e o ISO 9014” (E\M4, 2014). 

  

O principal motivo que fomentou a Coopermiti a obter as certificações ISO’s foi quebrar 

as barreiras existentes no mercado, mais especificamente o estigma social que recai sobre as 

cooperativas de coleta seletiva “Então a gente primeiro tem que quebrar essa barreira do 

preconceito...” (E\M1, 2012). 

Assim, as certificações ISO 9001 e ISO 14001 assinalam para o mercado que a 

Coopermiti atende aos padrões institucionalizados. Tais certificações são obtidas em virtude do 

atendimento de normas que regulam as práticas realizadas na vida cotidiana da organização. As 

ISO’s, então, se tornaram uma ferramenta de marketing (ou elemento de ordem formal) que 

legitima as práticas diárias realizadas pela Coopermiti.  

Esse diploma organizacional, por assim dizer, possibilita tanto a manutenção “...eu 

tenho a certificação ISO 9001 e 14001 para fidelizar o meu cliente...” (E\M1, 2014), como a 

celebração de futuros contratos (E\M1, 2012; E\M2, 2014; 2015; LIXO ELETRÔNICO, 2014) 

 

"(...) Eles se chocam quando nós falamos que temos as certificações 

ISO, eles falam como pode uma cooperativa de reciclagem ter as 

certificações ISO, isso nos abre portas (...)" (E\M2, 2014). 

“(...) certificação ajudou muito, quando falo que sou auditada e que 

permite eu ser certificada, usa uma certa credibilidade (...)                                                                         

a partir do momento que a gente tirou o ISO em 2013, temos o ISO 

14001 e 9001, mudamos a nossa apresentação, as empresas em menos 
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de três meses põe o pé aqui, quando digo o pé aqui eu falo descartar 

(...)" (E\M2, 2015). 

“(...) eu não preciso comprovar que eu tenho qualidade, a 

certificação já está dizendo que eu tenho, essa é lógica da coisa, e é 

lógico que vai te abrir portas porque se eu chegar para uma empresa 

grande e dizer[sic] que eu já tenho as certificações, ela vai te olhar 

com outros olhos, ela não vai ficar preocupada em auditar você porque 

eu já sou constantemente auditado” (E\M1, 2012). 

 “(...) a Coopermiti a adquirir os ISO 9001 e ISO 14001 para mostrar o 

comprometimento da iniciativa com o setor" (LIXO ELETRÔNICO, 

2014). 

 

 

Estando em consonância com as falas do entrevistado E\A2. 

 

“(...) deu uma confiança maior, porque a gente sabia que alguém já 

tinha auditado antes, já tinha visto que aquilo era certo, se não tivesse, 

não teria a ISO (...) ” (E\A2, 2014). 

“(...) a ISO também foi uma coisa que impactou muito (...)” (E\A2, 

2015). 

 

Contudo, os ISO’s não influenciaram em uma mudança de concepção que o entrevistado 

E\A1tem em relação à Coopermiti. A concepção do entrevistado está associada à prestação de 

serviços ofertados, sendo estes vivenciados ao longo da parceria “...eu nem observei esse fato 

do ISO 9001 e 14001...Eu sempre observei o trabalho que ela vem realizando, né, nos dá 

segurança e nos dá comodidade...” (E\A1; 2014). Assim, os ISO’s não viabilizam o processo 

de manutenção de clientes existentes, conforme as falas do entrevistado E\M1 acima expostas.  

Quanto aos serviços ofertados no ano de 2013, não diferiam dos ofertados no ano de 

2012 (E\A2, 2014; 2015).  

 

“(...) a gente sempre tinha o pronto atendimento; então, olha a gente 

precisa de uma coleta para amanhã, e eles mandavam um caminhão, 

mandava outro, não cabia em dois, mandava outro à tarde; então, assim 

a gente tinha aquela atenção, é isso (...)” (E\A2, 2014). 

“(...) em 2013 os processos eram simples (...) mas era um processo que 

era bem certinho, e a gente não tinha nenhum problema (...)” (E\A2, 

2015). 

 

  

 A Figura 27 ilustra os Folders da Coopermiti no ano de 2013. Observa-se a divulgação 

dos serviços prestados pela Coopermiti quanto à coleta dos resíduos de equipamentos s e 

eletrônicos, assim como informações relativas às quatro categorias do resíduo de equipamento 

elétricos e eletrônicos, a saber: 1) linha branca; ii) linha azul; iii) linha verde; e iv) linha marrom. 
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Figura 27 – Folders informativos no ano de 2013 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Coopermiti (2013) 

 

O décimo e o décimo primeiro evento ocorreram de forma simultânea, configurando um 

processo de progressão cumulativa de adição (VAN DE VEN, 2007) e tratam de uma mesma 

questão — a obtenção das certificações ISO’s. Entretanto, o décimo evento foi fomentado pelos 

membros organizacionais, enquanto o décimo primeiro foi promovido pelos agentes externos 

da audiência. Em vista disso, as considerações finais serão realizadas no próximo evento. 

 

7.11 Fornecedores (2): parcerias mais que comerciais 

(Evento ocorrido – ano de 2013) 

 

Embora as empresas de auditoria não sejam consideradas na literatura de logística reversa — e 

pela teoria da identidade no nível organizacional —, elas são contempladas em estudos sobre 

estabelecimento de mercado, via categorização, classificadas como mercado mediado, que é 

responsável por avaliar a qualidade de produtores e seus produtos (CARROLL; 

SWAMINATHAN, 2000; KENNEDY, 2009; NEGRO, HANNAN; RAO, 2010, 2011). Esse 

evento ocorreu no mesmo momento em que acontecia o evento “Obtenção dos ISO’s 9001 e 

14001: uma conquista nossa”. Entretanto, foi fomentado pelos agentes externos, mais 

notadamente pela empresa de auditoria. 

O processo de obtenção das certificações ISO’s apresenta elevados custos. Em outras 

palavras, obter uma certificação ISO significa estar disposto a pagar por um valor que 

representa um alto custo para a organização. Observa-se isso nas falas do entrevistado E\3 

(2014), quando diz “... até falava: - Alex, eu não acho que isto seja o momento para isto, porque 

tem um custo, é custoso, né, essas certificações ISO ela custa...”. 

Em vista disso, percebem-se atribuições adicionais de agentes que compõem o mercado 

mediado das contempladas na teoria, as quais viabilizaram a materialização do objetivo 
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organizacional da Coopermiti, quanto à obtenção das certificações. As atribuições estão 

relacionadas à estrutura de custos no modelo de negócios (ou elemento de ordem formal) 

(KROEZEN; HEUGENS, 2012) seja pela redução dos preços na prestação de serviços, seja por 

facilidades de pagamentos (E\M1, 2014). 

 

“(...) as consultorias do ISO 9001 e 14001 (...) tudo isso é muito caro, 

esses parceiros são muito importantes para mim, porque eles 

acreditaram no projeto (...) a gente não paga o preço que o mercado 

paga por ela, é lógico que eu pago o meu consultor, ninguém trabalha 

de graça, mas eu sei que ele não me cobra o que ele cobra no mercado, 

tem uma certa doação deles, porque ele quer participar, ele quer 

contribuir na construção de algo novo (...)” (E\M1, 2014). 

 

Encerra-se o décimo primeiro evento, evidenciando um processo de progressão 

cumulativa de adição, ocorrido em paralelo com o décimo evento. Além do mais, vale destacar 

que os dois eventos apresentam a mesma natureza — a obtenção das certificações ISO 9001 e 

14001. O que difere um do outro são os promotores, ora os membros organizacionais por meio 

de seu comprometimento no cumprimento das tarefas e no alcance dos objetivos 

organizacionais, ora pela empresa de auditoria que forneceu incentivos de ordem financeira, 

por meio de descontos e facilidades de pagamentos.  

Ao mesmo tempo, é importante salientar que esses eventos modificam a identidade 

promulgada no nono evento, havendo um processo de progressão cumulativa de 

modificação. O Quadro 39 informa os elementos de ordem formal e simbólica que compõem 

o décimo e o décimo primeiro evento. Vale destacar que estão incluídos os elementos do décimo 

evento, cada um devidamente indicado. 

 

Quadro 39 – Elementos de ordem simbólica e formal no décimo e décimo primeiro evento 

Elementos de ordem simbólica Missão\ objetivos Educação ambiental; Capacitação profissional (1º 

EVENTO) 

Reduzir a quantidade de resíduos dispostos de forma 

inadequada; Doações de equipamentos recuperados 

(2º EVENTO) 

Função Fomentar a cultura (1º EVENTO) 

Inclusão social (2º EVENTO) 

Valores Ética; Valorização do indivíduo; Princípios da 

sustentabilidade; Cooperativismo; Desenvolvimento 

humano, Valorização do indivíduo (2º EVENTO) 

Qualidade no ambiente de trabalho (5º EVENTO) 

Cumprimento de obrigações legais;  

Confiança (6º EVENTO) 

Satisfação dos clientes; Qualidades dos processos 

organizacionais (7º EVENTO) 

Transparência organizacional (8º EVENTO) 

Comprometimento (10º EVENTO) 
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Filosofia de 

gestão 

Democrática (7º EVENTO) 

Logotipo 

Logomarca 

Cor azul: lealdade, verdade e confiança; Cor verde: 

equilíbrio e harmonia (1º e 2º EVENTO) 

Círculo no sentido horário estilizado; Equipamento 

elétricos feliz (7º EVENTO) 

Elementos de ordem formal Atividades Atividades  relacionadas ao fomento à cultura e à 

capacitação profissional (1º EVENTO) 

Atividades relacionadas à coleta seletiva e à 

reciclagem (2º EVENTO) 

Práticas e modos de fazer as coisas de acordo com os 

padrões culturais (3º EVENTO) 

Atributos físicos Galpão e caminhões (3º EVENTO) 

Moveis e equipamentos manuais (4º EVENTO) 

Empilhadeira; Gaiolas; Máquinas de pesagem; 

Equipamentos pneumáticos (5º EVENTO) 

Óculos; Luvas; Botas; Protetores auriculares; 

Sinalizadores (6º EVENTO) 

Processos Estrutura organizacional linear (4º EVENTO) 

Formalização e mapeamentos dos processos; 

Sistema de monitoramento; Estrutura funcional (7º 

EVENTO) 

Gestão Gestão flexível (7º EVENTO) 

Estrutura 

relacional do 

modelo de 

negócios 

Parcerias interorganizacionais que legitimam a 

Coopermiti (3º EVENTO) 

Canal de relacionamento com o cliente: mídia (8º 

EVENTO) 

Canal de relacionamento com o cliente: e-marketing 

(9º EVENTO) 

Certificações ISO’s manutenção e captação de novos 

clientes (10º EVENTO) 

Estrutura 

tecnológica 

SIGMA (7º EVENTO) 

Estratégia de 

marketing 

Baseada em organizações legitimadas (3º EVENTO) 

ISO utilizados como estratégia de marketing (10º 

EVENTO) 

Capital humano Aprendizagens; Capacitação profissional (2º 

EVENTO) 

Conhecimentos de gestão de processos (6º 

EVENTO) 

Habilidades individuais; Qualificação individual; 

Competências de coordenação de processos; 

Programas de treinamentos (7º EVENTO) 

Estrutura de 

custos do modelo 

de negócios 

Isenta do pagamento de água, luz, motoristas e 

aluguel (3º EVENTO) 

Isenção do pagamento de serviços ofertados pela 

mídia (8º EVENTO) 

Descontos e facilidades de pagamentos: empresas de 

e-marketing (9º EVENTO) 

Descontos e facilidades de pagamentos: empresas de 

auditorias (11º EVENTO) 

Estrutura de 

receitas do 

modelo de 

negócios 

Melhorias no faturamento (5º EVENTO) 

Proposição de 

valor do modelo 

de negócios 

Coleta de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos (2º EVENTO) 
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Rastreabilidade de destinação; Pronto atendimento 

(7º EVENTO) 

Contexto Segmento de elétricos e eletrônicos (1º EVENTO) 

Natureza 

jurídica 

Organização sem fins lucrativos (2º EVENTO) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ao final do décimo primeiro evento, nota-se a inclusão de elementos de ordem formal 

relacionados, sobretudo, ao canal de relacionamento com o cliente, cujas certificações ISO 9001 

e ISO 14001 são utilizadas como uma ferramenta de marketing. A obtenção das certificações 

não apresentou grandes impactos na estrutura de custos no modelo de negócio da Coopermiti, 

decorrente dos incentivos de ordem financeira promovidos pela empresa de auditoria. Ao 

mesmo tempo, a conquista das certificações advém de um valor organizacional, concernente ao 

comprometimento dos cooperados com a Coopermiti.  

 

7.12 Manutenção das Certificações ISO 9001 e ISO 14001: a capacidade inovativa 

(Evento ocorrido – Ano de 2014) 

 

As normas são padrões institucionalizados — em outras palavras — são artefatos que 

intermedeiam e estabelecem as práticas tidas como certas e permeiam em uma respectiva 

sociedade. As certificações ISO’s têm abrangência internacional e regulam as práticas 

organizacionais. A Figura 28 ilustra a estrutura laboral da Coopermiti no ano de 2014. Observa-

se a organização do espaço, salubridade do local e os atributos físicos do ambiente laboral 

operacional. 

 

Figura 28 - Estrutura laboral da área operacional da Coopermiti no ano de 2014 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Repórter ECO (2013), Lixo Eletrônico (2014) e Lixo Eletrônico (2015) 
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 A Figura 29 ilustra a área administrativa. Observa-se a organização e a divisão entre os 

espaços administrativos com a recepção; aqui, houve a aquisição de baias (ou atributos físicos) 

(VAN TONDER; LESSING, 2003). 

 

Figura 29 - Estrutura laboral da área administrativa da Coopermiti no ano de 2014 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Repórter ECO (2013) 

 

O ano de 2014 foi pautado pela manutenção das certificações do ISO 9001 e ISO 14001 

e isso viabilizou o desenvolvimento da credibilidade organizacional. A credibilidade 

organizacional pode ser entendida como a capacidade da empresa em realizar os compromissos 

acordados, estando em conformidade com um de seus valores organizacionais — a ética. O 

resultado para a Coopermiti foi a celebração de novos contratos de prestação de serviços (E\M2, 

2015). 

 

"(...) em 2014 a gente continuou com a certificação, conseguimos 

novos contratos, novos parceiros, porque se formos analisarmos [sic] 

2011, 2012, 2013 e 2014, fechamos em 2014 mais de 40 contratos, com 

empresa firmada sempre descartando conosco, não contratos de 

serviços, mas a credibilidade no mercado foi aumentando, o nome da 

nossa marca, então, facilita também com os ISO’s é abrir portas para 

captar material (...)” (E\M2, 2015). 

 

Todavia, completa-se: 

“E eu sei que valores, hoje ela vale muito mais no mercado do que 

ela valia antes. (...)” (E\M3, 2014). 

“(...) a gente tem um nome reconhecido (...)” (E\M2, 2014). 

“(...) tem uma passagem que nós fomos fazer uma coleta lá na Faria 

Lima (...) quando ela passou, viu que estava dentro da camisa da 

Coopermiti: “Ah, você é da Coopermiti? (...) A gente é visto, já tá 

sendo, assim, visto, com outros olhos, vamos dizer assim, aqui na 

Coopermiti. Se você passar com a camiseta, certo, em qualquer lugar, 

o pessoal chega: “Nossa, deixa um panfletinho para a gente aqui” (...)” 

(E\M4, 2014). 
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Este evento foi circunscrito pelos membros organizacionais cujo comprometimento 

foi refletido no desenvolvimento da própria organização. As falas dos entrevistados E\M1 e 

E\M3 evidenciam a capacidade inovativa da Coopermiti, referente aos processos 

organizacionais.  

A capacidade inovativa da Coopermiti está atrelada a melhorar e aproveitar os recursos 

internos disponíveis como também as competências administrativas e técnicas existentes. 

Dentre as competências, destacam-se, a saber: i) competência administrativa ou habilidades que 

possibilitam identificar uma estrutura organizacional eficiente; ii) competências técnicas ou 

habilidades para desenvolver novos serviços e processos produtivos; e iii) competências de 

transformação ou habilidades de mudar as competências existentes (E\M1, 2012; E\M3, 2014).  

As competências de transformação estão relacionadas à capacidade inovativa da 

Coopermiti. Embora a capacidade inovativa não seja considerada na teoria a priori, ela é 

considerada neste estudo como um elemento de ordem formal, pois é parte integrante do capital 

humano e compõem a identidade no nível organizacional.  

 

“(...) esse processo de identificação, destinação, como certificar é 

knowhow nosso, nós que construímos, não existia aonde pegar no 

mercado. O nosso programa de treinamento para fazer essas 

triagens, também é uma tecnologia nossa, não existia no mercado 

(...)” (E\M1, 2012) 

“(...) para fazer a manutenção desse sistema. Então o que a norma diz: 

“Olha, precisa ser feito”, legal, vamos fazer. Mas, assim, a gente sabe 

que é uma coisa meio padrão para diversas empresas (...) para trazer 

para nossa realidade é outra coisa, né. (...) porque é um processo 

inverso, da (utilização) inversa. E..e a gente tem que adequar com 

a nossa realidade (...)” (E\M3, 2014). 

 

 

A proposição de valor ofertada no modelo de negócios (ou elemento de ordem formal) 

(KROEZEN; HEUGENS, 2012) deu um salto no ano de 2014, fruto das competências 

desenvolvidas pela Coopermiti.  

Conforme as falas dos entrevistados E\A2 e E\A1, houve melhorias em atributos 

existentes e, dentre eles, vale destacar: i) serviços personalizados por meio do 

desenvolvimento de um plano de ação; ii) velocidade nos processos; iii) melhorias nos 

serviços adicionais (relatórios mais detalhados); e iv) roteirização, que permite não somente 

a otimização dos processos mas também a redução de impactos ambientais, advindos desta 

operação. 
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“(...) eles passaram a fazer a coleta por região; então, a minha região 

era atendida na segunda-feira (...) então, neste tempo eles otimizaram 

o transporte (...) eles passaram a fazer um laudo fotográfico; então, 

eles fotografavam tudo o que chegava lá e também faziam gráficos que 

mostravam tanto de plástico, tanto de metal, uma separação maior de 

que você mandou (...)” (E\A2, 2014). 

“(...) no final de 2014 (...) eles fizeram um procedimento de coleta 

para (...).eles desenharam um procedimento inteiro, isso foi bem legal, 

antes não tinha (...) eles passaram a enviar, a gente sempre recebia um 

certificado da coleta com a quantidade de quilos que eles retiraram 

daqui, e aí eles passaram a segregar todos os tipos de materiais (...) e o 

peso de cada um (...) e eles passaram a enviar um relatório fotográfico 

(...) e com estes relatórios fotográficos eles mostravam tudo o tinha 

chegado, como tinha sido descaracterizado, tudo fotografado (...) eles 

fizeram um fluxo que assim, cada dia da semana eles atendem uma 

região de São Paulo (...) porque assim otimizaram bastante a coleta 

deles, os gastos com combustível, né (...)” (E\A2, 2015).  

“(...) ela evoluiu bastante na parte de descarte e na rapidez, né, de como 

ela faz, a coleta dos serviços, né, e hoje nós não temos trabalho nenhum 

de descartar os equipamentos (...) Velocidade do processo e a 

comodidade que nos deu, né, ao decorrer do tempo (...)” (E\A1, 2014). 

 

 

 A Figura 31 ilustra os processos operacionais relativos à rastreabilidade dos resíduos 

realizados pela Coopermiti. Dá-se destaque para o registro fotográfico dos resíduos coletados 

que estão sendo desmontados (fotos inferior direita e esquerda), cujos registros são utilizados 

nos laudos fotográficos enviados para os clientes. 

 

Figura 30 – Evolução na prestação dos serviços 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir da Cooperativa incentiva reciclagem de eletrônico (2012) e Programa Vida 

Sustentável “Coopermiti”(2014) 

 

 

A Figura 31 ilustra os Folders de caráter informativo no ano de 2014. Observam-se 

informações que visam não somente divulgar os serviços ofertados pela Coopermiti mas 

também informações de caráter educacional que visam conscientizar a sociedade sobre o que é 

um lixo eletrônico e o seu processo reverso. 

 

Figura 31 – Folders informativos no ano de 2014 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Coopermiti (2014) 

 

 

Finaliza-se este evento, no qual se observa a ocorrência do processo de progressão 

cumulativa de modificação (VAN DE VEN, 2007). Neste evento, a identidade é modificada 

por meio da inclusão de elementos de ordem formal componentes da identidade no nível 

organizacional. 

 

Quadro 40 – Elementos de ordem simbólica e formal no décimo segundo evento 

Elementos de ordem simbólica Missão\ objetivos Educação ambiental; Capacitação profissional (1º 

EVENTO) 

Reduzir a quantidade de resíduos dispostos de forma 

inadequada; Doações de equipamentos recuperados 

(2º EVENTO) 

Função Fomentar a cultura (1º EVENTO) 

Inclusão social (2º EVENTO) 

Valores Ética; Valorização do indivíduo; Princípios da 

sustentabilidade; Cooperativismo; Desenvolvimento 

humano, Valorização do indivíduo (2º EVENTO) 

Qualidade no ambiente de trabalho (5º EVENTO) 

Cumprimento de obrigações legais;  

Confiança (6º EVENTO) 

Satisfação dos clientes; Qualidades dos processos 

organizacionais (7º EVENTO) 

Transparência organizacional (8º EVENTO) 

Comprometimento (10º EVENTO) 
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Filosofia de 

gestão 

Democrática (7º EVENTO) 

Logotipo 

Logomarca 

Cor azul: lealdade, verdade e confiança; Cor verde: 

equilíbrio e harmonia (1º e 2º EVENTO) 

Círculo no sentido horário estilizado; Equipamento 

elétricos feliz (7º EVENTO) 

Elementos de ordem formal Atividades Atividades relacionadas ao fomento à cultura e à 

capacitação profissional (1º EVENTO) 

Atividades relacionadas à coleta seletiva e à 

reciclagem (2º EVENTO) 

Práticas e modos de fazer as coisas de acordo com os 

padrões culturais (3º EVENTO) 

Atributos físicos Galpão e caminhões (3º EVENTO) 

Moveis e equipamentos manuais (4º EVENTO) 

Empilhadeira; Gaiolas; Máquinas de pesagem; 

Equipamentos pneumáticos (5º EVENTO) 

Óculos; Luvas; Botas; Protetores auriculares; 

Sinalizadores (6º EVENTO) 

Processos Estrutura organizacional linear (4º EVENTO) 

Formalização e mapeamentos dos processos; 

Sistema de monitoramento; Estrutura funcional (7º 

EVENTO) 

Gestão Gestão flexível (7º EVENTO) 

Estrutura 

relacional do 

modelo de 

negócios 

Parcerias interorganizacionais que legitimam a 

Coopermiti (3º EVENTO) 

Canal de relacionamento com o cliente: mídia (8º 

EVENTO) 

Canal de relacionamento com o cliente: e-marketing 

(9º EVENTO) 

Certificações ISO’s manutenção e captação de novos 

clientes (10º EVENTO) 

Estrutura 

tecnológica 

SIGMA (7º EVENTO) 

Estratégia de 

marketing 

Baseada em organizações legitimadas (3º EVENTO) 

ISO utilizados como estratégia de marketing (10º 

EVENTO) 

Capital humano Aprendizagens; Capacitação profissional (2º 

EVENTO) 

Conhecimentos de gestão de processos (6º 

EVENTO) 

Habilidades individuais; Qualificação individual; 

Competências de coordenação de processos; 

Programas de treinamentos (7º EVENTO) 

Capacidade inovativa: desenvolvimento de 

competências de transformação, técnica e 

administrativa (12º EVENTO) 

Estrutura de 

custos do modelo 

de negócios 

Isenta do pagamento de água, luz, motoristas e 

aluguel (3º EVENTO) 

Isenção do  pagamento de serviços ofertados pela 

mídia (8º EVENTO) 

Descontos e facilidades de pagamentos: empresas de 

e-marketing (9º EVENTO) 

Descontos e facilidades de pagamentos: empresas de 

auditorias (11º EVENTO) 

Estrutura de 

receitas do 

modelo de 

negócios 

Melhorias no faturamento (5º EVENTO) 
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Proposição de 

valor do modelo 

de negócios 

Coleta de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos (2º EVENTO) 

Rastreabilidade de destinação; Pronto atendimento  

(7º EVENTO) 

Serviços profissionalizados; Velocidade; Melhorias 

em serviços adicionais; Roteirização (12º EVENTO) 

Contexto Segmento de elétricos e eletrônicos (1º EVENTO) 

Natureza 

jurídica 

Organização sem fins lucrativos (2º EVENTO) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Observa-se que vários dos elementos simbólicos e formais informados no Quadro 40 

são originários dos primeiros eventos da organização, como a missão e\ou objetivos 

organizacionais (ASHFORTH; MAEL, 1996), a função organizacional (VAN TONDER; 

LESSING, 2003), as atividades organizacionais (KROEZEN; HEUGENS, 2012) e o contexto. 

Houve também a alteração de elementos de ordem formal como o organograma e 

atributos físicos (VAN TONDER; LESSING, 2003), fruto da restruturação organizacional que 

a Coopermiti vivenciou nos últimos anos. Devem-se destacar as inclusões de elementos ao 

longo dos eventos como os valores organizacionais e elementos de ordem formal como 

processos, gestão, capital humano, proposição de valor, entre outros.  

Ao contrário do início em que os fundadores eram os protagonistas no processo de 

construção da identidade, ao longo do processo os agentes externos e os membros 

organizacionais desempenham um papel substancial, ora sendo protagonistas, ora sendo 

coadjuvantes, mediante as inclusões e alterações de elementos de ordem formal e simbólica. 

 

7.13 Mudança de localização: um futuro incerto 

(Evento ocorrido – Ano de 2015) 

 

No final de 2014 foi feita uma vistoria pelo corpo de bombeiros da cidade de São Paulo, o qual 

constatou um abalo na estrutura predial do galpão, representando a retirada e a mudança de 

localização da Coopermiti. A partir disso, é que se configura a segunda crise que a Coopermiti 

vem a enfrentar e que marca o ano de 2015.    

A crise foi configurada em decorrência de a Coopermiti ter desocupado o galpão em 

março de 2015 “...o galpão antigo já foi desocupado por nós há quase um mês, mas não temos 

um novo...” (EM\2, 04/2015), e até o momento atual a Coopermiti continua na busca por um 

novo local “...ainda estamos à procura de galpão...” (EM\2, 06/2015). 

Nesse contexto, a Coopermiti vem enfrentando problemas relacionados a manter ativas 

as suas atividades operacionais “Nossa operação está paralisada, temos muitas empresas e 
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pessoas que precisam descartar, mas não temos como coletar, receber e armazenar, mesmo 

explicando a situação nem todos podem esperar...”(EM\2, 04/2015) como também a 

sobrevivência dos próprios cooperados.  

Em vista disso, esse evento é parametrizado pelos membros organizacionais, e há um 

esforço e um comprometimento deles a fim de buscar soluções que possibilitem tanto a sua 

permanência no quadro de colaboradores como a sua sobrevivência nesse período inoperante 

da Coopermiti. Há também o envolvimento da prefeitura municipal de São Paulo, pois a 

vontade política e pública se faz necessária para completar o processo de mudança de 

localização. Entretanto, observa-se um senão nas falas do entrevistado E\M2 (04/2015) quando 

diz: “A mudança não ocorreu, a PMSP ainda não assinou o contrato de locação do novo 

galpão...”. 

Se de um lado a Coopermiti vem enfrentando as dificuldades promovidas pela ausência 

de um local, do outro, não se sabe que impactos o novo local irá causar na identidade no nível 

organizacional, visto que o local dispõe de atributos físicos que compõem a identidade dela.  

Ao mesmo tempo, a mudança de localização é vista pelo entrevistado E\A2 (2015) como 

uma constante busca por melhorias. Em outras palavras, um lugar que possibilite uma melhor 

disposição dos departamentos e as atividades correlatas. 

 

“(...) hoje eu vejo a Coopermiti, por exemplo, nestes últimos meses 

agora, eles estão até mudando para outro galpão, parece que é um 

lugar maior, que dá para eles fazerem uma separação melhor da 

parte administrativa da parte operacional. Então, assim, eu vejo que 

eles estão querendo sempre melhorar (...)” (E\A2, 2015). 

 

Ainda, percebe-se uma resistência por parte das empresas em pagar pelo serviço de 

coleta seletiva. Na visão delas, o resíduo coletado já gera renda para a organização coletora 

(E\A1, 2014; E\A2, 2014). 

 

“(...). Existiu [sic] outras empresas que faz este descarte, mas elas nos 

cobram por quilo, então, além dela estar recebendo este lixo 

eletrônico, ela nos cobra por tonelada, né, por quilo para fazer este 

descarte (...)” (E\A1, 2014). 

“(...) olha, a Officer não vai te renumerar para fazer este serviço (...) 

até porque a renda que a Coopermiti tinha com a venda dos materiais 

reciclados que eram coletados nestas coletas (...)” (E\A3, 2014). 
 

Apesar da resistência, a Coopermiti passa a cobrar pelos serviços adicionais (E\A2, 

2015). 
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“(...) quando fui renovar o contrato no final do ano passado (...),uma das 

questões também foi o custo (...) eu entendo que eles têm o custo de 

transporte para vir pegar, mas eles também ganham com o material (...) 

aí nesta renovação eles vieram com um custo que ficaria muito acima, 

assim antes era zero, do zero partiu para um valor que ficou muito acima 

do mercado (...)” (E\A2, 2015). 

 

Com essa cobrança, a Coopermiti modifica a sua estrutura de receitas do modelo de 

negócios (elemento de ordem formal) (KROEZEN; HEUGENS, 2012). Essa mudança tem 

como propósito alcançar um objetivo estratégico, que é a aquisição de um galpão. “E a 

Coopermiti, no futuro, não é só uma cooperativa, é uma empresa que tem o seu próprio local...” 

(E\M4, 2014) 

Com essa mudança na estrutura de receitas do modelo de negócios, nota-se um processo 

emergente de substituição da forma cooperativa pela corporativa, como se pode observar na 

fala de alguns entrevistados:  “... assim que eu...que eu vejo a Coopermiti como cooperativa...eu 

pego e já falo empresa, né...” (E\M4, 2014); “...então, assim, ela vem tomando uma forma mais 

de corporação...” (E\M3, 2014), “...as pessoas acreditarem que estando aqui, ela teria um futuro 

melhor, e a empresa cresce e ela cresce junto (...)” (E\M2, 2014) e “...a gente está seguro de que 

os equipamentos de informática estão sendo descartados e muito bem aproveitados por esta 

empresa...a Coopermiti...” (E\A1, 2014).Essas confusões de nomenclatura podem representar 

uma internalização de novos objetivos.  

Este último evento sinaliza que a Coopermiti pode estar entrando em um processo de 

mudança no seu modelo de negócio. Entretanto, não se sabe se nesse processo haverá a 

manutenção de elementos simbólicos e formais anteriores (ou processo de progressão 

cumulativa), modificações pontuais (ou processo de progressão cumulativa de modificação), 

ou até mesmo a substituição (ou processo de progressão cumulativa de substituição) da 

identidade organizacional. 
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8. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo tem como objetivo central discutir os resultados da pesquisa empírica à luz dos 

pressupostos teóricos considerados neste estudo. O capítulo está organizado em três seções 

relativas aos objetivos específicos deste estudo; a saber: i) audiência; ii) sequência de eventos; 

e iii) identidade promulgada. Essa estruturação permite abordar de forma mais precisa os 

conceitos considerados em cada objetivo da pesquisa. 

 A seção 8.1 evidencia a identificação dos membros organizacionais e agentes externos 

da audiência da Coopermiti, com base substancial em suas atribuições que promoveram a 

inclusão, exclusão e alteração de elementos de ordem simbólica e formal que constituem a 

identidade no nível organizacional. Esta seção é circunscrita com o cruzamento da narrativa 

organizacional com os recortes teóricos considerados neste estudo, relativos aos conceitos 

audiência e identidade e nos atores da cadeia reversa.   

A seção 8.2 foi elaborada com base na identificação dos eventos e fundamentada nos 

pressupostos teóricos da abordagem de processos que evidencia uma sequência de eventos no 

processo de construção coletiva da identidade.  

Por fim, a seção 8.3 discute a evolução da identidade da Coopermiti ao longo dos 

eventos que circunscreve o processo de construção coletiva da identidade, na qual ocorre a 

categorização em cada evento com base nos elementos de ordem simbólica e formal que 

compõem a organização. Essa discussão tem como base os princípios concernentes ao modelo 

cognitivo para a categorização. Em vista disso, a seguir inicia-se a discussão dos dados, cujas 

conclusões e limitações deste estudo, além das sugestões para futuras pesquisas, serão 

apresentadas no capítulo seguinte.    

 

8.1 Audiência  

 

À luz dos conceitos audiência e identidade organizacional, a audiência é definida como 

qualquer membro organizacional e agente externo que possui uma relação com a organização 

(ALVESSON, 1990; DUTTON; DUKERICH, 1991; BODEN, 1994; SCOTT; LANE, 2000; 

HATCH; SCHULTZ, 2002; POLOS; HANNAN; CARROLL, 2002; HSU; HANNAN, 2005; 

HANNAN, 2008; NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010; KROEZEN; HEUGENS, 2012; 
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AHMADJAN; EDNAN, 2013). Os dois conceitos discutidos no referencial teórico contemplam 

os mais diversos membros organizacionais e agentes externos. No conceito audiência há uma 

predominância de estudos concentrados nos agentes externos, a saber: i) críticos, especialistas 

e analistas (CARROLL; SWAMINATHAN, 2000; NEGRO, HANNAN; RAO, 2010, 2011); 

ii) consumidores(HSU; HANNAN, 2005; HANNAN, 2008; ROBERTS; SIMONS; 

SWAMINATHAN, 2010; AHMADJAN; EDNAN, 2013; GOLDBERG; VASHEVKO, 2013); 

iii) organizações líderes (RAO; MONIN; DURAND, 2003); e iv) agências regulatórias e 

autoridades políticas (ZHAO, 2005; HSU; HANNAN, 2005; NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010; 

AHMADJAN; EDNAN, 2013). Os estudos sobre programas de coleta seletiva de resíduos 

sólidos destacam cinco atores componentes da cadeia reversa, tais como: sociedade 

(BRINGHENTI; GUNTHER, 2011; BRAGA; MEIRELLES, 2013), cooperativas (IBGE, 

2010; BRAGA; MEIRELLES, 2013), intermediários (PAULA; SOUZA-PINTO; SOUZA, 

2010; IBGE, 2010), indústria de reciclagem (GONÇALVES, 2003; IBGE, 2010) e o governo 

(VELLOSO, 2004; PAULA; SOUZA-PINTO; SOUZA, 2010; PEREIRA; TEXEIRA, 2011; 

BRAGA; MEIRELLES, 2013). 

Já na teoria da identidade, mais precisamente os estudos realizados no paradigma 

interpretativista, há uma presença tanto de membros organizacionais (ALVESSON, 1990; 

DUTTON; DUKERICH, 1991; BODEN, 1994; HATCH; SCHULTZ, 2002; KROEZEN; 

HEUGENS, 2012) como de agentes externos, a saber: i) stakeholders (SCOTT; LANE, 2000); 

ii) consumidores, fornecedores, entre outros (HATCH; SCHULTZ, 2002).  

No processo de construção coletiva da identidade, a audiência é aquela que por meio de 

suas atribuições fomentam a inclusão, exclusão e alteração de elementos de ordem formal e 

simbólica que compõem a identidade no nível organizacional. Dentre as atribuições, destacam-

se, a saber: i) definição de atributos (GOLDBERG; VASHEVKO, 2013); ii) avaliação (HSU; 

HANNAN, 2005; HANNAN, 2008; KOÇAK; HANNAN; HSU, 2009; ROBERTS; SIMONS; 

SWAMINATHAN, 2010; GOLDBERG; VASHEVKO, 2013); iii) fomento, via incentivos 

(SILVA; SILVA, 2007; AQUINO; CASTILHO; PIRES, 2009; PAULA; SOUZA-PINTO; 

SOUZA, 2010); iv) estabelecimento de padrões de consumo (GRIMBERG; 2007;BRAGA; 

MEIRELLES, 2013), entre outros.  

No processo de identificação da audiência, este estudo estabeleceu que os membros 

organizacionais e os agentes externos da audiência são aqueles que por meio de suas atribuições 

promovem uma substanciada mudança na organização. Observou-se na apresentação, análise e 

interpretação dos dados (ou capítulo 7) que o processo de construção coletiva da identidade da 
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Coopermiti é marcado ora por membros organizacionais, ora por agentes externos, conforme a 

seguir. 

O primeiro evento no final do ano de 2008 foi promovido pelos fundadores. Neste 

evento, a identidade pessoal foi o principal recurso para o desenvolvimento do projeto e na 

fundação do MITI. No final de 2009, foi configurado o segundo evento, relativo ao 

encerramento do MITI e à fundação da Coopermiti. Mais uma vez, um evento é fomentado 

pelos fundadores. Nota-se a participação dos fundadores nas fases iniciais de uma organização 

como também um processo que transcende os elementos que constituem a identidade pessoal 

para o nível organizacional (MACHADO; KOPTTKE, 2002).  

O terceiro evento ocorrido no início de 2010 foi motivado por um agente externo da 

audiência, a prefeitura do município de São Paulo. Nos estudos sobre os programas de coleta 

seletiva, os órgãos públicos são responsáveis por fornecer incentivos a essas formas 

organizativas (SILVA; SILVA, 2007; PEREIRA; TEXEIRA, 2011); já no conceito audiência, 

os agentes políticos e agências regulatórias têm o poder de criar novas indústrias, mediante a 

criação de novas categorias (ZHAO, 2005; HSU; HANNAN, 2005; NEGRO; KOÇAK; HSU, 

2010; AHMADJAN; EDNAN, 2013). No caso da prefeitura do município de São Paulo, 

observaram-se atribuições adicionais relacionadas, sobretudo, ao papel que essa parceria 

representa. Em outras palavras, a parceira endossa a boa-fé da Coopermiti em relação ao 

mercado. Nesse mesmo período, temos o quarto evento, motivado pelos membros 

organizacionais. O comprometimento em “fazer acontecer” fez com que eles, por meio de 

investimentos com capital próprio, viabilizassem o início das atividades operacionais. 

O quinto evento, ocorrido em setembro de 2011, é decorrente das atribuições 

promovidas pelo agente externo Fundação Banco do Brasil (BRAGA; MEIRELLES, 2015). 

Foi uma parceria de cunho de ajuda financeira que proporcionou a inclusão e alteração de 

elementos de ordem formal e simbólica. 

No final de 2011 e início de 2012, tem-se o sexto evento, fomentado por um agente 

externo, a parceira comercial Officer Distribuidora. A literatura de programas de coleta 

seletiva completa a sociedade (BRINGHENTI; GUNTHER, 2011; BRAGA; MEIRELLES, 

2013), a qual, como um ator da cadeia reversa, pode ser tanto de natureza física como de 

natureza jurídica, e ela é responsável por disponibilizar os resíduos para os processos de 

reciclagem. Assim, como no conceito audiência, é de sua responsabilidade aprovar e avaliar o 

comportamento dos produtores e consumir os produtos ofertados (HSU; HANNAN, 2005; 

HANNAN, 2008; ROBERTS; SIMONS; SWAMINATHAN, 2010; GOLDBERG; 
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VASHEVKO, 2013). No caso de uma cooperativa, o serviço ofertado é a coleta de resíduos. A 

parceira comercial Officer Distribuidora apresenta atribuições adicionais, realizando desde 

consultoria até investimentos de ordem financeira que auxiliaram na adequação legal da 

Coopermiti.  

Ao mesmo tempo, ocorreram no início do ano de 2012 o sétimo evento — circunscrito 

com base no processo de reestruturação organizacional, fomentado pelo fundador — E o oitavo 

evento — baseado no canal de relacionamento ao cliente, tendo a mídia como um agente 

externo. A mídia exerce o papel de árbitro da qualidade (NEGRO; HANNAN; RAO, 2011). 

Dentre as suas atribuições que geraram este evento, destacam-se a gratuidade dos serviços 

prestados e a credibilidade da empresa divulgadora que endossa a Coopermiti ante o mercado. 

O nono evento foi promovido pela empresa que confecciona páginas na World Wide Web e, 

a qual representa a sofisticação no canal de relacionamento ao cliente da Coopermiti, via o e-

marketing. A empresa responsável por páginas na World Wide Web é considerada como agente 

externo por apresentar atribuições adicionais ligadas a fatores de ordem financeira. Os 

fornecedores de serviços são contemplados pela teoria da identidade. Hatch e Schultz (2002) 

enfatizaram que os fornecedores fazem parte de um processo dinâmico na constituição da 

identidade organizacional.  

No ano de 2013, ocorre o décimo evento, propiciado pelos cooperados. O 

comprometimento dos membros organizacionais, fruto de apego emocional em relação à 

Coopermiti, viabilizou o alcance dos objetivos estratégicos da organização. No mesmo período, 

ocorreu o décimo primeiro evento, motivado por agentes externos — a empresa de auditoria. 

As empresas de auditória são contempladas em estudos sobre estabelecimento de mercados, 

denominados como mercados mediados (CARROLL; SWAMINATHAN, 2000; NEGRO, 

HANNAN; RAO, 2010, 2011; AHMADJAN; EDNAN, 2013). Ela apresenta atribuições 

adicionais por meio de incentivos de ordem financeira e configura a sua coparticipação no 

processo de desenvolvimento da Coopermiti, ao longo do tempo.  

O décimo segundo evento aconteceu em 2014, sendo promovido pelos cooperados. O 

comprometimento dos membros organizacionais foi refletido na capacidade inovativa da 

Coopermiti, representando melhorias contínuas nos processos organizacionais e, como 

consequência, a manutenção das certificações. 

Por fim, o décimo terceiro evento, promovido tanto pelo esforço dos membros 

organizacionais como pela vontade política da prefeitura município de São Paulo. É um 
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evento que acontece no atual momento e, em vista disso, não se sabem os desdobramentos que 

emergiram dele na identidade da Coopermiti. 

 Diante de tais indícios, observou-se uma substancial importância das atribuições 

realizadas pelos membros organizacionais e agentes externos da audiência no processo de 

construção da identidade no nível organizacional. Considerar uma abordagem de processos 

possibilitou identificar as diferentes composições da audiência ao longo dos eventos, em 

conformidade com a primeira proposição deste estudo: O processo de construção coletiva da 

identidade requer a participação de membros organizacionais e agentes externos da audiência, 

apresentando diferentes configurações ao longo dos eventos O Quadro 41 informa a 

composição da audiência em cada evento que demarca o processo de construção coletiva da 

identidade da Coopermiti. 

 

Quadro 41 – Composição da audiência ao longo dos eventos no processo de construção 

coletiva da identidade da Coopermiti 
Eventos Membros internos Agentes externos 

Primeiro evento Fundadores  

Segundo evento Fundadores  

Terceiro evento Fundadores Prefeitura Municipal de São Paulo 

Quarto evento Fundadores Prefeitura Municipal de São Paulo 

Quinto evento Fundadores Prefeitura Municipal de São Paulo 

Fundação Banco do Brasil 

Sexto evento Fundadores Prefeitura Municipal de São Paulo 

Officer Distribuidora 

Sétimo evento Fundadores Prefeitura Municipal de São Paulo 

Officer Distribuidora 

Oitavo evento Fundadores Prefeitura Municipal de São Paulo 

Officer Distribuidora 

Empresas de divulgação Mídia 

Nono evento Fundadores Prefeitura Municipal de São Paulo 

Officer Distribuidora 

Empresas de divulgação Mídia 

Empresa de Web Site 

Décimo evento Fundadores 

Cooperados do nível operacional 

Prefeitura Municipal de São Paulo 

Officer Distribuidora 

Empresas de divulgação Mídia 

Empresa de Web Site 

Décimo primeiro evento Fundadores 

Cooperados do nível operacional 

Prefeitura Municipal de São Paulo 

Officer Distribuidora 

Empresas de divulgação Mídia 

Empresa de Web Site 

Empresa de auditorias 

Décimo segundo evento Fundadores 

Cooperados do nível operacional 

Prefeitura Municipal de São Paulo 

Empresas de divulgação Mídia 

Empresa de Web Site 

Empresa de auditorias 

Décimo terceiro evento Fundadores 

Cooperados do nível operacional 

Prefeitura Municipal de São Paulo 

Empresas de divulgação Mídia 

Empresa de Web Site 

Empresa de auditorias 
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Fonte: Elaborado pela autora 

  

O Quadro 41 fornece três evidências. A primeira se refere à dinâmica na composição da 

audiência ao longo dos eventos. A dinâmica é representada pela entrada e saída de agentes 

externos da audiência da Coopermiti, como o caso da Fundação Banco Brasil e a parceira 

comercial Officer Distribuidora. A segunda evidência salienta o grau de profissionalização da 

Coopermiti. A profissionalização é refletida na natureza das empresas fornecedoras de serviços 

de apoio, como as empresas de web site e de auditoria. Por fim, a última evidência, que se baseia 

na perenidade das relações comerciais interorganizacionais. Considera-se como perene em 

decorrência de que empresas como a web site e a auditoria fornecem serviços com prazos 

determinados. Esses fornecedores perenes são, na verdade parceiros, pois coparticipam do 

desenvolvimento da Coopermiti, ao longo do tempo. 

 

8.2 Sequência de Eventos 

 

Esta seção é circunscrita em consonância com os pressupostos teóricos da abordagem de 

processos (LANGLEY, 2007; VAN DE VEN, 2007). O processo se dá mediante uma sequência 

de eventos uniques que foram vivenciadas (VAN DE VEN; SMINIA, 2012).  

Seguindo as orientações de Van de Ven (2007), os eventos são constituídos por 

incidentes, os quais, neste estudo, foram definidos com base na inclusão, exclusão e alteração 

de elementos que compõem a identidade. A posterior foi adotado o método indutivo para 

deliberar os eventos neste estudo. Os eventos, então, foram nomeados com base nas 

informações que o constituem. 

 Os estudos sobre identidade e estabelecimento de mercados realizados na abordagem 

objetivista utilizam categorias a priori. (SWAMINATHAN, 1995; BAUM; SINGH, 1996; 

ASHFORTH; MAEL, 1996; CARROLL; SWAMINATHAN, 2002; VAN TONDER; 

LESSING, 2003; DUBAR, 2006; CARROLL; WHEATON, 2009; BOGAERT; BOONE; 

CARROLL, 2010; KARL; KIM; PHILLIPS, 2010; KROEZEN; HEUGENS, 2012). Aqui, a 

identidade é identificada por meio de um link entre os elementos que a organização detém com 

categorias existentes. 

 Os elementos que compõem uma identidade e os recursos de valor constituintes de uma 

estrutura categórica foram utilizados no modelo conceitual deste estudo. A princípio, serviram 

como um guia para o pesquisador saber a natureza que constitui os elementos de ordem formal 
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e simbólica formadores de uma identidade. O pesquisador buscou interpretar os dados 

empíricos a fim de produzir os elementos que configuram um evento no processo de construção 

da identidade da Coopermiti. Com base nessas considerações iniciais e no capítulo seis deste 

estudo, inicia-se a descrição, na qual foram identificados 13 (treze) eventos no período do final 

de 2008 até o momento atual.  

A identidade da Coopermiti começa a ser tecida muito antes de sua criação. Na verdade, 

inicia-se a partir da formação da identidade pessoal de seus fundadores que se dá por 

características intrínsecas relativas a gostos, valores e crenças e à formação educacional.  

O primeiro evento aconteceu no final de 2008 “Fundação do MITI: onde tudo 

começou” é o marco inicial. Notou-se nesse evento que os elementos componentes da 

identidade pessoal transcendem para o nível organizacional (MACHADO; KOPTTKE, 2002). 

A formação educacional e os gostos sugestionaram o contexto de atuação. Os valores e as 

crenças pessoais influenciaram na função: fomentar a cultura (VAN TONDER; LESSING, 

2003), missão\ objetivos: a educação ambiental e a capacitação profissional (ASHFORTH; 

MAEL, 1996) e atividades (KROEZEN; HEUGENS, 2012) organizacionais. 

Diferente do evento anterior, o segundo evento ocorreu no final do ano de 2009 

“Fundação da Coopermiti: o recomeçar”. Esse evento é marcado pelo encerramento do 

MITI, o desenvolvimento do projeto e a fundação da Coopermiti. Configura-se em um processo 

de progressão cumulativa de substituição (VAN DE VEN, 2007), em que o segundo evento 

substituiu o primeiro no processo de construção coletiva da identidade. Observaram-se 

elementos de ordem simbólica herdados do evento anterior e a inclusão de novos que modificam 

a identidade, mais especificamente, a função: inclusão social (VAN TONDER; LESSING, 

2003) e valores organizacionais: valorização do indivíduo, ética, cooperativismo, 

desenvolvimento humano e princípios da sustentabilidade (ASHFORTH; MAEL, 1996).  

O ano de 2010 é marcado pela ocorrência do terceiro e quarto eventos, configurando um 

processo de progressão cumulativa de adição, o qual, consoante Van de Ven (2007), é 

configurado quando dois eventos ocorrem de forma simultânea. O terceiro evento“A 

celebração do convênio: a concretização do projeto Coopermiti” representa a 

materialização do projeto Coopermiti por meio da inclusão de elementos de ordem formal. 

Dentre eles, destacam-se, a saber: i) atributos físicos relativos ao site e caminhões (VAN 

TONDER; LESSING, 2003); ii) redução na estrutura de custos do modelo de negócio por meio 

de incentivos de ordem financeira (KROEZEN; HEUGENS, 2012); e iii) práticas creditáveis 

(KROEZEN; HEUGENS, 2012). O quarto evento “Investimentos com capital próprio: o 
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início efetivo das atividades” representa a operacionalidade da Coopermiti pela inclusão de 

elementos de ordem formal que compõem a estrutura laboral operacional (VAN TONDER; 

LESSING, 2003).  

O quinto evento aconteceu em setembro de 2011 “Fundação Banco do Brasil: uma 

ajuda a mais”. Esse evento representa o início do processo de adequação operacional, 

incluindo elementos de ordem formal relativos a atributos físicos, tais como: máquinas e 

equipamentos (VAN TONDER; LESSING, 2003). Nesse evento, observou-se o 

desenvolvimento de um valor organizacional: a qualidade no ambiente de trabalho 

(ASHFORTH; MAEL, 1996). O desenvolvimento desse valor é mediante melhorias na 

estrutura laboral operacional da Coopermiti. Configura-se um processo de progressão 

cumulativa de modificação (VAN DE VEN, 2007).  

O sexto evento “Clientes: parcerias mais que comerciais”, o sétimo evento 

“Fundador assume a direção da Coopermiti: a segunda chance”, o oitavo evento 

“Fornecedores (1): parcerias mais que comerciais” e o nono evento “Mídia: a visibilidade 

organizacional” ocorreram no final de 2011, e ao longo de 2012 e isso configura um processo 

de progressão cumulativa de adição (VAN DE VEN, 2007). Esses eventos direcionaram a 

Coopermiti para a profissionalização por meio da inclusão de elementos de ordem formal, quais 

sejam: i) atributos físicos como equipamentos de proteção individuais (VAN TONDER; 

LESSING, 2003); ii) sistema de gestão integrada da qualidade e do meio ambiente (ou estrutura 

tecnológica); iii) programas de treinamentos (ou capital humano); e iv) formalização e 

ordenação de processos administrativos e operacionais (VAN TONDER; LESSING, 2003). 

Houve também uma intensificação nos canais de relacionamento com o cliente por meio da 

mídia, assim como também a sofisticação dos mesmos por meio do e-marketing. Quanto aos 

elementos de ordem simbólica observou-se a adição de novos valores organizacionais 

(ASHFORTH; MAEL, 1996) como: cumprimento de obrigações legais, a confiança, a 

satisfação dos clientes, a qualidade nos processos organizacionais e a transparência 

organizacional.  

O décimo evento “Obtenção dos ISO’s 9001 e 14001: uma conquista nossa” e o 

décimo primeiro evento “Fornecedores (2): parcerias mais que comerciais” ocorrem de 

forma simultânea no ano de 2013, caracterizando um processo de progressão cumulativa de 

adição (VAN DE VEN, 2007). A obtenção das certificações ISO 9001 e ISO 14001 ora é 

promovida pelos membros organizacionais mediante o comprometido afetivo que possibilitou 
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o alcance dos objetivos estratégicos, ora é fomentada pela empresa de serviços de apoio, 

apresentando atribuições que contribuem para a redução da estrutura de custos.  

O décimo segundo evento aconteceu em 2014 “Manutenção das Certificações ISO 

9001 e ISO 14001: a capacidade inovativa” e assinala para a maturidade organizacional da 

Coopermiti. Observou-se que a capacidade da inovativa da Coopermiti é fruto de um 

substancial investimento, quer seja na profissionalização, quer seja no desenvolvimento dos 

membros organizacionais. Houve a adição de novos elementos nos serviços prestados 

(KROEZEN; HEUGENS, 2012), ofertando não somente a coleta, mas também soluções.  Esse 

evento representa um processo de progressão cumulativa de modificação (VAN DE VEN, 

2007).  

Por fim, sucede no momento atual o décimo terceiro evento “Mudança de 

localização: um futuro incerto”. Duas informações se têm. A primeira, uma mudança na 

estrutura de receitas do modelo de negócios (KROEZEN; HEUGENS; 2012), na qual a 

Coopermiti passou a cobrar por serviços adicionais. A segunda é o processo de mudança de 

localização; nesta não se têm os indícios sobre as inclusões, exclusões e alterações de elementos 

de ordem formal e simbólica que irão ocorrer, e se irão intervir ou não, na identidade da 

organização. 

 Tais indícios estão em conformidade com a segunda proposição deste estudo:  A 

identidade no nível organizacional não pode ser vista em um dado momento no tempo, mas ao 

longo dos eventos que são constituídos por meio da inclusão, exclusão e alteração de elementos 

de ordem formal e simbólica, definidos pela audiência ao longo do tempo. A identidade está em 

um contínuo processo de construção. A Figura 32, a seguir, ilustra o processo de construção 

coletiva da identidade da Coopermiti, sendo parametrizada por 13 (treze) eventos ao longo do 

tempo.  



221 
 

 
 

Figura 32 - Eventos que demarcam o processo de construção coletiva da identidade da Coopermiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

EVENTO 1 

2008 
T 

EVENTO 2 EVENTO 3 EVENTO 4 EVENTO 5 EVENTO 6 EVENTO 7 EVENTO 8 EVENTO 9 

2009 

2010 2011 
2012 

Continua a seguir 

Fundação 

MITI 

Fundação 

COOPERMITI 

Concretização 

da 

COOPERMITI 

Início das 

atividades 

Melhorias na 

estrutura física 

laboral – 

máquinas e 

equipamentos 

Melhorias na 

segurança do 

ambiente 

laboral 

Reestruturação 

organizacional 

Divulgação 

em massa 

Sofisticação no 

canal de 

relacionamento 

EVENTO 10 EVENTO 11 EVENTO 12 EVENTO 13 

2013 

2014 2015 
T 

Obtenção das 

certificações 

Manutenção 

das certificações 
Mudança de 

localização 

Continuando 



222 
 

 
 

8.3 Identidade promulgada 

 

A identidade promulgada é entendida como sendo a identidade promulgada (KROEZEN; 

HEUGENS, 2012). A promulgação é mediante a categorização de elementos formais e 

simbólicos que compõem a identidade em um dado momento do tempo. 

Na teoria da identidade organizacional, há uma predominância de estudos na abordagem 

objetivista (ALBERT; WHETTEN, 1985; ASHFORTH; MAEL, 1996; VAN TONDER; 

LESSING, 2003). O mundo é compreendido por um sistema de categorias a priori e que não se 

alteram ao longo do tempo. Nessa perspectiva, há uma dicotomia entre mente x corpo, já que a 

realidade é dada como uma verdade absoluta e inquestionável (CHAUI, 1995; SANTOS, 2007; 

LIMA, 2010; NASCIMENTO; GUDWIN, 2011; COUTINHO; MORTINER; MATOS; 

MARTINS, 2013). 

Do outro lado, temos os estudos que adotam a epistemologia construtivista. A identidade 

é uma construção subjetiva da realidade (ASHFORTH; MAEL, 1989; ALVESSON, 1990; 

DUTTON; DUKERICH, 1991; BODEN, 1994; SCOTT; LANE, 2000; HATCH; SCHULTZ, 

2002; FERNANDES; MARQUES; CARRIERI, 2009), embora se entenda que o 

construtivismo vem da relação do sujeito com o objeto.  

Adotar uma perspectiva de processos para o estudo da identidade assume que ela está 

em um constante processo de construção ao longo do tempo. O processo é formado por eventos 

que constituem uma mudança no fenômeno de estudo (LANGLEY, 2007; VAN DE VEN, 

2007). Assim, com o objetivo de adequar o processo de categorização na abordagem processual, 

o pesquisador buscou nas abordagens contemporâneas o suporte necessário. 

Dentre as abordagens contemporâneas discutidas no referencial teórico deste estudo, 

adotou-se o modelo cognitivo, o qual advoga que a realidade é que delimita os conceitos 

(LAKOFF, 1987). Estes, então, são construídos por meio da interação do ser humano com o 

mundo e podem se alterar já que são influenciados pelo contexto, fatores sociais e culturais, 

fatores cognitivos e corporais, o modo como o ser humano interage com o mundo e como utiliza 

a linguagem no seu entorno (CLARK, 1992). 

Negro, Koçak e Hsu (2010) destacaram que uma categoria é socialmente construída e 

divide o espaço e os significados que constituem o mundo social. Uma categoria é definida 

quando há um acordo coletivo sobre um modelo cognitivo. Nesse sentido, o acordo coletivo 

sobre o modelo cognitivo é a base para a formação de categorias (KOÇAK; HANNAN; HSU, 

2009; NEGRO; KOÇAK; HSU, 2010) e estabelece a identidade organizacional.  
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O modelo cognitivo está em consonância com o método de análise de narrativas 

adotados neste estudo. Tecer uma narrativa exige a interpretação do pesquisador sobre os dados 

empíricos. O significado é dado em forma de narrativa.  

 Os significados extraídos da narrativa organizacional da Coopermiti foram definidos em 

elementos de ordem formal e simbólica que compõem os eventos.  Em cada evento do processo 

de construção coletiva da identidade, há um conjunto de elementos de ordem formal e simbólica 

que constroem o modelo cognitivo, o qual é a base para a categorização da identidade.  

 O processo de construção coletiva da identidade da Coopermiti é composto por 13 

(treze) eventos, conforme discutido na seção anterior deste capítulo. Entretanto, o processo 

evolutivo da identidade da Coopermiti é constituído por uma sequência de sete identidades. Isso 

decorre do fato de que há eventos que ocorrem de forma simultânea, ou seja, um processo de 

progressão cumulativa de adição, como foi o caso do terceiro e quarto eventos, sexto, sétimo, 

oitavo e nono eventos, e o décimo e décimo primeiro eventos. Ainda, deve-se destacar que não 

ocorrerá a categorização do décimo terceiro evento visto que, por estar em curso, não se sabem 

os seus desdobramentos. O Quadro 42 ilustra os elementos de ordem formal e simbólica que 

compõem cada evento do processo de construção coletiva e são considerados na categorização. 
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Quadro 42– Elementos de ordem formal e simbólica constituintes nos eventos 

Processo  Substituição Adição 

Modificação 

Modificação Adição 

Modificação 

Adição 

Modificação 

Modificação 

Eventos 1 2 3 e 4 5  6,7,8 e 9 10 e 11 12 

Elementos Simbólico  
 

Missão\ 

objetivos 

Educação 
ambiental; 

Capacitação 

profissional. 
 

Reduzir a 
quantidade de 

resíduos dispostos 

de forma 
inadequada; 

Doações de 

equipamentos 
recuperados. 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

Função Fomentar a 

cultura 

Inclusão social\ 

Educadora não 

formal 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

 

 
 

 

 
Valores 

 

____ 

Ética; Valorização 

do indivíduo; 

Princípios da 
sustentabilidade; 

Cooperativismo; 

Desenvolvimento 
humano. 

 

____ 

Qualidade no 

ambiente de 

trabalho. 

Cumprimento de 

obrigações legais; 

Confiança; 
Satisfação dos 

clientes; Qualidades 

nos processos 
organizacionais; 

Transparência 

organizacional; 
Transparência. 

Comprometimento dos 

membros 

organizacionais com a 
organização. 

 

____ 

Filosofia de 

gestão 

 

____ 

Democrática  

____ 

 

____ 

Democrática 

exercida em sua 

plenitude 

 

____ 

 

____ 

Logotipo 

Logomarca 

Lealdade, verdade 

e confiança; 

Equilíbrio e 
harmonia 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

Círculo no sentido 

horário estilizado; 

Equipamento 
elétricos feliz. 

 

____ 

 

____ 

Formal Atividades Atividade 

relacionadas ao 
fomento à cultura 

e à capacitação 

profissional 

Atividades 

relacionadas à coleta 
seletiva e à 

reciclagem 

Práticas e 

modos de fazer 
as coisas de 

acordo com os 

padrões 
culturais 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

Atributos 

físicos 

 

____ 

 

____ 

Galpão e 

caminhões 

Empilhadeira; 

Gaiolas; 

Máquinas de 
pesagem; 

Óculos; Luvas; 

Botas; Protetores 

auriculares; 
Sinalizadores. 

 

____ 

 

____ 
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Moveis e 

equipamentos 
manuais 

Equipamentos 

pneumáticos 

Processos  

____ 

 

____ 

Estrutura 

organizacional 
linear 

 

____ 

Formalização e 

mapeamentos dos 
processos; Sistema 

de monitoramento; 

Estrutura funcional 

 

____ 

 

____ 

Gestão  
____ 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

Gestão flexível  
____ 

 
____ 

Estrutura 

relacional do 

modelo de 
negócios 

 

____ 

 

____ 

Parcerias 

interorganizacio

nais que 
legitimam a 

Coopermiti 

 

____ 

Canal de 

relacionamento com 

o cliente: mídia; 
Canal de 

relacionamento com 

o cliente: e-
marketing. 

 

 

____ 

 

____ 

Estrutura 

tecnológica 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

____ 

 

SIGMA 

 

____ 

 

____ 

Estratégia de 

marketing 

 

____ 

 

____ 

Baseada em 

organizações 
legitimadas 

 

____ 

 

____ 

ISO utilizado como 

ferramenta de 
marketing 

 

____ 

Capital 

humano 

 

____ 

Aprendizagens; 

Capacitação 
profissional. 

 

____ 

 

____ 

Conhecimentos de 

gestão de processos; 
Habilidades 

individuais; 

Qualificação 
individual; 

Competências de 

coordenação de 
processos; 

Programas de 

treinamentos. 

 

____ 

Capacidade 

inovativa; 
Competências 

técnicas, 

administrativas 
e operacionais.  

Estrutura de 
custos do 

modelo de 

negócios 

 
____ 

 
____ 

Isenta do 
pagamento de 

água, luz, 

motoristas e 

aluguel 

 
____ 

Isenção do 
pagamento de 

serviços ofertados 

pela mídia; 

Descontos e 

facilidades de 
pagamentos 

empresas de e-

marketing. 

Descontos e 
facilidades de 

pagamentos: empresas 

de auditória 

 
____ 

Estrutura de 
receitas do 

 
____ 

 
____ 

 
____ 

Melhorias no 
faturamento 

 

____ 

 

____ 

 

____ 
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modelo de 

negócios 

Proposição de 

valor do 

modelo de 
negócios 

 

____ 

Coleta de resíduos 

de equipamentos 

elétricos e 
eletrônicos. 

 

____ 

 

____ 

Rastreabilidade de 

destinação; Pronto 

atendimento. 

 

____ 

Serviços 

personalizados; 

Velocidade no 
atendimento; 

Melhorias em 

serviços 
adicionais; 

Roteirização. 

Contexto Segmento de 

elétricos e 
eletrônicos 

____ ____ ____ 

 

____ ____ ____ 

Natureza 

jurídica 

____ 

 

Organização sem 

fins lucrativos 

____ 

 

____ ____ ____ ____ 

Fonte: Elabora pela autora 
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O primeiro evento “Fundação do MITI: onde tudo começou” ocorrido no final do ano 

de 2008 é o marco inicial da história da Coopermiti. Observa-se no Quadro 41 que o MITI 

apresentava elementos adicionais quando comparado com a identidade de um museu 

tradicional, a qual é constituída por uma propriedade, que na grande maioria são palácios ou 

palacetes e que detém um acervo de obras das mais diversas naturezas, tais como: pinturas, 

esculturas e outros artefatos, visando à preservação da história. No caso do MITI, nota-se que, 

além de utilizar artefatos históricos que visam fomentar a história e preservar o passado, “o 

propósito de ser de um museu” inclui novos elementos, tais como: educação ambiental e 

capacitação profissional. Ambos, visam à construção social por meio de atividades de 

profissionalização e o comprometimento com o futuro mediante o desenvolvimento de uma 

consciência com base na responsabilidade ambiental. Observa-se, então, que há uma evolução 

na própria identidade do Museu, na qual a identidade do presente difere da do passado. Em vista 

disso, a identidade categorizada do MITI é “Museu-Escola de Equipamentos Elétricos e 

Eletrônicos”.  

Após um ano, no final do ano de 2009, aconteceu o segundo evento “Fundação da 

Coopermiti: o recomeçar”. Esse evento substitui o evento anterior, porquanto a função de antes 

— que era fomentar a cultura — passa a ser inclusão social por meio da captação de inservíveis 

de equipamentos elétricos e eletrônicos. Com base nos elementos de ordem formal e simbólica 

em seus momentos iniciais, categoriza-se, a saber: i) cooperativa por sua natureza jurídica e 

pelo cooperativismo, pois visa auferir rendimentos econômicos aos seus associados; ii) social, 

mediante a capacitação profissional e melhorias nas condições de vida de seus associados; 

assim como a educação e a  inclusão digital; iii) ambiental advém de sua proposição de valor 

que possibilita a redução de impactos ao meio ambiente e o uso eficiente de recursos; e iv) 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos está relacionado ao contexto, mais 

especificamente ao segmento de atuação. Conclui-se que a identidade da Coopermiti em seus 

momentos iniciais era Cooperativa Socioambiental de Resíduos de Equipamentos Elétricos 

e Eletrônicos, 

O terceiro evento “A celebração do convênio: a concretização do projeto Coopermiti” 

sucedeu no início de 2010. Esse convênio configurou não somente pela inclusão de atributos 

físicos, mas também representou uma ruptura de elementos que constituem a identidade de uma 

Cooperativa de mais de 30 anos.  No mesmo período, ocorreu o quarto evento “Investimentos 

com capital próprio: o início das atividades”, no qual houve a inclusão de novos elementos que 

viabilizaram o início da operacionalidade da Coopermiti. Dentre os elementos que são 
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utilizados para a categorização nesses eventos, destacam-se aqueles promovidos pelo convênio 

com a prefeitura do município de São Paulo. Esse convênio endossa as práticas realizadas pela 

Coopermiti, em outras palavras, assinalam que as práticas são feitas de acordo com os padrões 

aprovados pelas sociedades civil e empresarial. Ainda, atributos físicos relacionados ás boas 

condições estruturais do local que a Coopermiti opera eliminam um dos atributos que 

concernem à identidade deteriorada de cooperativas como um lugar insalubre e inadequado. 

Nesse sentido, a identidade categorizada da Coopermiti era Cooperativa Socioambiental de 

Resíduos Sólidos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos com Práticas e Local Crível.  

Em setembro de 2011 ocorreu o quinto evento “Banco do Brasil: uma ajuda a mais”. 

Esse evento representou a inclusão de elementos de ordem formal que viabilizaram melhorias 

no ambiente laboral da cooperativa. Tais melhorias fomentaram o desenvolvimento de um valor 

organizacional — a qualidade no ambiente de trabalho. Esse evento, é o marco inicial de um 

processo de reestruturação que a Coopermiti vivenciará ao longo do ano de 2012. Neste 

momento, a identidade categorizada é Cooperativa Socioambiental de Resíduos Sólidos de 

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos com Práticas Creditáveis e Estrutura Laboral 

Física Adequada.   

Ao longo do ano de 2012 ocorreram quatro eventos, a saber: i) sexto evento “Clientes: 

parcerias mais que comerciais”; ii) sétimo evento “Fundador assume a direção da Coopermiti: 

a segunda chance”; ii) oitavo evento “Fornecedores (1): parcerias mais que comerciais”; e iv) 

nono evento “Mídia: a visibilidade organizacional”. Juntos representam a inclusão e alteração 

de elementos de ordem formal e simbólica que modificam a identidade do evento anterior. 

Dentre os elementos de ordem formal considerados na categorização, ressaltam-se, a saber: i) 

formalização e mapeamentos dos processos, sistema de monitoramento e estrutura funcional; 

ii) conhecimentos de gestão de processos, habilidades individuais, qualificação individual, 

competências de coordenação de processos e programas de treinamentos; iii) SIGMA; iv) 

atributos físicos concernentes a equipamentos de proteção individual; e v) filosofia democrática 

exercida em sua plenitude. Tais elementos direcionam para a qualidade de vida organizacional 

e dos processos como também a eficiência organizacional. Ao mesmo tempo, observou-se que 

a adição dos elementos supracitados fomentou o desenvolvimento de novos valores 

organizacionais, tais como: cumprimento de obrigações legais, confiança, satisfação dos 

clientes e a qualidade nos processos organizacionais. A configuração de elementos de ordem 

formal e simbólica assinala para a profissionalização da Coopermiti e, em vista disso, a sua 

identidade categorizada foi uma Cooperativa Socioambiental de Resíduos Sólidos de 
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Equipamentos Elétricos e Eletrônicos em Observância Legal e Mercadológica. O quesito 

legal advém, a saber: i) adequação do ambiente laboral (sexto evento); ii) inclusão social por 

meio dos processos de treinamentos (sétimo evento); iii) práticas organizacionais que 

possibilitam a destinação correta (sétimo evento). Para a questão mercadológica, destacam-se: 

i) novos canais de relacionamento com o cliente (oitavo e nono evento); ii) estrutura 

organizacional formalizada e sistema de monitoramentos (sétimo evento); e iii) qualidade nos 

processos administrativos e operacionais (sexto evento).  

O décimo evento “Obtenção dos ISO’s 9001 e 14001: uma conquista nossa” e o décimo 

primeiro evento “Fornecedores (2): parcerias mais que comerciais” ocorreram no ano de 2013 

e assinalam que os processos administrativos e operacionais e a prestação de serviços estão em 

conformidade com os padrões aceitos pelas instituições. Isso implica não somente adicionar um 

selo de certificação em sua imagem organizacional, mas também uma mudança em sua própria 

identidade, categorizada como uma Cooperativa Socioambiental de Resíduos Sólidos de 

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos Certificada. 

Em 2014, a Coopermiti mantém as certificações obtidas no ano anterior, o que configura 

o décimo segundo evento “Manutenção das Certificações ISO 9001 e ISO 14001.A capacidade 

inovativa da Coopermiti desenvolvida ao longo dos anos permitiu a ela tanto obter as 

certificações como a sua manutenção, dado que, elaborou um sistema organizacional baseado 

em uma cadeia reversa que, até então, não existia no mercado. Ao mesmo tempo, esse momento 

é parametrizado pela sofisticação nos serviços prestados, e a sua identidade categorizada é 

Cooperativa Socioambiental de Resíduos Sólidos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos 

Certificada com Prestação de Serviços Personalizados.  

Conforme o discutido, o processo de evolução da identidade da Coopermiti é formado 

por uma sequência de sete identidades ao longo do tempo. É evidente que a identidade 

organizacional é constituída tanto por elementos de ordem formal como por elementos de 

ordem simbólica. Nota-se que a identidade evolui ao longo do tempo, pois ela acompanha as 

mudanças do contexto socioeconômico e cultural em uma sociedade. Isso pode ser observado 

no caso do MITI, embora seja um museu no seu propósito de ser, há a inclusão de novos 

elementos que modificam a sua identidade. O museu de hoje apresenta uma perspectiva mais 

dinâmica e de interação com a sociedade e contribui não somente para a preservação de uma 

história, mas ainda para o próprio desenvolvimento da sociedade.  

No caso de Cooperativas de Coleta Seletiva, a identidade, até então, era constituída por 

elementos que são desaprovados pela sociedade relacionados, sobretudo, a atributos físicos, 
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como a ausência de um sistema organizacional, qualificação profissional e local insalubre. 

Observa-se, então, que a identidade da Coopermiti rompe com uma identidade de mais de 30 

anos de existência.  

Nota-se uma evolução na identidade da Coopermiti ao longo tempo, fruto da inclusão, 

exclusão, alteração, e até mesmo do desenvolvimento de elementos de ordem formal e 

simbólica, embora o seu propósito de ser seja o mesmo que é a inclusão social por meio da 

reciclagem. 

Observa-se que a identidade nos momentos iniciais foi evoluindo conforme o 

desenvolvimento da organização e que a identidade do passado difere da do presente. Diante 

disso, confirma-se a terceira proposição deste estudo, que é: A análise da construção coletiva 

da identidade na perspectiva processual possibilita identificar a identidade promulgada ao longo 

dos eventos, sendo esta categorizada com base em elementos de ordem simbólica e formal 

definidos pelos membros organizacionais e agentes externos da audiência. 
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9. CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo teve como objetivo central identificar processo evolutivo da identidade no nível 

organizacional de uma cooperativa de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos com base na categorização dos elementos de ordem simbólica e formal definidos 

pelos membros organizacionais e agentes externos da audiência. De acordo com o objetivo 

proposto, infere-se que a evolução da identidade organizacional é mediante as atribuições 

realizadas pela audiência. 

Em conformidade com as peculiaridades desse objetivo, apurou-se no primeiro 

objetivo especifico a identificação da audiência, mediante a sua incumbência no processo de 

construção da identidade no nível organizacional. Os membros organizacionais e os agentes 

externos considerados como audiência são aqueles que participam na construção da identidade 

organizacional. Constatou-se que a identidade pessoal do fundador influenciou tanto na 

definição de elementos de ordem formal e simbólica da identidade nos eventos iniciais como 

no desenvolvimento organizacional ao longo do tempo; na verdade, a manutenção dos valores 

organizacionais ao longo do tempo depende da identidade empreendedora dos fundadores. 

Observou-se a internalização de valores organizacionais aos demais membros organizacionais 

e que fomentou o desenvolvimento de um comprometimento afetivo deles à organização e, 

consequentemente, contribuiu para a construção da identidade organizacional.  Notou-se que 

os agentes externos contribuem das mais variadas formas. Os agentes passam a ser parceiros 

que coparticipam no processo de construção da identidade, como foi o caso da parceria 

comercial com a empresa Officer distribuidora, empresas de auditoria, mídia e web site. A 

abordagem de processos permitiu fotografar a composição da audiência ao longo dos eventos. 

Verificou-se que a composição da audiência ao longo dos eventos se altera, e essa alteração 

apresenta duas evidências. A primeira é que a composição da audiência é dinâmica, e a segunda 

é que a maturidade organizacional é refletida na natureza das empresas de prestação de serviços. 

O segundo objetivo especifico descreveu em ordem cronológica os eventos que 

compõem o processo de construção coletiva da identidade, na qual foram identificados 13 

(treze) eventos. Eles são configurados com base na inclusão, exclusão e alteração de elementos 

que compõem a identidade, sendo estes promovidos, ora por membros organizacionais, ora por 

agentes externos da audiência. Observou-se que a inclusão de elementos de ordem formal 

fomenta não somente melhorias no sistema organizacional mas também no desenvolvimento 
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de novos elementos de ordem simbólica, assim como elementos de ordem simbólica que 

fomentam o formal. Notou-se que o processo de construção coletiva da identidade da 

Coopermiti apresenta uma combinação de progressões entre a cumulativa, a substituição e a 

adição. 

Por fim, no terceiro objetivo especifico constatou-se a evolução da identidade, na qual 

esta evolução é formada por uma sequência de sete identidades ao longo do tempo. A identidade 

no nível organizacional foi categorizada com base nos elementos de ordem formal e simbólica 

que a compõem. A categorização seguiu os princípios do modelo cognitivo, no qual os 

conceitos emergem da interação entre sujeito e o ambiente, sendo este o mais adequado para o 

método de análise de narrativas adotado neste estudo. 

A abordagem desses objetivos foi desenvolvida por meio dos desdobramentos dos 

conceitos identidade organizacional, audiência e categorização com base na abordagem de 

processos. Em vista disso, houve uma preocupação de adequação para os conceitos identidade 

organizacional e categorização no design de processos. O modelo conceitual constituiu-se na 

interconexão entre os respectivos conceitos e a utilização no estudo empírico confirmou as três 

proposições deste estudo, a saber: i) o processo de construção coletiva da identidade requer a 

participação de membros organizacionais e agentes externos da audiência, apresentando 

diferentes configurações ao longo dos eventos; ii) a identidade no nível organizacional não pode 

ser vista em um dado momento no tempo, mas ao longo dos eventos que são constituídos por 

meio da inclusão, exclusão e alteração de elementos de ordem formal e simbólica, definidos 

pela audiência ao longo do tempo; e iii) a análise da construção coletiva da identidade na 

perspectiva processual possibilita identificar a identidade promulgada ao longo dos eventos, 

sendo esta categorizada com base em elementos de ordem simbólica e formal definidos pelos 

membros organizacionais e agentes externos da audiência, já discutidos no capitulo sete desta 

pesquisa.  

Adotar uma abordagem de processos foi fundamental para auferir o objetivo deste 

estudo uma vez que a utilização de dados longitudinais (LANGLEY, 1999; 2007; VAN DE 

VEN, 2007) foi a base para a realização da análise de narrativas (PENTLAND, 1999; VAN DE 

VEN, 2007; GLYNN; WATKISS, 2012; SCHULTZ; MAGUIRE; LANGLEY; TSOUKAS, 

2012), possibilitando identificar os eventos passados e presentes do processo de construção 

coletiva da identidade.  

Observou-se que a identidade é constantemente construída decorrente da adaptação 

tanto de fatores endógenos como exógenos. Ao mesmo tempo, o processo de construção infere 
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uma evolução na própria identidade; embora a essência da organização não se altere. Essa 

evolução significa que a identidade do passado, do presente e do futuro apresentam diferenças. 

É o caso da identidade do Museu – Escola: apresenta a essência de um Museu, mas houve a 

inclusão de novos elementos de ordem formal e simbólica que modificam a sua identidade, 

assim como a identidade da Coopermiti, que apresentou uma transformação, conforme ela foi 

evoluindo como organização ao longo do tempo. 

Notou-se que a identidade não é somente fruto da cultura organizacional, refletida no 

comportamento, mas também em elementos de ordem formal. Na verdade, observou uma 

relação de dependência e nos dois sentidos, na qual tanto os elementos de ordem formal 

fomentam os simbólicos como os elementos de ordem simbólica fomentam o formal. No caso 

de cooperativas, os elementos de ordem formal que constituem a identidade têm a devida 

importância, porque o estigma que recai sobre elas está relacionado a atributos físicos e capital 

humano. 

Em visto disso, este estudou ofereceu importantes contribuições teóricas e empíricas 

fundamentadas no caso aqui estudado. Teoricamente, a abordagem de processos contribuiu 

significativamente para os conceitos: logística reversa, audiência e identidade no nível 

organizacional.  

Para a literatura da logística reversa, houve a identificação de agentes externos 

adicionais. Ainda, a interconexão da literatura da logística reversa com o conceito audiência 

possibilitou identificar tanto a incumbência dos membros organizacionais como dos agentes 

externos no processo de evolução de cooperativas de coleta seletiva de resíduos sólidos. Dá-se 

destaque para os agentes externos apresentando posições ora de coadjuvante, ora de 

protagonista no desenvolvimento dessas organizações. Ao mesmo tempo, observou-se o 

potencial existente nos membros organizacionais de cooperativas quanto ao alcance dos 

objetivos estratégicos organizacionais. Quanto ao conceito audiência, a contribuição advém do 

processo de identificação dela mediante as suas atribuições. As atribuições são aquelas 

responsáveis por fomentar qualquer tipo de inclusão, alteração e exclusão de elementos 

componentes de uma respectiva organização. Para a teoria da identidade organizacional, a 

abordagem de processos possibilitou ver a identidade não em uma perspectiva de adequação a 

categorias existentes ou como uma construção subjetiva, mas em uma perspectiva evolutiva ao 

longo do tempo.  

A contribuição empírica constatou pela análise de narrativas que a Coopermiti é um caso 

de sucesso no Brasil de cooperativas de coleta seletiva de resíduos sólidos, porquanto foram 
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identificados elementos comprovadores de sua evolução e desenvolvimento organizacional, o que 

difere da realidade de outras cooperativas, conforme assinala grande parte dos estudos sobre 

programas de coleta seletiva. 

A legitimação do setor de coleta seletiva de resíduos sólidos por meio de cooperativas não 

é devido à presença de leis.  A lei assume o papel de coadjuvante, servindo como um 

intermediador para eliminar barreiras que dificultam o desenvolvimento de cooperativas, 

estabelecendo mecanismos que as privilegiem por meio de incentivos e da corresponsabilidade 

entre os atores da cadeia reversa. Por outro lado, a legitimidade social se dá mediante a 

coparticipação entre os membros organizacionais e os agentes externos da audiência. A 

coparticipação advém tanto do reconhecimento da importância dessas organizações que 

representam uma promessa de mitigação da pobreza e dos impactos negativos advindos do 

descarte inapropriado de resíduos sólidos quanto dos elementos de ordem formal e simbólica que 

a constituem; dentre eles, estrutura interna laboral, adequação jurídica, capacitação do capital 

humano, comportamento e transparência organizacional, gestão de processos orientados, a 

eficiência e a qualidade. Tais elementos advêm não somente do esforço interno dos membros 

organizacionais mas também dos agentes externos que configuram novos arranjos institucionais 

de parceiras, como foi o caso com a empresa Officer Distribuidora a qual assumiu o papel de 

desenvolvedor de competências processuais e conhecimentos de adequação jurídica. 

É notório que a abordagem de processos adotada neste estudo viabilizou descrever a 

trajetória evolutiva da identidade da Coopermiti, como também do próprio sistema 

organizacional, sendo tratada com uma atenção especial a fim de trazer contribuições para o 

mundo real. Em outras palavras, desenvolver e difundir um relatório para as demais cooperativas 

desse setor. Nesse relatório visa-se destacar em primeira instância a importância da organização 

e da salubridade do espaço físico em que essas organizações operam, e a sua difusão para as 

sociedades civil e empresarial, rompendo alguns elementos que constituem a identidade delas 

deteriorada. Em conjunto, apontar para o desenvolvimento de competências relacionadas, 

sobretudo, aos processos operacionais que visem não somente à eficiência como também à 

qualidade do produto final e, consequentemente, corrobora para a profissionalização individual e 

organizacional. Só após isso, essas organizações poderão desenvolver ações e lançar-se na busca 

de parcerias coparticipativas a fim de obter múltiplas fontes de recursos que garantam não 

somente o desenvolvimento mas também a sustentabilidade econômica. Haverá, então, uma 

construção coletiva da identidade, que irá combinar elementos tradicionais como o propósito de 
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sua existência, que é a inclusão social por meio da coleta seletiva, com novos elementos de ordem 

formal e simbólica que constituem a organização. 

A limitação desta pesquisa esta baseada na estratégia de pesquisa. A justificativa de optar 

por esta estratégia de estudo de caso único foi decorrente da adoção da abordagem de processos.  

O estudo de caso único — sendo representado pela narrativa organizacional é referente à 

Coopermiti — representa uma realidade única e um caso de sucesso, não podendo ser generalizado 

para outras cooperativas do setor de coleta seletiva de resíduos sólidos. Em vista disso, e visando 

minimizar essas limitações, foram delineadas sugestões a serem realizadas em futuras pesquisas. 

Dentre as sugestões e com base em uma adequação de abordagem processual, sugerem-

se estudos de casos únicos em outros segmentos que compõem o setor de coleta seletiva de 

resíduos sólidos; assim como pesquisas periódicas no caso Coopermiti, ampliando o 

conhecimento sobre o processo de construção coletiva da identidade de cooperativas no setor de 

coleta seletiva de resíduos sólidos. Esta pode ser a linha de pesquisa a ser adotada pelo 

pesquisador deste estudo, visto que o tema desenvolvimento socioambiental e temas correlatos é 

de seu interesse. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: CONVITE A PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

Prezado (a) Sr (a): 

Venho por meio deste instrumento convidá-lo a participar como entrevistado no projeto de tese 

de doutorado intitulado Construção Coletiva da Identidade no Setor de Coleta Seletiva de 

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos: Uma análise a partir do processo de categorização. 

No caso de aceite, desde já fica expresso a garantia quanto ao sigilo das informações.  

 

 

Objetivo do Estudo 

 

O objetivo central deste estudo é descrever oprocesso evolutivo da identidade no nível 

organizacional a partir dacategorização dos elementos de ordem simbólica e formal definidos 

pelos membros organizacionais e agentes externos da audiência de uma cooperativa de coleta 

seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.Quanto aos objetivos específicos 

que visam gerar subsídios para o alcance do objetivo geral destaca-se, a saber: i) identificar os 

membros organizacionais e agentes externos da audiência de cooperativas de coleta seletiva de 

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, ao longo do processo de construção coletiva 

da identidade; ii) descrição dos eventos que marcam o processo de construção coletiva da 

identidade de cooperativas de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e 

eletrônicos; e iii) identificara identidade no nível organizacional de cooperativas de coleta 

seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos promulgada, ao longo dos eventos. 

 

Perfil dos entrevistados: membros organizacionais e agentes externos da audiência da 

Coopermiti. 

Resultados da pesquisa: os resultados serão divulgados por meio de artigos científicos e 

apresentações em congressos, que versam desde nacionais até internacionais. 

 

 

 

Cordialmente  

Ana Carolina Simões Braga 
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APÊNDICE B –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

SUJEITO DE PESQUISA 
 

 

Gostaria de convidá-lo a participar do projeto de tese de doutorado intitulado Construção 

Coletiva da Identidade no Setor de Coleta Seletiva de Equipamentos Elétricos e 

Eletrônicos: Uma análise a partir do processo de categorização, tendo por objetivo 

descrever oprocesso evolutivo da identidade no nível organizacional a partir dacategorização 

dos elementos de ordem simbólica e formal definidos pelos membros organizacionais e agentes 

externos da audiência de uma cooperativa de coleta seletiva de resíduos de equipamentos 

elétricos e eletrônicos. 

Os dados para a realização do estudo serão coletados por meio da realização de 

entrevistas do tipo narrativa e observação não participativa com os membros organizacionais e 

agentes externos da audiência da Coopermiti. Os instrumentos de coleta e a análise de dados 

serão de forma impessoal, na qual não representa riscos aos participantes do estudo. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Estudante para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar-se do 

estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. Para as informações 

coletadas é assegurada o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, 

sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Estudante e o Orientador 

terão acesso a essas informações), bem como a identificação do local da coleta de dados. 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - 1º andar. 

 

Desde já agradeço a sua colaboração.  

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Estudante. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a 

qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-

me da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Sujeito de Pesquisa: _______________________________________ 

Assinatura Sujeito de Pesquisa: ______________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, a ausência de riscos e a possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade 

ou prejuízo, assim como também esclareci as dúvidas apresentadas. 

________________________________ 

Pesquisadora Estudante: Ana Carolina Simões Braga 

Tel: (11) 97969-0709 email: carol_macke@hotmail.com 

______________________________ 

Orientadora do Projeto da Tese: Profa. Dimária Silva e Meirelles  

Universidade Presbiteriana Mackenzie; Email: dmeirelles@gmail.com 
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APÊNDICE C –AUTORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO 

 

 

Prezado (a) Sr. (a)  

 

 

 

Com o objetivo de manter a ética no projeto de tese de doutorado intitulado Construção 

Coletiva da Identidade no Setor de Coleta Seletiva de Equipamentos Elétricos e 

Eletrônicos: Uma análise a partir do processo de categorização, e atender os padrões 

científicos nos âmbitos nacional e internacional, venho por meio deste instrumento solicitar a 

autorização quanto à divulgação do nome desta instituição. Vale destacar que a divulgação 

versa desde o projeto de tese de doutorado até os artigos científicos atrelados ao mesmo, e, os 

possíveis eventos nos quais os mesmos serão submetidos.  

 

 

 

Cordialmente  

Ana Carolina Simões Braga 

Doutoranda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

 

 

 

 

 

Eu ........................autorizo a divulgação do nome ...........................para os fins acima 

declarados. 

 

 

 

Assinatura 

Nome:  
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA PESQUISA 

 

Pesquisa Construção Coletiva da Identidade no Setor de Coleta Seletiva de Equipamentos 

Elétricos e Eletrônicos: Uma análise a partir do processo de categorização 

Objetivo da 

pesquisa 
Descrever oprocesso evolutivo da identidade no nível organizacional a 

partir dacategorização dos elementos de ordem simbólica e formal 

definidos pelos membros organizacionais e agentes externos da audiência 

de uma cooperativa de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos 

e eletrônicos. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Nome:  

Cargo:  

Departamento:  

Data da entrevista:  

Duração da entrevista:  

 

MEMBROS ORGANIZACIONAIS 

 

PERGUNTA GERATIVA 

Q1: Conte-me a história da Coopermiti, desde a fase do surgimento, até o momento atual? 

Enfatize se possível, os principais momentos. 

 

QUESTÕES INVESTIGATIVAS 

O pesquisador assumirá uma postura de ouvinte, fazendo intervenções quando for necessário. 

As intervenções têm por objetivos, quer seja manter o foco no objetivo central,quer seja 

fomentar o desenvolvimento do que foi falado pelo entrevistado. Dessa forma, segue as 

questões em potencial a serem aplicadas. 

 

Audiência e suas atribuições 

Q2: Dentre os agentes externos (abaixo relacionados) quais foram ou são relevantes na 

evolução da cooperativa? Conte-me se possível, baseado em suas atribuições. 

Sucateiros de pequeno porte;Sucateiros de grande porte; Empresas privadas; Intermediários ou 

atravessadores;Produtores líderes; Comerciantes de 

recicláveis;Consumidor;Compradores;Fornecedores;Investidores;Críticos e analistas; Autoridades 
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governamentais; Agências regulatórias;Políticos; Entidades beneficentes; Organizações da sociedade 

civil. 

 

Q3: Dentre os membros internos (abaixo relacionados) quais foram ou são relevantes na 

evolução da cooperativa? Conte-me se possível, baseado nas suas atribuições. 

Fundadores; Membros internos (gerentes); Catadores; Membros organizacionais. 

 

Elementos de ordem simbólica 

Q4: Conte-me sobre a missão organizacional da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 

Q5: Conte-me sobre os valores organizacionais da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 

Q6: Conte-me sobre os objetivos organizacionais da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, 

qual (s) foram e em qual momento? 

Q7: Conte-me sobre a filosofia organizacional da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 

 

Elementos de ordem formal 

Q8: Conte-me sobre os processos administrativos da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, 

qual (s) foram e em qual momento? 

Q9: Conte-me sobre os processos operacionais da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 

Q10: Conte-me sobre a estrutura física da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual (s) 

foram e em qual momento? 

Q11: Conte-me sobre a estrutura tecnológica da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 

Q12: Conte-me sobre o tipo de gestão da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual (s) foram 

e em qual momento? 

Q13: Conte-me sobre os serviços ofertados da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual (s) 

foram e em qual momento? 

 

AGENTES EXTERNOS 
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PERGUNTA GERATIVA 

Q1: Conte-me baseado no que você conhece sobre a Coopermiti, desde o seu primeiro contato 

até o momento atual? Enfatize se possível, os principais momentos. 

 

QUESTÕES INVESTIGATIVAS 

O pesquisador assumirá uma postura de ouvinte, fazendo intervenções quando for necessário. 

As intervenções têm por objetivos, quer seja manter o foco no objetivo central, quer seja 

fomentar o desenvolvimento do que foi falado pelo entrevistado. Dessa forma, segue as 

questões em potencial a serem aplicadas. 

 

Audiência e suas atribuições  

 

Q2: Dentre as parcerias entre a Coopermiti com os agentes externos (abaixo relacionados) quais 

foram ou são relevantes para você? Conte-me se possível, baseado nas atribuições, na qual cada 

um participa. 

Sucateiros de pequeno porte; Sucateiros de grande porte; Empresas privadas; Intermediários ou 

atravessadores; Produtores líderes; Comerciantes de recicláveis; Consumidor; Compradores; 

Fornecedores; Investidores; Críticos e analistas; Autoridades governamentais; Agências regulatórias; 

Políticos; Entidades beneficentes; Organizações da sociedade civil. 

 

Elementos de ordem formal 

Q3: Conte-me sobre os processos administrativos da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, 

qual (s) foram e em qual momento? 

Q4: Conte-me sobre os processos operacionais da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 

Q5: Conte-me sobre a estrutura física da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual (s) foram 

e em qual momento? 

Q6: Conte-me sobre a estrutura tecnológica da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 

Q7: Conte-me sobre o tipo de gestão da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual (s) foram 

e em qual momento? 

Q8: Conte-me sobre os serviços ofertados da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual (s) 

foram e em qual momento? 
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Elementos de ordem simbólica  

Q9: Conte-me sobre a missão organizacional da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 

Q10: Conte-me sobre os valores organizacionais da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, 

qual (s) foram e em qual momento? 

Q11: Conte-me sobre os objetivos organizacionais da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, 

qual (s) foram e em qual momento? 

Q12: Conte-me sobre a filosofia organizacional da Coopermiti? Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 
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APÊNDICE E – MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

Pergunta Problema  

Como ocorre o processo evolutivo da identidade no nível organizacional de uma cooperativa de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos? 

Objetivo Geral 

Descrever o processo evolutivo da identidade no nível organizacional a partir da categorização dos elementos de ordem simbólica e formal definidos pelos membros 

organizacionais e agentes externos da audiência de uma cooperativa de coleta seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. 

Perguntas gerativas 

Sujeitos participantes – membros organizacionais da Coopermiti: Conte-me a história da Coopermiti, desde a fase do surgimento, até o momento atual? Enfatize se 

possível, os principais momentos. 

Sujeitos participantes – agentes externos da Coopermiti: Conte-me baseado no que você conhece sobre a Coopermiti, desde o seu primeiro contato até o momento atual? 

Enfatize se possível, os principais momentos. 

 

Objetivos Específicos Referencial Teórico Questões Investigativas Observações Finais 

Primeiro objetivo específico 

Identificar os membros 

organizacionais e agentes externos 

da audiência de cooperativas de 

coleta seletiva de resíduos de 

equipamentos elétricos e 

eletrônicos, ao longo do processo de 

construção coletiva da identidade. 

1.1 Identidade no nível organizacional  
Grupo de Stakeholders interno e externo 

responsáveis em desenvolver a reputação 

organizacional (THOMAZ; BRITO; 2010);                                             

Membros organizacionais responsáveis pela 

constituição da identidade com base em sua 

percepção e não membros organizacionais 

responsáveis pela construção da reputação 

organizacional (DUTTON; DUKERICH, 

1991);  

A constituição da identidade advém de uma 

interação constante entre insiders e outsiders 

(HATCH; SCHULTZ, 2002);  

A identidade é definida quando é 

compreendida pelos gerentes e pelo grupo de 

Stakeholders (ALBERT, 1998); 

A identidade é constrituida por meio do 

processo de escolha de elementos institulizados 

e sua promulgação, sendo estes realizados 

pelos membros organizacionais (KROEZEN; 

HEUGENS, 2012). 

 

1.2 Audiência 

 Dentre os membros 

organizacionais (abaixo 

relacionados) quais foram ou 

são relevantes na evolução da 

cooperativa? Conte-me se 

possível, baseado nas 

atribuições. 

 

 Dentre as parcerias entre a 

Coopermiti com os agentes 

externos (abaixo relacionados) 

quais foram ou são relevantes 

para você? Conte-me se 

possível, baseado nas 

atribuições. 

Do final de 2008 até o inicio de 2015 

foram identificados dois membros 

organizacionais e seis agentes externos 

da audiência no processo de construção 

da identidade; 

 

Os membros organizacionais e os agentes 

externos de uma organização são aqueles 

que por meio de suas atribuições 

fomentaram a inclusão, exclusão e 

alteração de elementos constituintes da 

identidade no nível organizacional; 

 

A composição da audiência é dinâmica, 

apresentando diferentes configurações ao 

longo do processo de construção coletiva 

da identidade; 

 

Houve a adição de novos atores que 

compõem a cadeia reversa, tais como os 

fundadores e as empresas de serviços de 

apoio (empresas de web site, auditórias, 

mídias, entre outros); 



259 
 

 
 

A audiência é definida como um conjunto de 

membros organizacionais e agentes externos 

que possuem uma relação de qualquer natureza 

com a organizacição (POLOS; HANNAN; 

CARROLL, 2002; HANNAN, 2008; NEGRO; 

KOÇAK, HSU, 2010); 

Consumidores e produtores responsáveis em 

desenvolver uma categoria (AHMADJAN; 

EDNAN, 2013); 

Critícos, analistas e especialistas assumem o 

papel de arbitro da qualidade (CARROLL; 

SWAMINATHAN, 2000; NEGRO; 

HANNAN; RAO, 2010, 2011); 

Consumidores são responsáveis não somente 

em consumir produtos e serviços ofertados, 

mas também avaliar a organização (HSU; 

HANNAN, 2005; HANNAN, 2008; 

ROBERTS; SIMONS; SWAMINATHAN, 

2010; GOLDBERG; VASHEVKO, 2013); 

Agencias regulatórias e órgãos governamentais 

são responsáveis em criar e desenvolver um 

sistema de incentivos para estabelecer uma 

nova categoria (ZHAO, 2005; HSU; 

HANNAN, 2005; NEGRO; KPÇAK; HSU, 

2010; AHMADJAN; EDNAN, 2013) 

 

1.3 Atores da logística reversa 

Catadores; Sucateiros de pequeno porte; 

Sucateiros de grande porte; Indústria de 

reciclagem (CALDERONI, 1999); 

Consumidor; Catador de material; 

intermediários ou atravessadores; Indústria 

(GALBIATI, 2001); 

Comerciantes de recicláveis; Indústrias 

recicladoras; Entidades beneficentes (IBGER, 

2010); 

Consumidores; Catadores; Organizações da 

sociedade civil; Indústria de reciclagem; 

Observou-se novas atribuições para 

atores contemplados na literatura, tais 

como: i) os consumidores não restringem 

somente em fornecer os resíduos a serem 

coletados, mas também realizam 

investimentos que possibilitam melhorias 

no sistema organizacional, assim como 

também assumem o papel de divulgador; 

e ii) órgãos públicos além de fomentar o 

desenvolvimento dessas organizações, 

eles também legitimam a organização 

frente ao mercado consumidor. 
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ONG's; Associações de Moradores; Órgãos 

públicos (PEREIRA; TEIXEIRA, 2011); 

Catadores; Consumidores; Órgãos públicos; 

Intermediários (BRAGA; MEIRELLES, 2012) 

 

Segundo objetivo específico: 

Descrever os eventos que marcam o 

processo de construção coletiva da 

identidade de cooperativas de coleta 

seletiva de resíduos de 

equipamentos elétricos e 

eletrônicos. 

1.1 Abordagem de processos 

O processo é formado por uma sequencia de 

eventos que representa uma mudança 

(LANGLEY; 2007; VAN DE VEN, 2007);  

 

1.2 Identidade organizacional 

Atributos constituintes da identidade 

organizacional, a saber: missão, valores, 

ideologias, crenças, normas, práticas e modos 

de fazer as coisas (ASHFORTH; MAEL, 

1996); 

Atributos a priori que compõem a identidade 

no nível organizacional: estratégias, estrutura, 

processos organizacionais, liderança, filosofia 

de gestão, cultura, limites organizacionais, 

função social, atributos físicos, aparência 

física, logon, slogan e símbolos (VAN 

TONDER, LESSING, 2003); 

Elementos formais e simbólicos constrituintes 

da identidade, a saber: componentes que 

abalizam o modelo de negócios, estratégias, 

artefatos e práticas que representam a cultura 

organizacional (KROEZEN, HEUGENS, 

2012) 

 

1.2 Estudos de categorização na abordagem 

clássica 

Sistema produtivo (SWAMINATHAN, 1995; 

CARROLL; FENG; LE MEANS; 

McKENDRICH, 2010; NEGRO; HANNAN; 

RAO, 2010; 2011); 

Caracteristicas dos produtos ofertados 

(DJELIC; AINAMO, 1999); 

 Conte-me sobre a missão 

organizacional da Coopermiti? 

Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 

 Conte-me sobre os valores 

organizacionais da 

Coopermiti? Houve evolução? 

Se sim, qual (s) foram e em 

qual momento? 

 Conte-me sobre os objetivos 

organizacionais da 

Coopermiti? Houve evolução? 

Se sim, qual (s) foram e em 

qual momento? 

 Conte-me sobre a filosofia 

organizacional da 

Coopermiti? Houve evolução? 

Se sim, qual (s) foram e em 

qual momento? 

 Conte-me sobre os processos 

administrativos da 

Coopermiti? Houve evolução? 

Se sim, qual (s) foram e em 

qual momento? 

 Conte-me sobre os processos 

operacionais da Coopermiti? 

Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 

 Conte-me sobre a estrutura 

física da Coopermiti? Houve 

evolução? Se sim, qual (s) 

foram e em qual momento? 

Foram identificados 13 (treze) eventos, 

sendo formados mediante a inclusão, 

exclusão e alteração de elementos de 

ordem formal e simbólica constituintes 

da identidade do nível organizacional; 

 

Observou-se que os agentes externos são 

responsáveis somente pela inclusão de 

elementos de ordem formal que 

compõem a identidade; 

 

Os membros organizacionais apresentam 

um papel mais completo no processo de 

construção, sendo responsáveis pela 

inclusão, exclusão e alteração de 

elementos de ordem formal e simbólica 

que compõem a identidade 

organizacional. 

 

Observou-se uma relação de dependência 

e nos dois sentidos, na qual tanto os 

elementos de ordem formal fomentam os 

simbólicos como os elementos de ordem 

simbólica fomentam o formal. 
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Procedência dos insumos no processo 

produtivo (CARROLL; WHEATON, 2000); 

Qualificação profissional e padronização das 

atividades (BOGAERT; BOONE; CARROLL, 

2010). 

 Conte-me sobre a estrutura 

tecnológica da Coopermiti? 

Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 

 Conte-me sobre o tipo de 

gestão da Coopermiti? Houve 

evolução? Se sim, qual (s) 

foram e em qual momento? 

 Conte-me sobre os serviços 

ofertados da Coopermiti? 

Houve evolução? Se sim, qual 

(s) foram e em qual momento? 

 

Terceiro objetivo específico: 

Identificar a identidade no nível 

organizacional de cooperativas de 

coleta seletiva de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos 

promulgada, ao longo dos eventos 

Modelo Cognitivo: A categorização se baseia 

na relação do ser humano com o ambiente em 

que está inserido; sendo assim, as categorias 

mudam de um ambiente para outro; aqui, os 

conceitos são dependentes da compreensão 

individual (LAKOFF, 1987; LAKOFF; 

JOHNSON, 1999; LIMA, 2010). 

O modelo cognitivo do processo de 

categorização utiliza as narrativas para a 

idenficação dos significados (BRUNER; 1997; 

2001). 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

Do final de 2008 até o inicio de 2015 

identificou que a identidade do nível 

organizacional se alterou sete vezes; 

 

Notou-se que a identidade no nível 

organizacional evolui ao longo do tempo, 

embora a sua essência permaneça a 

mesma; 

 

Observou-se que a identidade não é fruto 

de elementos de ordem simbólica (ou 

cultura organizacional); 

 

A identidade no nível organizacional é 

definida mediante a elementos tanto de 

ordem formal como de ordem simbólica. 

Fonte: Elaborado pela autora 


