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“No ponto mais baixo de cada jornada U 

encontramos um limiar. Cruzar esse limiar, 

passando pelo buraco da agulha, pode remeter 

à morte e ao renascimento. De acordo com a 

Bíblia, “É mais fácil para um camelo passar 

por um buraco de uma agulha que um rico 

entrar no Reino de Deus”. A expressão 

“buraco da agulha” se refere a um portal da 

antiga Jerusalém: para um homem passar com 

o seu camelo pelo portal de Jerusalém, ele 

precisava remover toda a carga das costas do 

camelo. De maneira similar, se quisermos 

passar pelo buraco da agulha na parte inferior 

do U, precisamos nos livrar de toda bagagem 

não essencial”. 

 

Otto Scharmer, 2014. 
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  RESUMO 

 

 

Diante do colapso instalado no locus investigativo, onde sequer funciona a coleta seletiva, 

buscou-se investigar a gestão em reciclagem a fim de proporcionar solução efetiva à situação 

em que se encontra o aterro controlado, aqui denominado lixão. Ali, indivíduos sobrevivem 

da retirada de recicláveis em meio aos demais resíduos, inclusive tóxicos. A pergunta é: quais 

os desafios da relação colaborativa entre as lideranças da cooperativa e de seus stakeholders, 

em apoio a gestão da inovação? Aplica-se a Teoria U como argumentação, sustentada pelas 

Teorias dos Stakeholders, Institucionalista e do Desenvolvimento; e pelo arquétipo de 

fracasso e sucesso organizacional de Fleck. Tem como objetivo geral analisar os desafios da 

relação colaborativa entre as lideranças de cooperativa e de seus stakeholders, em apoio à 

gestão da inovação e, para sistematização dos resultados, traz como objetivos específicos: 

levantar o desempenho dos stakeholders na atividade investigada (1); caracterizar a gestão de 

reciclagem considerando o arquétipo de sucesso organizacional (2); diagnosticar e propor 

modelo de gestão em face da Teoria U (3). Utilizou-se o método estudo de caso instrumental 

único, ilustrado por cooperativa de recicláveis; concentra-se em estudar o fenômeno gestão na 

relação colaborativa. Conjuntos de normas e protocolos foram utilizados para coleta de dados 

e aplicados a líderes/gestores dos segmentos definidos. Adota-se a análise de conteúdo de 

Bardin e a Lógica Paraconsistente de Da Costa. Como resultados, o desempenho dos 

stakeholders não se revela colaborativo; a cooperativa está propensa ao fracasso 

organizacional; e o modelo vigente revela que líderes/gestores da cooperativa e de seus 

stakeholders estão presos a visão egossistêmica, liderando à destruição do futuro. Propõe-se 

modelo de gestão de reciclagem em face da Teoria U, fundamentado por indicativos que 

possibilitam gestão inovadora e ecossistêmica. Este estudo serve como contribuição para a 

inovação em gestão de problemas complexos. 

 

Palavras Chaves: Inovação. Liderança colaborativa. Lixo. Reciclagem. Teoria U. 
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  ABSTRACT 

 

 

Before the collapse installed on the investigative locus, where even the selective collect does 

not work, we seek to explore the recycling management to propose a definitive solution to the 

current situation where is the controlled landfill, here named dumping ground. There, people 

survive from collect recycle residues among waste, including the toxic ones. The question is: 

what are the challenges of the collaborative relationship between business leaders and their 

stakeholders in support of innovation management? Apply the U Theory as argumentation 

based on Stockholders Theory, Development and Institutional Theory, and Fleck’s failure and 

success organizational archetype. The main goal is analyze the challenges of collaborative 

relationship among Cooperative Leadership and their stakeholders to support the Innovative 

Management, and to provide results systematization, find as specific results: Gather the 

stakeholders performance (1), to characterize recycling management considering the 

archetype of organizational success (2), diagnose and propose management model of U 

Theory (3). Through the use of single instrumental case study, illustrated by Recycling 

Cooperatives; focus on study the collaborative relationship management phenomenon. Sets of 

rules and methods have been used to collect data, and apply on leaders/managers on specific 

segments. Adopted the Bardin content analysis, and the Da Costa Paraconscious logical. As 

results, the stakeholder’s performance is not collaborative; the Cooperative is faded to 

organizational failure; and the current model reveals Cooperative and Stakeholders 

leaders/managers are stuck to an ego-systemic vision, conducting to destruction. We propose 

the recycling management model face to U-Theory, based on indicators which enable 

innovative and eco-systemic management. This paper is a contribution to complex problems 

management innovation. 

 

Keywords: Innovation. Collaborative Management. Waste. Recycling. U Theory. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O cumprimento da meta de eliminação de lixões e aterros controlados no Brasil, 

prevista para 2014, não aconteceu na maioria dos municípios, inclusive Porto Velho (RO), 

conforme Controladoria Geral da União em CGU (2017) por meio de seu relatório de 

avaliação da atuação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Ministério das Cidades 

(Mcid) na execução da meta prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

instituída pela lei 12.305/2010. Esses lixões e aterros controlados, locais inadequados para 

disposição final de resíduos, acarretam graves danos ao meio ambiente e à saúde pública na 

Amazônia, que possui o maior aquífero do mundo, capaz de abastecer o planeta com água 

doce por mais de dois séculos; podendo comprometer essas águas subterrâneas pela 

precariedade dessa situação. 

Na vila Princesa, distrito-sede de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, locus 

desta investigação, está o lixão. Nele são lançados resíduos que contém materiais tóxicos 

como mercúrio, chumbo, cádmio e berílio; presentes em lixos eletrônicos. Também, lâmpadas 

fluorescentes e baterias que contêm mercúrio; resíduo tóxico que provoca sérios danos à 

saúde, fato que requer especial atenção no município de Porto Velho. São casos de 

malformação neurológica, o que, para Rocha (2012), podem estar relacionados com o 

mercúrio acumulado nos rios da região. Para diminuir o lançamento de mercúrio no meio 

ambiente, o Congresso Legislativo Brasileiro firmou a Convenção Minamata sobre o 

mercúrio, em 2013; contudo, somente em agosto de 2018, a mesma foi promulgada por meio 

do Decreto 9.470 de 2018, em Brasil (2018).  

Em estudos de Kawanami (2014), pode ser conhecida a doença de Minamata. Esta 

autora afirma que em Minamata, cidade localizada ao sul da Província de Kumamoto, no 

Japão; ocorreu um desastre ambiental sem precedentes, entre as décadas de 1950 e 1960. 

Desastre causado pela intoxicação por mercúrio em consequência dos dejetos tóxicos na Baía 

de Minamata, que contaminou e envenenou por mercúrio, peixes e frutos do mar. Estes, 

consumidos pela população, causaram males à saúde de mais de duas mil pessoas que 

morreram na ocasião; além dos efeitos nefastos em outros milhares de pessoas da região.  

A degradação ambiental segue com o despejo de toneladas de detritos em lixão a céu 

aberto, local onde indivíduos, em estado de calamidade, buscam sua sobrevivência retirando 

toneladas de recicláveis em meio dos demais resíduos atirados a ermo, inclusive os tóxicos, 

como lâmpadas fluorescentes e baterias com alta concentração de mercúrio, fato recorrente 
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em outras regiões; conforme estudos em Abramovay, Petigand e Speranza (2013). A situação 

continua crítica nos dias atuais, podendo ser considerada incompetência na gestão do meio 

ambiente. Sob essa área, no subterrâneo, Fama (2017) afirma que existe o Sistema Aquífero 

Grande Amazônia (SAGA); um patrimônio mundial sob responsabilidade brasileira, que deve 

ser visto como parte do ciclo hidrológico, no qual o sistema subterrâneo alimenta os rios 

amazônicos. Segundo Lima (2008), estes recebem as águas da chuva que caem sobre o solo, 

reabastecendo o subterrâneo, de forma interligada. As águas pluviais alcançam tais lixões, 

agravando a poluição das águas subterrâneas com todas as consequências desse descontrole. 

Essa área pertence ao Bioma Amazônia, com farta biodiversidade e requer maior atenção às 

questões ambientais, como a gestão de resíduos. 

Assim, em enfrentamento ao colapso instalado por décadas, sob o descaso das 

autoridades e a necessidade de aprendizagem por parte dos gestores catadores de recicláveis e 

seus stakeholders, estudou-se a realidade nas organizações a partir de abordagens intra e 

interorganizacionais e seus reflexos. As perspectivas se voltam às estratégias, processos 

decisórios, tecnologia, inovação, liderança e aprendizagem, que permeiam aspectos 

relacionados às políticas públicas, conexões interorganizacionais, bem como a busca pela 

interpretação do comportamento nas estruturas organizacionais coletivas. Especial atenção se 

dá à sustentabilidade na Amazônia que é o locus desta pesquisa. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

A ausência da oficialização do Plano Nacional de Resíduos Sólidos previsto na PNRS 

desencadeia uma série de desastres gerenciais . Clara é a necessidade de conhecimentos e 

estratégias, disseminados e debatidos de forma permanente e ampla, que otimizam 

aprendizado; enquanto se faz possível valorizar o cooperativismo entre os catadores situados 

nos lixões de forma desestruturada, como se demonstra na Figura 1; mas, poderia ser 

redesignada por meio de mudanças que resultem de questionamentos basilares. 
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Figura 1 - Catadores no distrito-sede de Porto Velho – Rondônia  

 

         Fonte: Gomes (2018). 
 

O negócio envolvendo cooperativa de recicláveis é uma tendência no mercado 

brasileiro, pois, aproximadamente 40% de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são descartados 

diariamente e destinados a lixões ou aterros semicontrolados, como é no distrito-sede de Porto 

Velho; podendo, as cooperativas de catadores, beneficiarem a sociedade e o meio ambiente; 

dentre outros. Tais perspectivas exigem atenção às questões relativas à gestão, com ênfase nas 

abordagens de finanças, qualidade, logística, produção, políticas públicas, gerenciamento de 

pessoas. Também aquelas relacionadas às compras sustentáveis, desenvolvimento econômico, 

social e ambiental; além das normativas e legislações, certificações, marketing e 

comunicação; que permeiam um mercado consumidor consciente e ambientalmente 

responsável.  

Comumente, tais negócios se convertem em ações que prescindem de planejamento, 

quando os atores sociais estão intrinsecamente interligados, podendo gerar modelo de gestão 

integrada de resíduos sólidos (GIRS); viabilizando a redução dos impactos degenerativos ao 

meio ambiente. Sabe-se que resíduos não são lixos e, sim, insumos para novos produtos, em 

face da possibilidade de formato integrativo envolvendo lideranças colaborativas. Importa 

ressaltar que, nesta pesquisa, não foi tratado sobre Resíduos de Construção e Demolição 

(RCD) e Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), sendo os esforços concentrados nos Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU). A complexidade envolve pesquisa aplicada, ocasião em que a 

academia traz a sua contribuição, ao questionar o estado da arte, na via de soluções críveis, 

com suporte da investigação estruturada, que permitiu responder aos questionamentos 
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indutores das soluções a que se prestou esta pesquisa. Tanto que Sampieri, Colado e Lúcio 

(2013, p. 377) afirmam que perguntas de pesquisas científicas são aquelas que devem ser 

respondidas ao final do estudo, a fim de alcançar os objetivos. Para Klein et al (2015, p. 11), 

esse problema deve ser claro, conciso e objetivo, provocando questionamento; a partir de sua 

identificação deve ser elaborada a questão norteadora. Em estudos de Michel (2015), em 

torno de determinado assunto emerge dúvida, curiosidade; o que representa o problema, 

gerando a necessidade da investigação para o qual se pretende encontrar solução. Assim, a 

partir de leituras e estudos, o assunto gestão de pessoas envolvidas no ciclo da cadeia 

produtiva - conforme PNRS - de geração e reciclagem de resíduos, foi gerando inquietação 

para estudos sobre a configuração estrutural da liderança envolvida nessa gestão.   

De acordo com Sebrae (2017), desafiadora é a destinação dos resíduos sólidos para as 

sociedades atuais, com o agravamento de problemas socioambientais e de saúde pública. 

Algumas estatísticas foram apresentadas e, nessa ótica, o processo de reciclagem (coleta, 

triagem e venda dos produtos recicláveis) visa minimizar os impactos desse ciclo, podendo 

garantir oportunidades de geração de renda para trabalhadores da cadeia produtiva. Esses 

catadores de RSU recicláveis representam papel fundamental, beneficiando os stakeholders e 

o meio ambiente; incluindo melhorias para o sistema de saúde pública e de saneamento. Isso 

faz retornar para a cadeia produtiva insumos recicláveis de baixo custo à indústria, reduzindo 

gastos municipais e utilização de recursos naturais. 

A administração pública pode contribuir para gestão da inovação, desde que os atores 

sociais, cooperativa de catadores de recicláveis e stakeholders, conjuntamente, liderem 

colaborativamente a execução de planejamento estratégico para o negócio, aprofundando as 

dimensões essenciais à gestão da inovação. Esta pesquisa utilizou: proposta de modelo de 

gestão para cooperativas, conforme Oliveira (2015); e otimizou modelagem de arquétipo de 

sucesso e fracasso organizacional proposto por Fleck (2009). A questão norteadora deste 

estudo é: quais os desafios da relação colaborativa entre as lideranças de cooperativa e de seus 

stakeholders, em apoio à gestão da inovação? 

Aspectos da liderança colaborativa são trazidos a contexto, tais como aprendizagem, 

comunicação, comportamento, pensamento sistêmico e inovação. Estes foram analisados 

qualitativa e quantitativamente, envolvendo investigações das lideranças, cooperativa e 

stakeholders. Os arquétipos tratados por Fleck (2009), desenvolvidos em cinco desafios 

fundamentais: Empreendedorismo, Navegação no Ambiente Dinâmico, Gestão da 

Diversidade, Provisionamento de Recursos Humanos e Gestão da Complexidade, foram 

tratados qualitativa e quantitativamente. A gestão desses desafios explicou a tendência da 
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cooperativa ao sucesso ou fracasso, a partir dos cinco desafios, analisados e avaliados no 

período que compreende desde a formalização da cooperativa em assembleia de julho de 

2010, conforme estatuto; até março de 2019, identificando a atuação da organização. 

Para fundamentar a investigação, as discussões e os resultados dessa investigação 

sobre temas complexos no entorno do tema pesquisado, formalizou-se o referencial teórico 

conceitual com Pereira (2016), Fechine (2014), Gonçalves-Dias (2009), Oliveira (2013) e 

Rover (2011). Estes autores tratam sobre educação; cooperativa de recicláveis; 

desenvolvimento sustentável e inovação; e rede de agroecologia, apresentando casos que 

subsidiaram esta pesquisa. Diversas publicações científicas são resultados de análises de 

variados fenômenos relacionados à geração, coleta, disposição e reciclagem dos resíduos 

urbanos, com abordagens sobre modernização da tecnologia e do reaproveitamento e, 

também, políticas públicas de tratamento dos RSU. Outras analisam os modos e formas de 

organização, condições de vida e interações sociais dos catadores, gestão da sustentabilidade 

ao longo da cadeia produtiva. Esses estudos são intraorganizacionais.  

Esta pesquisa versou sobre a inovação da relação colaborativa entre lideranças em uma 

cooperativa de catadores de recicláveis e seus stakeholders. Reconhecida é a lacuna existente 

na literatura, no que se refere a essas cooperativas, inobstante diversos trabalhos publicados 

sobre os desafios no tratamento dos RSU. No que se refere a atuação das pessoas nessas 

plataformas colaborativas, resta clara a necessidade de estudos consistentes, de modo a 

permitir uma prototipação de estrutura voltada para essa tipologia de liderança pró inovação. 

Neste contexto, a delimitação desta tarefa proposta focaliza, tão somente, a liderança em 

cooperativa de catadores e demais stakeholders do entorno, selecionados durante esta 

pesquisa, que contempla organização atuante em espaço intangível, visto que o fenômeno 

acontece além dos limites da vila Princesa. 

 

1.2 Objetivos 

 

Objetivos iniciam com verbos cujas ações propiciam resultados e discussões, gerando 

conclusões. Sobre objetivos, Michel (2015) conceitua o geral como propósito, alvo a ser 

atingido passível de comprovação, ligado diretamente ao tema e ao problema; os específicos, 

como decorrentes do geral, representando suas partes. Klein (2015, p.16) aborda o geral como 

propósito maior da pesquisa e os específicos como desdobramentos do geral. Gray (2012, 

p.47) trata o geral como declaração ampla de intenção que direciona a pesquisa; afirma que os 
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específicos devem declarar claramente os resultados mensuráveis. Para Cooper e Schindler 

(2016, p. 149), o objetivo de pesquisa em administração deve contemplar o entendimento em 

profundidade, a construção de teoria, se qualitativa; descrever ou prever, construir e testar 

teorias, se quantitativa; o propósito deve ser claramente definido. Segundo Martins e 

Theóphilo (2016, p. 28), para as ciências sociais aplicadas, os objetivos ou propósitos, assim 

como o problema de pesquisa e as hipóteses contextualizam a natureza do estudo científico. 

O fenômeno estudado foi a gestão da inovação e a relação colaborativa da liderança de 

cooperativa de recicláveis e de seus stakeholders. Nesta pesquisa, liderança colaborativa está 

definida como configuração estrutural de dois ou mais sistemas sociais para o alcance de 

metas comuns, a partir de padrões próprios de comportamento. Nestes, a interação entre 

líderes servidores colaborativos, inspiram e motivam seguidores, sendo embasada pela 

aprendizagem, comunicação, comportamento, pensamento sistêmico e inovação, em um 

processo de relação de poder, influência e aprendizagem mútua. 

A partir do referencial teórico conceitual e de pesquisas prévias sobre reciclagem de 

RSU, liderança, cooperativas de catadores, gestão de cooperativas, teoria dos stakeholders, 

teoria institucionalista e teoria do desenvolvimento, foram feitas análises por categorias; 

definidas pelos objetivos da pesquisa, decorrentes do problema norteador. Essas categorias 

foram estabelecidas por um conjunto de definições operacionais de construtos, que são os 

fatores de análise. Assim, para cada objetivo foram definidos instrumentos de coletas de 

dados propícios ao alcance dos mesmos. As categorias de análise serviram aos objetivos da 

pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os desafios da relação colaborativa entre as lideranças de cooperativa e de 

seus stakeholders, em apoio à gestão da inovação 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Levantar o desempenho dos stakeholders na atividade investigada (1); caracterizar a 

gestão de reciclagem considerando o arquétipo de sucesso organizacional (2); diagnosticar e 

propor modelo de gestão em face da Teoria U (3).  
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1.3 Justificativa 

 

Em estudos de Roland Geyer, o planeta Terra está se transformando em planeta de 

plástico. Geyer et. al. (2016) afirma a necessidade de repensar a maneira de utilização de 

materiais como o plástico, cuja produção massiva teve início nos anos 50. Apesar do índice de 

reciclagem aumentar em todo mundo, o custo de fabricação é baixo, o que incentiva sua 

produção e esses plásticos acabam sendo descartados de diversas formas, poluindo oceanos. 

A gestão dos resíduos sólidos no planeta tem propiciado desastres socioambientais de 

proporções amplas e significativas, como os que se apresentam nos oceanos Índico e Pacífico. 

No Índico, o aterro denominado Ilha Thilafushi, construído em 1991, recebe cerca de 300 

toneladas/dia de resíduos sólidos dos resorts das Ilhas Maldivas, conforme afirma Szczecian 

(2018) e apresentado na Figura 2 a seguir.  

 

Figura 2 – Ilha Thilafushi, Oceano Índico 

 
         Fonte: Szczecian (2018) 

 

No Pacífico, a ilha denominada A Grande Porção de Lixo, descoberta em 1997 por 

Charles Moore, oceanógrafo cientista; localiza-se entre o Hawai e o litoral da Califórnia, área 

gerada pela dinâmica das correntes marítimas. Não é física, visualmente, como a de 

Thilafushi, considerada como Sopão de Lixo; constitui-se por 94% de microplásticos, como 

apresentado na Figura 3, sendo os outros 6% de materiais visíveis, conforme publicado por 

Vaiano (2018). 
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Figura 3 – Microplásticos da Ilha Grande Porção de Lixo, Oceano Pacífico 

 

Fonte: Disponível em: https://news.nationalgeographic.com/2018/03/great-pacific-garbage-patch-plastics-

environment/. Acesso em: 29/11/2018. 
 

Em maior ou menor proporção, problemas decorrentes de gestão de resíduos podem 

ser verificados no Brasil. Estudos em Abrelpe (2016) apontam que as disposições legais não 

proporcionaram avanços no setor, tendo o volume total de RSU em limites acima das 200.000 

toneladas/dia, o que equivale a, aproximadamente, um quilograma de RSU descartado por 

pessoa/dia. Abramoway, Petigand e Speranza (2013) afirmam que a geração de lixo per capita 

é de 1,2 quilos por pessoa por dia, quantidade que cresce mais que a taxa de urbanização, em 

termos mundiais. Os indicadores de reciclagem estão estagnados há alguns anos, sendo a 

destinação de todo o quantitativo de RSU feita, em sua maioria, de forma insatisfatória, 

promovendo diariamente poluição ambiental, causadora de males à saúde, conforme Abrelpe 

(2016). Além da coleta e destinação de RSU, objeto desta pesquisa, os municípios são 

responsáveis pelo gerenciamento dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e dos 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), os quais, legalmente, deveriam estar sob 

responsabilidade dos respectivos geradores, o que ainda não é realidade brasileira. 

Encontra-se aqui o argumento pela relevância desta pesquisa, por buscar soluções para 

esses descasos, podendo contribuir com proposição de modelo conceitual propenso à 

aplicabilidade, desde que haja efetiva colaboração e desejo de resolução. Assim, em curto 

espaço de tempo, o locus da pesquisa pode se tornar benchmark para os mais de três mil 

municípios brasileiros que, até o momento, não trabalham a destinação do RSU com 

excelência e efetividade. Inclusive o Programa de Pós-Graduação Mestrado em 

Administração (PPGA) da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), poderá vir 
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como centro de referência neste ambiente intra e interorganizacional, já que a sua missão é 

fomentar pesquisas sobre as relações ocorridas na região ocidental da Amazônia brasileira. 

Este programa de mestrado em Administração abrange pesquisas de transformação, inovação 

e efetivação das organizações desta região. Há predominância de pouco desenvolvimento para 

organizações deste locus, reiterando a necessidade de estudos organizacionais em nível de 

stricto senso para interpretar e orientar sobre os fenômenos organizacionais ao 

desenvolvimento da Amazônia. Assim, este estudo promove investigação sobre o fenômeno 

relação colaborativa de liderança à gestão da inovação, por meio de um estudo de caso em 

uma cooperativa de recicláveis inserida nesse contexto. 

O PPGA/UNIR possui como área de concentração a Gestão e Sustentabilidade, 

buscando estudar as organizações em abordagens intraorganizacionais, como as estratégias, 

processos decisórios, tecnologia, inovação, liderança e aprendizagem e, também, 

interorganizacionais, como as políticas públicas, relações interorganizacionais. São 

posicionamentos críveis para estudos como o proposto nesta investigação. Ademais, este foco 

central considera a Amazônia como conceito institucionalizado na sociedade brasileira; assim, 

apresenta a Linha de Pesquisa Estratégia, Gestão e Tecnologia em Organizações, na qual se 

estuda aspectos internos das organizações, a competitividade e a relação com o ambiente 

organizacional. Envolve estudos de aprendizagem e de liderança, fundamentado pela 

inovação e tecnologia. Em um dos eixos temáticos desta Linha está a Aprendizagem em 

Organizações, na qual se concentram estudos sobre a aprendizagem e a cultura 

organizacional, com ênfase na liderança e gestão das diferenças, objeto desta pesquisa. Terá o 

suporte do Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia – GEITEC – centro de 

excelência com dezenas de publicações no Brasil e no exterior, voltado para a gestão da 

inovação e tecnologia, com foco na sustentabilidade na Amazônia. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

 

 Conceitos sobre gestão de cooperativa de recicláveis, gestão dos stakeholders, 

modelos de gestão, modelo de arquétipos de sucesso e fracasso organizacional, embasamentos 

sobre a teoria do desenvolvimento, a teoria institucionalista, a teoria dos stakeholders e a 

Teoria U, são necessários para a compreensão do problema e subsidiarão a discussão 

metodológica. O atrito entre as teorias do desenvolvimento, institucionalista e dos 

stakeholders; em face da Teoria U, que é central, está diagramado conforme Figura 4, seguido 

do Quadro 1 especificativo; conforme abaixo. 

 

Figura 4 - Diagrama geral das teorias do desenvolvimento, Institucionalista, dos 

Stakeholders e Teoria U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 1 – Especificativo do Diagrama geral das teorias do desenvolvimento, 

Institucionalista, dos Stakeholders e Teoria U 

Elementos Descrição 

Teoria U 

Teoria central desta pesquisa. Proporciona reflexão cíclica aos líderes colaborativos da 

cooperativa e de seus stakeholders, propiciando a inovação a partir da aprendizagem 

contínua que perpassa os desafios dessa relação colaborativa à gestão inovadora. O 

percurso do U pode promover a criação de protótipos e atuação prática (modelo 

conceitual), a partir de aprendizagem para percorrer um caminho de desafios, como uma 

caminhada no processo de liderança partindo das mais excelentes possibilidades futuras, 

possibilitando sair do lixão para o lixo zero. 

Liderança 

Cooperativa de 

recicláveis 

Configuração organizacional onde se processa a influência de líderes em liderados para 

alcance de metas estabelecidas com foco em reciclagem. Essa liderança assume 

responsabilidades e capacita. É organização com finalidade econômica, orientada pelas 

normas de autogestão, que possui como objetivo buscar o desenvolvimento de toda a 

cadeia produtiva de resíduos sólidos, possibilitando maior agregação de valor dos 

produtos, dentre outros. 

Lideranças 

Stakeholders 

Processo de influência de líderes em liderados para alcance de metas estabelecidas. 

Configuração organizacional estruturada para assumir responsabilidades, enxergar 

possibilidades; é capacitar e inspirar pessoas. As lideranças dos stakeholders, que são: 

catadores de recicláveis; empresas concorrentes que comercializam recicláveis; empresas 

e indústrias geradoras de resíduos; empresas de transporte; empresas consumidoras da 

matéria-prima reciclável; organizadores de eventos; prefeituras municipais; parques 

municipais, estaduais e federais; gráficas; shopping center; aeroportos; repartições 

públicas em geral; universidades e escolas; organizações não governamentais; entidades 

de classe (sindicatos, associações, institutos, dentre outros); instituições públicas. 

Gestão 

inovadora 

Gestão supera a visão tecnicista da administração: vai além das tarefas de planejar, 

organizar, dirigir e controlar; provoca a colaboração dos atores sociais envolvidos em 

reciclagem. Necessita de liderança colaborativa, configuração organizacional de dois ou 

mais sistemas sociais para o alcance de metas comuns, a partir de padrões próprios de 

comportamento, onde a interação entre líderes servidores colaborativos que inspiram e 

motivam seguidores, é embasada pela aprendizagem, comunicação, comportamento, 

pensamento sistêmico e inovação, em processo de relação de poder, influência e 

aprendizagem mútuas; propiciam novas formas de reciclagem de RSU. 

Teoria dos 

stakeholders 

Trata como necessária a conexão da compreensão de geração e comercialização de 

valores aliados à ética e capitalismo, para solucionar e contribuir com a gestão das 

organizações, onde o equilíbrio de interesses se faz necessário à busca de soluções. Os 

stakeholders influenciam no desenvolvimento da sociedade e propiciam mudanças em 

planejamentos estratégicos em seus segmentos; podem contribuir para a solução da 

reciclagem e, consequentemente, do grave problema denominado lixão da vila Princesa. 

Teoria 

institucionalista 

Teoria Vebleriana que trata as instituições como necessárias à mudança, onde o 

crescimento pode ser interpretado com a interação entre as ações individuais e as 

institucionais. Esta teoria trata sobre a interferência social das instituições. Hábitos 

enraizados, como a catação no lixão da vila Princesa, um dia foram institucionalizados; 

poderão ser mudados a partir de novos hábitos emanados pela cooperativa e pelos seus 

stakeholders.  

Teoria do 

Desenvolvimento 

Teoria Schumpteriana. Afirma que desenvolvimento pressupõe mudanças inovadoras na 

via econômica da sociedade, melhoras nos processos, formas inovadoras de se fazer algo 

de forma espontânea. O líder se torna responsável e assume a função de inovar antes de 

promover a mudança; mesmo diante dos desafios impostos nos sistemas sociais, com 

incertezas para decidir, como na reciclagem, sabendo que haverá reações e resistências. 

Modelo 

conceitual 

Concentra-se em alto nível de abstração, levando em conta as estruturas com conceitos 

do sistema; protótipo conceitual à prática de liderança colaborativa à gestão da inovação, 

onde as lideranças de cooperativa e dos stakeholders serão envolvidas à aplicação de 

gestão inovadora em reciclagem. 

Inovação 

Processo que resulta em ideia inovadora de reciclagem. Gestão que impulsiona 

melhorias em processos, novas formas de se fazer algo; reciclagem a partir de novas 

ideias com aplicação econômica. 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Para Schumpeter (1982), um sistema social em estado estático, conforme doutrina 

econômica tradicional, não é capaz de promover mudanças, visto que o desenvolvimento 

econômico decorre de perturbações causadas pelo movimento e fluxos do equilíbrio racional. 

A Teoria do Desenvolvimento Econômico de Schumpeter (1982) trata esse desenvolvimento 

como um fenômeno das mudanças inovadoras na vida econômica da sociedade; abrange 

melhorias nos processos, formas inovadoras de se fazer algo de forma espontânea, onde o 

líder é o agente que promove o desejo da mudança, o que denomina de empreendimento. 

Aponta que o capital é necessário para tais empreendimentos, mas, não prioritário para novas 

descobertas e novos conhecimentos a partir de situações fora das rotinas com certas 

dificuldades; onde o elemento de inovação assume a forma de liderança e o líder a função de 

inovar antes de promover a mudança; mesmo diante dos desafios impostos nos sistemas 

sociais, com incertezas para decidir, sabendo que haverá reações e resistências quando se quer 

fazer o novo. 

Para a legitimação das mudanças, as instituições são necessárias. Em estudos de Lopes 

(2013), na teoria de Thorstein Veblen conhecida como institucionalista, o crescimento pode 

ser interpretado com a interação entre as ações individuais e as institucionais, sustentadas por 

hábitos coletivos e crenças da sociedade. Segundo Veblen, as instituições afetam a sociedade 

a partir de hábitos enraizados, que criam e reforçam a existência das instituições. Lopes 

(2013) aborda que na teoria de Veblen, as instituições interferem no desenvolvimento da 

sociedade, o que inclui as inovações requeridas face ao desenvolvimento e alterações na 

sociedade com novos hábitos de consumo e novas tecnologias. Essa teoria trata os hábitos de 

pensamento dos indivíduos que emergem dos seus instintos relacionados a comportamentos 

repetidos, reconhecendo a sobreposição dos hábitos à racionalidade, influenciando e sendo 

influenciado pelas instituições.  

 Os stakeholders influenciam o desenvolvimento da sociedade, conforme abordam 

Cintra et al (2014) sobre o termo, que significa a afetação mútua entre pessoas – indivíduos e 

organizações – pelo alcance de objetivos; teoria solidificada no campo da gestão. Cintra et al 

(2014) afirmam que essa teoria iniciada com a publicação do filósofo Robert Edward Freeman 

em 1984, conceitua os stakeholders como elementos essenciais ao planejamento estratégico, 

devendo haver equilíbrio entre os interesses de todos os envolvidos em busca de soluções. É 

necessária a conexão da compreensão de geração e comercialização de valores aliados à ética 

e capitalismo, para solucionar problemas e contribuir com a gestão das organizações. 
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2.1 Conceitos sobre gestão de cooperativa de recicláveis e de seus stakeholders 

 

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – 

DIEES (2016) – representam princípios relevantes à economia solidária: a cooperação, a 

autogestão, a ação econômica e a solidariedade, bases para gestão de cooperativas. A 

cooperação pressupõe trabalho colaborativo com interesses e objetivos comuns, união de 

capacidades, coletividade e resultados partilhados. Na autogestão, decisões são tomadas 

coletivamente, privilegiando contribuições de todos que fazem parte do grupo e que devem ter 

voz e voto. As iniciativas com motivação econômica, como a comercialização de produtos e a 

prestação de serviços, representam a ação econômica. A partição justa de resultados, o bem-

estar daqueles que compõem o grupo, as relações com a comunidade, a busca pela 

sustentabilidade, a preocupação com o outro; representam a solidariedade. Como 

potencialidades de uma economia solidária têm-se a criação de sistemas produtivos 

sustentáveis, o consumo consciente e responsável, a propriedade coletiva com resultados 

compartilhados e o resgate humano de populações em extrema pobreza e exclusão. Este 

último, a situação de catadores e catadoras de recicláveis. Nesse contexto surgem as 

cooperativas de recicláveis como uma alternativa de organização de trabalho, assim abordado 

por Rufino (2003, p. 3).  

Em seus estudos, Singer (2002) caracteriza as cooperativas sob essa perspectiva como 

solidárias, que visam a repartição dos ganhos e autogestionárias. A aplicação desses 

princípios une todos os que produzem numa única classe de trabalhadores que são 

possuidores de capital por igual em cada cooperativa, com o mesmo direito a voto em todas as 

decisões, onde ninguém está superior a ninguém. O autor continua afirmando que, se a 

cooperativa progredir e acumular lucros, ou se ela for mal e acumular prejuízos, todos 

participarão igualitariamente. Nesse sentido, a autogestão exige um esforço adicional dos 

trabalhadores, uma vez que devem cumprir as tarefas a si atribuídas e se preocuparem com os 

problemas gerais da empresa; pode ser problema da autogestão o desinteresse dos cooperados 

quanto ao esforço exigido da prática democrática. 

A gestão de cooperativa de recicláveis envolve os stakeholders, as instituições, a 

inovação, sendo que, na abordagem de Oliveira (2015, p. 52), os conhecimentos e as 

estratégias da cooperativa precisam ser estendidos , permanentemente disseminados e 

debatidos, valorizando a cooperaçaõ entre pessoas mediante o desenvolvimento de novos 

aprendizados cooperativos; o que melhora as competências enquanto consolida a gestão da 

inovação. O autor continua afirmando que esse processo precisa responder a questões básicas : 
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o que mudar ; para onde mudar e como efetuar tais mudanças . A gestão deve desenvolver 

instrumentos administrativos, o que Oliveira (2015) trata como componentes estratégicos, 

estruturais, diretivos, tecnológicos, comportamentais, de mudanças e de avaliação; 

viabilizando a liderança colaborativa entre os stakeholders, legitimando por meio das 

instituições a inovação requerida para solucionar o problema da reciclagem de RSU. 

Aspectos instrumentais da liderança colaborativa são necessários à gestão: 

comportamento, aprendizagem, comunicação, pensamento sistêmico e inovação. 

Comportamento pode ser verificado em abordagem de Perdomo (2017). Ele afirma que a 

mudança de mentalidade fixa para a de crescimento, de estática que leva à acomodação 

antecipada e menor possibilidade de conquistas e uso de seu potencial, àquela que pode ser 

desenvolvida e alcançar altos níveis, propicia a colaboração pela utilização de instrumentos 

promocionais como o diálogo e a cocriação. Blanchard (2012) descreve a liderança servidora, 

na qual o líder serve e trabalha em benefício das pessoas pelo exemplo de comprometimento e 

eficácia. A aprendizagem – cíclica, dinâmica, por processo – está em estudos de Pedruzzi 

Júnior (2016). Para este, os liderados são partícipes na identificação e solução de problemas 

em ambiente colaborativo, onde o líder exercita a atenção e aceitação individual, promovendo 

a aprendizagem e o desenvolvimento do grupo. Para Bergamini (2015), cada grupo possui 

características especiais que o diferencia dos demais, justificadores da formação e da dinâmica 

até sua maturidade ou eficácia, cujo aprendizado ocorrerá a partir dos relacionamentos.  

Quanto a comunicação por meio dos relacionamentos e do diálogo, em seus estudos, 

Maxwell (2007; 2008; 2016) afirma que, o que faz diferença para as pessoas é saber o quanto 

o líder se importa com elas. Nas pessoas reside o começo de tudo e, com elas, pode haver 

colaboração a partir dos relacionamentos e exercício dessa liderança. O líder será capaz de 

identificar pessoas com potencial, devendo concentrar o seu foco em contribuir para que elas 

passem a ser líderes. Sobre pensamento sistêmico, organização como sistema vivo, sujeito a 

mudanças e resistências, Senge (2013) considera como competência do líder possuir ou buscar 

compreender a complexidade dos sistemas e ecossistemas. Para ele, conversação reflexiva e 

orientação criativa, promovem a colaboração. Em estudos de Gibson et al (2015), a 

otimização dos recursos disponíveis torna-se um elemento-chave para encontrar conexões e 

sinergias à construção de redes e liderança colaborativa. Concluindo com a inovação que 

requer criatividade e estímulo, Pedruzzi Júnior (2016) afirma que o líder estimula de forma 

questionadora e crítica seus liderados à criatividade e inovação, influenciando com ética e 

moral. Bergamini (2011) afirma que a liderança se originou no momento em que o homem 

sentiu a necessidade de decidir e organizar a sociedade onde vivia. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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Assim, são desafiadores os esforços da liderança colaborativa em cooperativa de 

catadores de recicláveis, onde líderes servidores colaborativos necessitam planejar 

estrategicamente, envolvendo toda a sociedade, os stakeholders. Estabelecida em PNRS e 

instituída pela lei 12.305/2010, a meta de eliminação de lixões e aterros controlados no Brasil, 

com prazo previsto para 2014, prorrogado para julho de 2018, necessita de ações 

colaborativas de liderança para que a meta seja atingida. Isso beneficiaria o distrito-sede de 

Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, e a região pertencente ao Bioma Amazônia que 

possui o maior aquífero do mundo, capaz de abastecer o planeta com água doce por cerca de 

duzentos e cinquenta anos; de acordo com o Fórum Alternativo Mundial da Água – FAMA 

2018 – que, segundo Duarte et al (2016), pode comprometer essas águas subterrâneas, visto a 

precariedade do tratamento que é dado à destinação dos resíduos. Os engenheiros Ambientais 

Gabriel Freire e Yves Dias Brito (2019) afirmam que medidas para preservação dos recursos 

hídricos são urgentes e apresentam dados do Instituto Trata Brasil, onde o município de Porto 

Velho assume a última posição, no que se refere a serviços de esgoto. Apenas 3,39% do 

esgoto gerado recebem tratamento e, por isso, apontam soluções além dos governos, propondo 

consciência e mudanças de hábitos a partir do cidadão, da sociedade; com destinação e 

separação corretas dos RSU, dentre outras ações simples, evitando contaminação hídrica. 

Rocha (2012) aborda outro fato que requer atenção no município de Porto Velho: os 

casos de malformação neurológica dos bebês, cujas parturientes eram advindas da população 

ribeirinha da Bacia do Rio Madeira, localidade onde diversas organizações, formais e 

informais, despejam resíduos com mercúrio acima dos níveis toleráveis biologicamente; como 

os garimpos ilegais em terras indígenas de Rondônia, segundo Gomes (2018). Ressalta-se a 

Convenção de Minamata, firmada em 2013 e somente promulgada pelo Decreto 9.470/2018, 

Brasil (2018). Nela se reconhece a ação do mercúrio que está presente em lâmpadas 

fluorescentes, pilhas e lixo tecnológico; substância química causadora de preocupação 

mundial decorrente de sua propagação atmosférica e de sua persistência no meio ambiente 

depois de introduzido antropogenicamente, com habilidade de se bioacumular nos 

ecossistemas, tendo como consequência efeitos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente. 

Sobre esses materiais tóxicos, Bonotto et. al. (2018) afirmam que a atividade de garimpo é 

responsável por altas concentrações de mercúrio nesse afluente do rio Amazonas.  Assim, 

sociedade, organizações e governos, têm tratado essas e outras questões de forma 

irresponsável, procrastinando soluções viáveis. Segundo Silva et al (2014), o descaso público 

nessa região é gritante, permanecendo sem solução para aterro sanitário, mesmo com as leis 

vigentes. A cada dia há aumento da degradação socioambiental, face ao despejo de toneladas 
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de lixo em lixão a céu aberto, localidade onde pessoas buscam sua sobrevivência, retirando 

toneladas de recicláveis em meio a demais resíduos; situação crítica em pleno século XXI, 

podendo ser considerada incompetência na gestão do meio ambiente.  

Francisco Matos, em FAMA (2017) afirma que o Sistema Aquífero Grande Amazônia 

– SAGA – patrimônio mundial sob responsabilidade brasileira, deve ser visto como ciclo 

hidrológico, onde o sistema subterrâneo alimenta os rios que recebem as águas da chuva que 

caem sobre a terra e reabastecem o subterrâneo: tudo interligado. Lima (2008) afirma que, ao 

cair na terra, as águas atravessam o lixão e poluem as águas subterrâneas, sendo provável a 

inviabilização do aquífero livre pela falta de planejamento adequado e mal uso do solo, o que, 

para Francisco Matos em FAMA (2017), causa desequilíbrio nesse ciclo, merecendo a 

atenção dos stakeholders; o que inclui os  pesquisadores das diversas áreas do conhecimento. 

De acordo com CGU (2017), pode haver falha na gestão a começar pela União, uma 

vez que, até o momento, não foi publicado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos previsto na 

PNRS. Ressalta-se que o Estado de Rondônia e o município de Porto Velho também não 

possuem Plano de Resíduos Sólidos. Na visão das cooperativas, Oliveira (2015, p. 52) aborda 

a necessidade de conhecimentos e estratégias disseminados e debatidos de forma ampla e 

permanente, gerando aprendizado, valorizando o cooperativismo entre as pessoas que se 

desenvolvem a partir da cooperação , gerando e consolidando os processos de mudanças ; que 

precisam responder questões básicas : o que mudar ; para onde mudar ; e como efetuar tais 

mudanças, tão necessárias ao sucesso organizacional e socioambiental. Para esta pesquisa, os 

stakeholders são segmentados em: catadores de recicláveis; organizações privadas; 

organizações públicas; e sociedade civil; definidos conforme Quadro 2. 

Quadro 2 – Definição de termos 

Elementos Definições 

Catadores de 

Recicláveis 

Pessoas associadas, ou não, à cooperativa ou associações de reciclagem de RSU, distrito-

sede do município de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia, que coletam ou coletaram 

resíduos recicláveis como atividade remunerada.  

Organizações 

Privadas 

Organizações com finalidade lucrativa de diversas atividades econômicas como indústrias, 

comércios, prestadores de serviços, inclusive aquelas que trabalham com reciclagem. 

Organizações 

Públicas 

Organismos da administração pública direta ou indireta, autárquica ou fundacional; da 

União, do Estado ou do Município e suas ramificações, ou Organizações contratadas desses 

poderes para a efetiva administração. Nesta categoria se enquadram as escolas e 

universidades públicas, as secretarias municipais e estaduais, bancos comerciais, pessoas 

jurídicas de direito público e privado e prestadoras de serviços públicos.      

Sociedade 

Civil 

Forma de vida social orgânica onde pessoas estão agrupadas por interesses comuns, como 

conselhos de classe, grupos religiosos, sindicatos, institutos, associações; lugar estrutural, 

corpóreo ou incorpóreo, intermediário e distinto da família e do Estado. Considera-se a 

universalidade, necessidade exterior para potencializar o alcance de interesses particulares. 

Abordado por Ciotta (2017), esse conceito de sociedade civil em Hegel, a partir de sua obra 

a Filosofia do Direito, demonstra o lugar apropriado para o fomento de interação social e 

integração institucional, induzindo a constituição de formas de vida comunitária. 

  Fonte: Elaborado pela autora 
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2.2 Conceitos sobre gestão da inovação, mecanismos de colaboração e arquétipos de 

sucesso organizacional 

 

Para a aplicação da PNRS, que estabelece mecanismos e instrumentos de gestão de 

RSU, faz-se necessária liderança competente a atuar com o que estabelece a própria PNRS: 

responsabilidade compartilhada, plano de gestão de resíduos, logística reversa e coleta 

seletiva. Assim, conceitos sobre gestão da inovação, mecanismos de colaboração e arquétipos 

de sucesso organizacional, são trazidos a contexto. 

 

2.2.1 Gestão da Inovação 

 

Segundo Oliveira (2010), para inovar é necessária a liberdade disciplinada, além de 

padrões repetitivos criados por indivíduos em rotinas organizacionais; a inovação se 

correlaciona com a proteção à sobrevivência; sustento e fortalecimento de vantagem 

competitiva; e geração de valor às pessoas, às organizações e ao ambiente onde atuam. Para 

Senge (2013), as organizações são sistemas de processos e pessoas interligados, conectados; 

formando uma unidade, funcionando sistematicamente em rede, parte de diversos e diferentes 

sistemas integrados, o que considera pensamento sistêmico. Este, fundamento para 

organizações que aprendem e valorizam a geração de conhecimento, oportunizam o 

aprendizado e o compartilhamento de informações que propiciam a inovação, sendo a gestão 

da diversidade um desafio. 

Para Oliveira (2015), inovar pressupõe ter disciplina, sendo necessária uma gestão que 

compreenda as funções de planejar, organizar, dirigir, controlar e desenvolver pessoas. Em 

ambiente propício à inovação, a relação é dinâmica e centrada nas pessoas, minimizando o 

risco de insucesso. Baggio e Wegner (2016) afirmam que processos inovadores levam à 

geração de valores e ganho de competitividade, possibilitando às organizações foco nos 

mercados e maximização nos ganhos.  

 

2.2.2 Mecanismos de colaboração 

 

O comportamento, a aprendizagem, a comunicação, o pensamento sistêmico e a 

inovação podem ser considerados mecanismos de colaboração. Sobre comportamento, 

Perdomo (2017) aborda a mudança de mentalidade, de fixa para crescimento, propiciando a 
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colaboração pelo diálogo e pela cocriação. Para Blanchard (2012), a aprendizagem é 

característica de liderança servidora, na qual o líder serve e trabalha em benefício das pessoas 

pelo exemplo de comprometimento e eficácia, gerando colaboração. A aprendizagem cíclica, 

dinâmica, por meio de processos, conhecimentos, tecnologias, gera colaboração. Maxwell 

(2007; 2008; 2016) afirma que nas pessoas reside o início de tudo e com elas pode haver 

colaboração. Senge (2013) aborda a competência do líder a partir da compreensão da 

complexidade dos sistemas e ecossistemas, onde a conversação reflexiva e orientação criativa 

promovem a colaboração.  

A PNRS considera a responsabilidade compartilhada pela destinação final adequada. 

Logo, o setor público, a iniciativa privada e a sociedade poderão ser penalizadas por não 

garantir a destinação adequada, conforme já ocorrido por meio de Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) firmado em audiência de 28/09/2018, cujo requerente é o Ministério Público 

do Estado de Rondônia e o requerido é o Município de Porto Velho. Ao requerido foram 

determinadas diversas ações como a articulação para o desenvolvimento de projetos 

profissionais para os moradores da Vila Princesa, bem como a propiciação de meios para que 

os catadores de recicláveis exerçam suas funções em aterro sanitário a ser construído em 

prazo pré-fixado. Esses são processos anteriores a disposição final, momento em que rejeitos 

são distribuídos em aterros sanitários, quando existentes. Ressalta-se que, segundo a PNRS, 

somente deverão ser despejados em aterros sanitários os rejeitos, materiais não aproveitados. 

Entretanto, existem muitas tecnologias que podem propiciar efetiva inovação para o grave 

problema ambiental no locus de pesquisa; se devidamente aplicados efetivos mecanismos de 

colaboração a partir de gestão inovadora.  

 

2.2.3 Arquétipo de sucesso e fracasso organizacional 

 

Segundo Apolinário (2011), o termo arquétipo tem origem grega archetype, onde 

arché significa original, inicial; e typos significa modelo. Arquétipo corresponde a paradigma, 

protótipo ideal que representa a essência de um elemento . No dicionário Houaiss (2001), esse 

termo significa modelo ou padrão que pode ser reproduzido em similares, que representa a 

essência, princípio. Assim, em estudos de Fleck (2009), o modelo de sucesso e fracasso 

organizacional pode ser considerado essência de conjunto de desafios, podendo servir de 

princípio para novos modelos. 
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Fleck (2009) aborda cinco desafios que representam arquétipos de sucesso e fracasso 

organizacional: Empreendedorismo, Navegação no Ambiente Dinâmico, Gestão da 

Diversidade, Provisionamento de Recursos Humanos e Gestão da Complexidade. 

Considerando uma boa gestão da cooperativa, esses desafios podem explicar a tendência da 

organização ao sucesso, com resultados de crescimento em longo prazo e da sua integridade; 

caso contrário, o fracasso. Esta abordagem é demonstrada no Quadro 3 que segue. 

 

Quadro 3 – Cinco desafios com polos de resposta dos arquétipos de Fleck 

Desafio Descrição 

Eixos extremos de resposta ao desafio 

 

Fracasso 

Organizacional 

(Autodestruição) 

Sucesso  

Organizacional 

(Autoperpetuação) 

Empreendedorismo 

Estimular o 

empreendedorismo através 

da promoção de iniciativas 

de expansão da organização 

que criem valor de forma 

continuada e previnam a 

empresa da exposição 

excessiva ao risco. 

Baixo ou não 

satisfatório 

(baixo nível de 

versatilidade; falha na 

habilidade em mobilizar 

recursos, de ambição e 

de julgamento, 

resultando em 

movimentos motivados 

por estratégias 

defensivas e nulas.) 

Alto 

(Alto nível de 

versatilidade; habilidade 

em mobilizar recursos, de 

ambição e de julgamento, 

resultando em 

movimentos motivados 

por estratégias produtivas 

e híbridas.) 

Navegação no 

Ambiente 

Dinâmico 

Relacionar-se 

adequadamente com os 

diversos stakeholders da 

organização almejando 

assegurar a captura de valor 

e legitimidade 

organizacional 

Passiva 

(monitoramento 

incompleto e ineficiente 

do ambiente, utilização 

inadequada de estratégias 

de resposta) 

Ativa 

(monitoramento 

compreensivo e contínuo 

do ambiente, utilização 

precisa e adequada de 

estratégias de resposta) 

Gestão da 

Diversidade 

Conservar a integridade da 

organização, face ao 

aumento de rivalidade 

interna e de conflitos 

organizacionais. 

Fragmentação 

(Incompetência no 

desenvolvimento de 

relacionamentos coesos e 

na coordenação de 

capacitações) 

Integração 

(Competência no 

desenvolvimento de 

relacionamentos coesos e 

na coordenação eficaz de 

capacitações) 

Provisionamento 

de Recursos 

Humanos 

Abastecer continuamente a 

organização com a 

quantidade necessária de 

recursos humanos 

qualificados. 

Tardio 

(contratação no momento 

ou depois de confirmada 

a carência de pessoal) 

Antecipado 

(contratação de pessoal 

como parte do 

planejamento das ações 

da organização) 

Gestão da 

Complexidade 

Gerenciar questões de alta 

complexidade e resolver 

problemas relacionados ao 

aumento de complexidade, 

tendo em vista anular riscos 

à existência da empresa. 

Assistemático 

(capacidade de resolução 

de problemas não 

sistematizada, voltada 

para buscas rápidas e 

simplistas por soluções. 

Inibe o aprendizado e a 

criação de processos 

preventivos) 

Sistemático 

(capacidade de resolução 

de problemas baseada em 

buscas por soluções 

abrangentes e de forma 

sistemática. Fomenta o 

aprendizado e a criação 

de processos preventivos) 

Fonte: Adaptado de Fleck (2009, p. 85). 
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2.3 Conceitos e definições sobre a Teoria U 

 

Um dos argumentos teóricos da gestão envolve a decisão, que tem como indutor 

básico a liderança. John Maxwell (2008) afirma que a liderança dinamiza a gestão, uma vez 

que a concretude das ações por ela se inicia e se conclui com satisfação do gestor e dos seus 

colaboradores. São estudos como esses que trazem ensinamentos sobre esse fenômeno 

contextualizado no aprendizado cotidiano. Liderança é tão antiga quanto o próprio homem e 

se originou no momento em que este sentiu a necessidade de decidir e organizar a sociedade 

onde vivia, conforme aponta Bergamini (2011). Para Pedruzzi Júnior (2016), ao fenômeno 

liderança estão intrínsecos líderes capazes de se autoinfluenciarem e influenciarem seus 

seguidores, propiciando o alcance de metas organizacionais.  

Para Blanchard (2012), importa ressaltar a liderança servidora, pela qual o líder serve e 

trabalha em benefício das pessoas, conceito essencial da filosofia de Jesus que liderava pelo 

exemplo de comprometimento e eficácia. Segundo o pesquisador em administração, 

desenvolvimento e educação, Robert Greenleaf, cientificamente, na década de setenta, iniciou 

estudos desse estilo de liderança e forjou o termo servidora; estilo considerado de alto nível, 

onde aquele que aspira a liderança aprende primeiramente a ser servo consciente, o que 

pressupõe relacionamentos em ambiente onde há pessoas para servir, como em casos de 

cooperativas, onde deve haver forte união dos esforços singulares. 

A Teoria U, desenvolvida por Otto Scharmer (2010) e demais pesquisadores, Adam 

Kahane, Peter Senge e Joseph Jaworski, pode proporcionar a líderes colaborativos a reflexão 

de forma cíclica, a criação de protótipos e atuação prática a partir da aprendizagem, para 

percorrer um caminho de desafios; possibilitando modelos mentais e compreensão da 

realidade em toda sua estrutura à inovação. Como uma caminhada rumo ao exercício da 

liderança, partindo das mais excelentes possibilidades futuras, assim é o presencing; o que 

Scharmer (2010) chama de ponto cego, o ponto de inflexão do U. O autor resume sua Teoria 

como um conjunto de proposições sobre sistemas sociais, princípios e práticas do presencing 

(presence e sensing, traduzido por presença e sentindo); para conduzir líderes à inovação e 

mudanças profundas. 

Na sua essência, a Teoria U apresenta a ideia de aprendizado com o futuro à medida 

que ele emerge, ponto de inflexão do U, o presencing. Cada elemento promove reflexão à 

inovação e crescimento; pessoal e organizacional.  A Figura 5 ilustra o U completo, como 

ilustrado por Scharmer (2010, p. 30), seguida pelo Quadro 4, onde são descritos os pontos de 

inflexão. 
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Figura 5 – Pontos de inflexão da Teoria U 
 

 

 

 

 

   Fonte: Adaptado de Scharmer (2014).  

 

Quadro 4 – Especificativo dos Pontos de inflexão da Teoria U 

Elementos Descrição 

1. Suspender 

Iniciar a quebra de paradigmas; suspender os julgamentos possibilitando a 

visualização da realidade objetiva com que o gestor se defronta; neste 

trabalho, inclui o status quo da reciclagem de RSU. 

2. Redirecionar 

Mudar o foco do objeto para o processo, ajudando liderados e outros líderes 

a verem o sistema de uma perspectiva que lhes permita entender como suas 

próprias ações contribuem para a gestão de resíduos. 

3. Deixar Ir 

Identificar os modelos utilizados que pareciam ser causados somente por 

forças exteriores e perceber as influências internas. Deixar ir o modelo 

inadequado de gestão; iniciar a conexão individual com as intenções 

criativas e inovadoras. 

4. Presencing 

Ponto inferior do U. Ressalta o movimento de retirar-se à reflexão; o que 

abrange a etapa de Presencing (estado de presença + sensibilidade), onde 

ocorre o silêncio para percepção do ocorrido na descida, permitindo que o 

saber interior emirja para a inovação da gestão de RSU na sua essência. 

5. Deixar Vir 

Consiste em antever o novo a partir do futuro emergente; novo 

direcionamento do modo exterior ao modo interior de ver, visualizando a 

gestão inovadora e compartilhada para promover interesse comum 

alcançável. 

6. Colocar em Prática 

Transformação da visão interior para a ação exterior; etapa onde se prototipa 

microcosmos vivos para explorar o futuro, mediante o colocar em prática o 

novo, planejar a gestão inovadora compartilhada, considerando os 

stakeholders.  

7. Corporificar 

Transformar o novo em ações, infraestruturas e práticas; incorporar o novo 

no contexto da PNRS, com mente de crescimento para uma nova suspensão, 

sempre inovando em processo cíclico em contínuo aprendizado. 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Simultaneamente a esse aprendizado em forma de U, necessária a compreensão da 

lógica do atual contexto da situação organizacional à gestão de resíduos. O Quadro5 apresenta 

panorama de como a evolução das organizações é incorporada aos estágios da lógica 

3. Deixar ir 

2. Redirecionar 

4. Presencing 

5. Deixar vir 

6. Colocar  

em prática 

7. 

Corporificar 
1. Suspender 

Passado Futuro 
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econômica a partir de abordagem de Scharmer (2014, p. 245), onde as organizações que estão 

em Economia Ecossistêmica Cocriativa almejam a promoção do bem-estar e a posse 

compartilhada, o que deve ser observado pelas lideranças do sistema cooperativo de 

recicláveis e dos seus stakeholders, fortalecidas e inspiradas por sua missão social. 

 

Quadro 5 – Estágios da lógica econômica e do relacionamento com os stakeholders 
Estágio do 

desenvolvimento 

econômico 

Mecanismo de 

coordenação 

(poder) 

Lógica econômica 

dominante 

Propósito do 

negócio 

Relacionamentos 

com os 

stakeholders 

1.0 Economia de 

Estado 

centralizado 

Hierarquia, 

regulamentação, 

controle (chicote) 

Economias de 

escopo: integração 

vertical 

Controle sobre a 

cadeia de valor 

Controladores 

2.0 Economia de 

livre 

mercado 

Mercado e 

competição 

(cenouras) 

Economias de 

escala: integração 

horizontal 

Lucro e valor para 

o acionista 

Transacionais 

3.0 Economia 

social de 

mercado 

Redes e 

negociações 

(normas) 

Economias em 

rede (e de escopo): 

integração circular 

Domínio do 

ecossistema 

Empáticos, porém 

dominadores: sem 

posse 

compartilhada 

4.0 Economia 

ecossistêmica 

cocriativa 

ACC: Ação 

Coletiva Baseada 

na Conscientização 

(presencing do todo 

emergente) 

Economias de 

presencing:  

integração espiral 

Administração 

ecossistêmica 

responsável e ética: 

relacionamentos 

cocriativos com o 

eu, o outro, a 

natureza, o todo 

Gerativos: 

cossensibilização, 

presencing e 

cocriação do 

futuro potencial 

mais elevado 

  Fonte: Adaptado de Scharmer (2014, p. 245). 

As organizações da lógica 1.0 e 2.0 estão em estágios com relacionamentos 

controladores e transacionais, que não oferecem transformações para solução inovadora para 

o complexo problema de gestão inovadora de RSU. Aquelas da lógica 3.0, ainda que a posse 

não seja compartilhada, são empáticas, mesmo que dominadoras no mercado; trabalham em 

rede e buscam integração circular. Já, aquelas da lógica 4.0, giram em torno de uma missão 

social, além do negócio; tentam promover o bem-estar e a posse compartilhada de todos.  

A interface entre as teorias do Desenvolvimento, dos Stakeholders e Institucionalista 

apontam para os desafios da liderança e gestão colaborativas. Desenvolvimento pressupõe 

mudanças inovadoras, onde líderes as promovem; a inovação assume a forma de liderança. Os 

stakeholders são essenciais ao planejamento estratégico, devendo haver equilíbrio entre seus 

interesses em busca de soluções para contribuir com a gestão. As instituições são necessárias 

à mudança onde o crescimento pode ser interpretado com as interações entre ações individuais 

e institucionais, sustentadas por hábitos coletivos; as instituições afetam a sociedade e 

interferem em seu desenvolvimento. A Teoria U proporciona aos líderes colaborativos a 

reflexão de forma cíclica; a criação de modelo e atuação prática, que orientam a via 

investigativa. 
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3 METODOLOGIA DESTA PESQUISA 

 

A partir de estudos prévios desta pesquisadora, optou-se por investigar a gestão da 

inovação, fenômeno central para esta pesquisa com locus em estrutura organizacional 

incorpórea. Esta é composta pela liderança de Cooperativa Rondoniense de Catadores e 

Catadoras de Resíduos Recicláveis e de seus stakeholders, situados no distrito-sede de Porto 

Velho, Estado de Rondônia. Neste tópico está disposta a metodologia utilizada para responder 

o problema e os objetivos propostos desta tarefa.  

  

3.1 Classificação da pesquisa 

 

Esta pesquisa segue a uma concepção filosófica interpretativista, pois os seus 

significados subjetivos, focalizando os fenômenos sociais, se concentram na situação fática de 

uma realidade tratada na sua essência, seguindo prescritiva de Saunders et al (2012, p. 140). 

Assim, o trabalho investigativo encontrará o entendimento entre as concepções dos atores 

situados no entorno do locus em pesquisa, onde ali convivem, muitos com os seus familiares, 

operando em conjunto, e desenvolvendo significados que avançam sobre o socioambiental da 

relação de coleta dos RSU recicláveis. A pesquisa possui ainda o caráter dedutivo, visto que a 

autora partirá de teorias para análise e interpretação dos dados, sob método de estudo de caso 

que, segundo Yin (2015), não se limita a simples descrição, sustentada em hipóteses e 

conceitos norteados por um corpo teórico-conceitual condutor do desenvolvimento dos 

resultados, desde a coleta de dados até a elaboração da modelagem proposta. 

Quanto a abordagem, é mista fixa, de natureza qualitativa e quantitativa. Na fase 

qualitativa foram consideradas análises subjetivas e holísticas, onde os entrevistados 

estiveram livres para abordarem seus pontos de vista, na profundidade do alcance de cada 

ator. Na dinâmica promovida com os stakeholders selecionados por amostra intencional, eles 

deixaram claras as suas percepções, inobstante a incidência de variações quanto à 

compreensão limitada ao conceito de cada um. As observações em eventos diversos foram 

enriquecidas por meio dos discursos dos participantes; assim, transmitiram suas experiências 

e relataram a relação da liderança colaborativa; bem como os efeitos desta sobre a gestão. 

Quanto aos documentos fornecidos pelos atores sociais, bem como os que foram colhidos em 

sítios de organismos públicos, foram analisados. Na fase dos resultados quantitativos, foram 

consideradas as categorias correspondentes aos aspectos instrumentais da liderança 
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colaborativa; aqui, o desempenho dos stakeholders e os desafios do arquétipo de sucesso e 

fracasso organizacional, passam a ser definidos por categoria; providência esta ocorrida 

durante o levantamento dos dados qualitativos, de forma sequencial e complementar. 

Quanto aos fins, esta pesquisa é descritiva; posto que se buscou trazer informações 

preditivas sobre o fenômeno, possibilitando indagações e pressupostos, descrevendo o 

fenômeno em detalhes e fazendo afirmações, conforme prescreve Bento e Ferreira (1983). 

Assim, estima-se ter contribuído com o conhecimento gerado dessas informações, 

principalmente na caracterização dos arquétipos de sucesso e fracasso propostos, como aborda 

Fleck (2009); ademais da interpretação de aspectos relativos à liderança colaborativa a ser 

considerada na gestão inovadora.  

 

3.2 Método da pesquisa 

 

Nesta pesquisa, utilizou-se o método estudo de caso que, segundo Creswell (2010), se 

caracteriza como um estudo mais aprofundado sobre o tema e, conforme proposta desta 

pesquisa, aplicado em cooperativa de recicláveis e seus stakeholders, seu sistema 

organizacional e ecossistema, bem como suas interações. Para Yin (2015), o método estudo 

de caso é relevante pela atualidade do tema, vivenciada no presente. Justifica-se pela 

possibilidade da questão de pesquisa responder como e porque acontece a relação 

colaborativa entre lideranças; eventos contemporâneos fora do controle desta pesquisadora, 

buscando detalhar os resultados. Yin (2015) afirma que a investigação do estudo de caso 

possui diversas variáveis de interesse, múltiplas fontes de evidências; nesta pesquisa, o 

referencial teórico serviu como base para o direcionamento da coleta de dados.  

Segundo Creswell (2014), o método do estudo de caso começa com a identificação de 

uma situação ou fato específico, delimitado ao longo do tempo, que pode ser utilizado para 

ilustrar um caso particular; um caso que precisa ser descrito e detalhado para compreensão em 

profundidade. Para Creswell (2014), basicamente, há três tipos que se diferenciam pela 

intenção da análise: intrínseco, instrumental único e coletivo ou múltiplo. Esta pesquisa 

utiliza-se do tipo instrumental único, onde a pesquisadora se concentra na relação colaborativa 

de lideranças e ilustra com a Cooperativa, seguindo as etapas conforme Figura 6. 
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Figura 6 – Método Estudo de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.3 Procedimentos e fases do trabalho investigativo 

 

Yin (2015) considera o estudo de caso um dos mais desafiadores esforços das ciências 

sociais, onde o pesquisador não deve subestimar a extensão do desafio. Esse autor continua 

afirmando que, tão importante quanto a minuciosa literatura e as questões e objetivos da 

pesquisa, é a dedicação aos procedimentos formais e claramente compreensíveis à maneira 

com que a investigação é executada, e o cumprimento de um rito para a execução do processo 

metodológico. 

Para Rea e Parker (2002), pesquisas buscam informações sobre o que pessoas pensam, 

permitindo e possibilitando a generalização a partir de um conjunto de procedimentos 

sistemáticos, científicos e metódicos. Estes definem quais, como e de quem os dados serão 

coletados. Essa é a pesquisa por amostragem que permite a obtenção de dados e informações 

suficientes a respeito do assunto objeto de investigação, podendo coletar informações 

descritivas e comportamentais, para se entender e conhecer o comportamento da população da 

amostra; e preferenciais, que busca a opinião e preferências do entrevistado. 

Cooper e Schindler (2016, p. 128) afirmam que o estudo formal tem início quando se 

tem algo que foi explorado, podendo ser com uma hipótese ou questaõ de pesquisa . Isso 

envolve procedimentos precisos e especificaçaõ de origem de dados , cuja meta é testar as 
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hipóteses ou responder as questões  de pesquisa com a coleta de dados de acordo com o que se 

pretende pesquisar. Para esses autores, a pesquisa é descritiva quando busca descobrir quem, 

o quê, onde, quando ou quanto; e causal-explanatória quando se busca compreender o porquê. 

Assim, procedimentos são necessários para que objetivos sejam alcançados e a questão 

norteadora seja respondida. Para Marconi e Lakatos (2017), procedimento indica como a 

pesquisa será realizada, as etapas a serem percorridas à investigação, para as quais são 

necessárias técnicas específicas, a depender do fenômeno que se pretende investigar. Assim, a 

metodologia envolve o planejamento detalhado por fases de execução da pesquisa, conforme 

se evidencia na Figura 7, seguida do Quadro 6 especificativo; que segue. 

 

Figura 7 – Fases da execução da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 6 – Especificativo de Fases da execução da pesquisa 

Elementos Descrição 

Pesquisas teórico-

conceituais 

Referencial teórico com preceitos que dão suporte a preparação de instrumentos 

de coletas de dados, às análises de dados, aos resultados, discussões e 

conclusões. 

Elaboração e 

adequação dos 

instrumentos de 

pesquisa 

Fase onde o pesquisador define categorias e fatores de análises fundamentados 

no referencial teórico conceitual, elaborando e adequando seus instrumentos de 

pesquisa a esses fatores. 

Aplicação, coleta e 

apresentação dos dados 

Momento crucial da pesquisa, onde são aplicados os instrumentos de coletas de 

dados, bem como captação de dados em entrevistas, observações e documentos, 

que devem ser minuciosamente apresentados. 

Análise dos dados 

Fase em que o pesquisador deve confrontar os dados coletados com o referencial 

teórico, podendo haver confronto, convergências e divergências: tudo deve ser 

apresentado em resultados e discussões. 

Revisão final 

Fase em que o pesquisador e seu respectivo orientador devem criticar o próprio 

documento. Na sequência, encaminhá-lo para outros críticos conhecedores do 

assunto pesquisado. Revisão minuciosa, reflexiva. 

Defesa 

Apresentação do trabalho de pesquisa executado, o caminho percorrido para 

responder o problema de pesquisa, onde os resultados deverão responder aos 

objetivos, apresentando a resposta para a sociedade. 

  Fonte: Elaborado pela autora 
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3.3.1 Técnicas, abordagens de coleta, categorias e fatores de análise de dados 

  

Segundo Yin (2015), o projeto de pesquisa estabelece a lógica do problema aos dados 

coletados, necessitando de procedimentos para a obtenção desses resultados de pesquisa, que 

são as técnicas, conjuntos de normas, protocolos. Necessárias as abordagens de coleta, 

consideradas com possível complexidade por Yin (2015), podendo prejudicar a pesquisa, se 

não for realizada com disciplina e abordagens próprias; formas de se captar dados. Para tanto, 

as categorias e fatores de análises são imprescindíveis; categorias correspondem à segregação 

do referencial teórico em construtos e variáveis a serem estudadas, decompostas em fatores 

objetos de análises por parte do pesquisador.  

Os dados qualitativos foram coletados por meio de observações, entrevistas, 

documentos, áudios, vídeos, imagens, além de coleta de dados a partir de abordagens 

inovadoras como design thinking, buscando maior interação com o público escolhido para o 

estudo, minimizando as resistências. Os dados foram registrados por meio de notas de campo, 

entrevistas e protocolos observacionais, devidamente gerados em arquivos digitais e 

armazenados em ambiente computacional e virtual em drive vinculado a endereço de email da 

pesquisadora, conforme orientações de Creswell (2014, p. 125). Este autor ressalta que 

encontrar pessoas ou locais é imprescindível para obtenção de bons dados , considerada 

amostragem intencional dos indivíduos ou locais , que exemplificará , propositadamente, um 

grupo de pessoas que pode melhor informar sobre o problema de pesquisa.  

Nessa fase, com escolha intencional dos participantes e dos locais que melhor 

contribuíram para a compreensão do problema de pesquisa, atenta-se para os seguintes 

aspectos: os locais de realização da pesquisa em face da logística de contatos com os 

stakeholders; os atores, indivíduos observados e entrevistados, de modo a estruturar 

entrevistas; forma de abordagem; a linguagem compatível; a proposição da inteligência 

investigativa em face da análise de contexto; dentre outros. Também os eventos, momento em 

que os atores realizavam algo e eram observados, entrevistados ou filmados; o que permite a 

interpretação lógica da verdade dos fatos, não apenas em termos do discurso dos participantes, 

como, também, para dimensionar a lógica que permeia a realidade do contexto. Também, os 

processos e a evolução das ações desses atores na realização dos eventos, o que permite um 

confronto com a Teoria U, a considerar a vertente do U nos seus extremos; além de oferecer 

uma análise cíclica no contexto da inovação de gestão dos RSU. 
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A cooperativa de recicláveis é o principal local da intervenção para a pesquisa, pois a 

sua liderança está estabelecida em seu entorno. Localizada no bairro Vila Princesa, em Porto 

Velho, Estado de Rondônia, Estrada da Rema, s/n, essa cooperativa atua retirando toneladas 

de RSU recicláveis do aterro controlado, aqui chamado de lixão, no mesmo bairro. A coleta 

de dados também ocorreu em outros locais, tais como em empresas concorrentes, empresas e 

indústrias geradoras de resíduos, repartições públicas, organizações não governamentais; 

conforme regra definida para coleta de dados dos stakeholders. 

Segundo Creswell (2010; 2014), para estudos de caso devem ser coletadas diversas 

formas de dados qualitativos que podem ser agrupadas em quatro tipos básicos de 

informações:  observações, como participante completo , observador como participante , 

participante como observador e observador completo ; entrevistas, variando de fechadas até 

abertas, podendo ser face a face, por telefone, em grupo focal, ou outro meio; documentos, 

podendo ser público ou privado; e materiais audiovisuais , o que inclui fotografias , CDs e 

vídeos, objetos, softwares. Creswell (2014) apresenta uma coletânea de abordagens em 

pesquisa qualitativa que serão utilizadas nesta pesquisa, conforme Quadro 7. 

 

Quadro 7 – Abordagens de coleta de dados em pesquisa qualitativa. 
Tipos de coleta de dados Identificação das principais ações 

1. Por observação 

1.1 Reunir notas de campo , conduzindo uma observaçaõ como 

participante.  

1.2 Reunir notas de campo, conduzindo uma observaçaõ como observador. 

1.3 Reunir notas de campo, passando mais tempo como participante do 

que como observador.  

1.4 Reunir notas de campo, passando mais tempo como observador do que 

como participante.  

1.5 Reunir notas de campo inicialmente observando como um “estranho” e 

depois ingressando no ambiente e observando como um “incluído”. 

2. Por entrevistas 

2.1 Conduzir uma entrevista naõ estruturada, com questões abertas e tomar 

notas da entrevista.  

2.2 Conduzir uma entrevista naõ estruturada , com questões abertas, gravar 

em vídeo a entrevista e transcrevê-la.  

2.3 Conduzir uma entrevista semi-estruturada, gravar em vídeo a 

entrevista e transcrever a entrevista.  

2.4 Conduzir uma entrevista de grupo focal, gravar em vídeo a entrevista e 

transcrever a entrevista.  

2.5 Conduzir diferentes tipos de entrevistas: e-mail, cara a cara, grupo 

focal, grupo focal on-line, telefone. 

3. Por documentos 

3.1 Manter um diário durante o estudo de pesquisa.  

3.2 Pedir que um participante mantenha um diário durante o estudo de 

pesquisa.  

3.3 Coletar cartas pessoais dos participantes.  

3.4 Analisar documentos públicos (p. ex., memorandos oficiais, minutas, 

registros, material de arquivo).  

3.5 Examinar autobiografias e biografias.  

3.6 Pedir aos participantes que tirem fotografias ou façam vídeos. 

3.7 Conduzir o exame de gráficos.  

3.8 Examinar registros médicos. 
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4. Através de materiais 

audiovisuais 

4.1 Examinar evidências de vestígios fís icos (p. ex., catadores de 

recicláveis em ação).  

4.2 Gravar em vídeo ou filme uma situaçaõ social, individual ou em grupo.  

4.3 Examinar as páginas principais de web sites.  

4.4 Coletar sons (p. ex., música, risos de crianças , buzinas de carro 

tocando).  

4.5 Coletar mensagens de e-mail ou murais (p. ex., Facebook).  

4.6 Reunir mensagens de texto por telefone (p. ex., Twitter, Whatsapp). 

4.7 Examinar objetos favoritos ou objetos de rituais. 

   Fonte: Adaptado de Creswell (2014, p. 132). 

 

 Buscando gerar informações consistentes a partir dos dados obtidos por esses 

instrumentos e procedimentos, orientados pelo referencial teórico, para o alcance do objetivo 

geral que é analisar os desafios da relação colaborativa entre as lideranças de cooperativa e de 

seus stakeholders em apoio à gestão da inovação; e dos objetivos específicos. Resta 

estabelecido conjunto de categorias de análise e respectivos fatores de análise, que absorvem 

as técnicas utilizadas para coleta de dados, conforme Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Categorias, fatores de análise e técnicas de coleta de dados 
Objetivos específicos 

contemplados na 

pesquisa 

Categorias de análise Fatores de análise Técnicas 

1. Levantar o 

desempenho dos 

stakeholders na 

atividade 

investigada 

1.1 Desempenho dos 

stakeholders na atividade 

de reciclagem de RSU 

1.2 Convergência de 

interesses; aspectos 

instrumentais inovadores de 

liderança colaborativa; 

desempenho dos 

stakeholders à promoção de 

inovação na reciclagem de 

RSU. 

1.3 Entrevista não 

estruturada; 

observação direta; 

observação em grupo 

focal. Questionário. 

2. Caracterizar a 

gestão de 

reciclagem 

considerando o 

arquétipo de 

sucesso 

organizacional 

2.1 Gestão de reciclagem 

da Cooperativa de 

reciclagem, considerando 

empreendedorismo, 

navegação no ambiente 

dinâmico, gestão da 

diversidade, 

provisionamento de 

recursos humanos e 

gestão da complexidade 

2.2 Empreendedorismo por 

meio de iniciativas que criem 

valor e previnam riscos; 

relacionamento com os 

stakeholders; 

desenvolvimento de 

relacionamentos coesos e na 

coordenação eficaz das 

capacitações; recursos 

humanos qualificados; 

capacidade na resolução de 

problemas fomentando o 

aprendizado e a criação de 

processos preventivos. 

(Adaptado de Fleck, 2009) 

2.3 Documentos; 

entrevistas não 

estruturadas; 

materiais 

audiovisuais; 

observação. 

Questionário. Teste 

de hipótese. 

3. Diagnosticar e 

propor modelo 

gestão em face da 

Teoria U 

3.1 Estágio da lógica 

econômica e do 

relacionamento com os 

stakeholders 

considerando economia 

de: Estado centralizado; 

livre mercado; social de 

mercado; ecossistêmica 

cocriativa. 

3.2 Mecanismo de 

coordenação (poder), lógica 

econômica dominante, 

propósito do negócio e 

relacionamento com os 

stakeholders 

3.3 Observações. 

Entrevista não 

estruturada. Materiais 

audiovisuais.  
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4. Conclusão: 

desempenho dos 

stakeholders, 

caracterização da 

gestão de 

reciclagem, 

diagnóstico e 

proposição de  

modelo de gestão 

em face da Teoria 

U 

4.1 Não se aplica 4.2 Não se aplica 4.3 Referencial 

teórico conceitual, 

dados primários e 

dados secundários 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na sequência, declarações fizeram parte dos respectivos questionários aplicados, que 

versaram sobre relação colaborativa, liderança colaborativa, gestão da inovação, desafios de 

sucesso organizacional. Os consultados/respondentes são 101 (cento e um) líderes/gestores 

envolvidos nos processos de cooperativa de recicláveis e de seus stakeholders; momento de 

definição constitutiva gerando e reafirmando variáveis que passaram às definições 

operacionais. Após, houve coleta e análise dos dados por meio de questionário previamente 

testado com Alpha de Cronbach.  

Os dados colhidos por meio dos questionários foram tabulados com a utilização do 

software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), utilizado para calcular o 

coeficiente de confiabilidade por meio do Alfa de Cronbach (α). Conforme Hair et al. (2009), 

o α é uma medida amplamente utilizada e se propõe a avaliar a consistência da escala 

utilizada, sendo aceito como limite inferior o valor de 0,700; apesar de, em pesquisas 

exploratórias, se aceitar 0,600. Neste trabalho, o α das questões referentes ao desempenho dos 

stakeholders e ao sucesso organizacional, foi obtido um coeficiente de confiabilidade de 

0,932, considerado confiável. 

Reafirmou-se que o planejamento do instrumento, para que ele tenha fortes 

propriedades psicométricas, ocorreu durante e após fase qualitativa, selecionando o que 

correspondeu aos diferentes aspectos qualitativos; ocorrendo o desenvolvimento de 

instrumento próprio baseado nos achados, de forma rigorosa, a partir de procedimentos de 

desenvolvimento de escala; conforme abordagem de Creswell (2014). A codificação de cada 

proposição contida nos questionários, está apresentada no Quadro 9, desempenho dos 

stakeholders; e Quadro 10, sucesso organizacional, conforme segue.    
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Quadro 9 – Codificação das proposições sobre desempenho dos stakeholders 

Categoria de análise Código 

Convergência de interesses 

STK 1 

STK 2 

STK 3 

STK 4 

STK 5 

Aspectos instrumentais à liderança 

colaborativa pró-inovação 

STK 6 

STK 7 

STK 8 

STK 9 

STK 10 

Desempenho de stakeholders à promoção de 

inovação na reciclagem de RSU 

STK 11 

STK 12 

STK 13 

STK 14 

STK 15 

  Fonte: Elaborado pela autora. 

Quadro 10 – Codificações das proposições sobre sucesso organizacional 

Categoria de análise Código 

Empreendedorismo 

CAT 1 

CAT 2 

CAT 3 

CAT 4 

CAT 5 

Navegação no ambiente dinâmico 

CAT 6 

CAT 7 

CAT 8 

CAT 9 

CAT 10 

Gestão da diversidade 

CAT 11 

CAT 12 

CAT 13 

CAT 14 

CAT 15 

Provisionamento de recursos humanos  

CAT 16 

CAT 17 

CAT 18 

CAT 19 

CAT 20 

Gestão da complexidade 

CAT 21 

CAT 22 

CAT 23 

CAT 24 

CAT 25 

     Fonte: Elaborado pela autora. 
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Após as devidas permissões , definiu-se sobre os tipos de dados coletados 

(instrumentos, observações, registros quantificáveis ) e sobre os escores para validade e 

confiabilidade dos instrumentos ; devidamente testados . Foram estabelecidos questionários 

específicos para essas coletas , com a devida administração dos procedimentos . Durante o 

desenvolvimento da pesquisa , foram inseridas amostras de indivíduos que deram luz ao 

fenômeno estudado . Tal estratégia de amostragem surgiu durante a coleta de dados e 

participação em grupo virtual de whatsapp, comumente utilizado para conversações diversas; 

neste caso, sobre coleta seletiva e lixo zero, contando cento e um respondentes. Para as 

respostas utilizou-se a escala Likert de cinco pontos, conforme abordagem de Marconi e 

Lakatos (2017), para a indicação do grau de concordância e discordância com as afirmações, 

previstas na lógica paraconsistente de Da Costa, tratada por Sanches, Meireles e Sordi (2011) 

e Silva e Watanabe (2017). Estes autores esclarecem que o processo de análise e interpretação 

pela lógica paraconsistente, considerado método qualitativo que utiliza como critérios as 

opiniões e percepções dos respondentes a partir da escala adotada nesta pesquisa, que foram: 

Discordo Fortemente (DF), Discordo (D), Indiferente (I), Concordo (C) e Concordo 

Fortemente (CF). Utilizando um dos cinco pontos definidos nesta escala, cada respondente, 

anonimamente, apresentou suas percepções a respeito de cada declaração, proposição. Para as 

interpretações das proposições - lista de declarações contidas no questionário -, foram 

utilizadas as opiniões e percepções por meio da escala adotada: de discordo fortemente a 

concordo fortemente, com o registro da quantidade de respondentes que optaram pelas 

colunas do diferencial semântico, que considera os cinco pontos da Likert. Calcula-se o QT, 

total de respondentes por proposição e levanta-se a mediana dentro do referencial semântico, 

a fim de se obter o sentido geral de cada proposição.  

Na sequência, são levantados os Discordantes da proposição Dp = (DF+D+0.5*I); os 

Concordantes da proposição Cp = (CF+C+0.5*I); o GCp, grau de concordância da proposição 

calculado de acordo com a seguinte equação:  GCp = 100 – ( 100 / (Cp/Dp)+1)). Os Df, 

discordantes do fator; Cf, concordantes do fator; μ1, crença de que as proposições como um 

todo sejam verdadeiras; e μ2, descrença de que as proposições como um todo sejam 

verdadeiras; são calculados pelas seguintes equações: 

 

Df = ∑ DF + ∑ D + ∑ I / 2     (1) 

Cf = ∑ CF + ∑ C + ∑ I / 2     (2) 

μ1 = Cf / ∑ QT      (3) 

μ2 = Df / ∑ QT     (4) 
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Semelhantemente ao GCp, se calcula o GCf, grau de concordância do fator, com 

interpretação em dez níveis, desde concordância muito forte, valores de 90 ou superiores; até 

discordância muito forte, valores de 9,99 ou inferiores. Nesta pesquisa, esses valores são 

tratados como percentuais. A fórmula a aplicar é a seguinte: GCf = 100 – (100 / (Cf/Df)+1)). 

A fim de evitar erro de divisão por zero, aos valores Cf e Df deve ser acrescentado 0,000001. 

Para interpretação dos valores do grau de concordância, utiliza-se o contido no Quadro 11 que 

segue.     

 

Quadro 11 – Faixas de interpretação de valores de Grau de concordância 
Grau de 

concordância 
Frase adequada Valor de GC 

Concordância 

Concordância muito forte 90 ou mais 

Concordância substancial Entre 80 e 89,99 

Concordância moderada Entre 70 e 79,99 

Concordância baixa Entre 60 e 69,99 

Concordância desprezível Entre 50 e 59,99 

Discordância 

Discordância desprezível Entre 40 e 49,99 

Discordância baixa Entre 30 e 39,99 

Discordância moderada Entre 20 e 29,99 

Discordância substancial Entre 10 e 19,99 

Discordância muito forte 9,99 ou menos 

          Fonte: Adaptado de Sanches, Meireles e Sordi (2011). 

 

Dessa forma, Sanches, Meireles e Sordi (2011) tratam a lógica paraconsistente de Da 

Costa como mais completa que a lógica formal; esta estuda tão somente o mecanismo do 

raciocínio.  Na paraconsistente, os apontamentos são representativos de graus de crença e 

descrença atribuídos à proposição e ao fator, oferecendo-lhes conotações de valoração. Após 

parametrizar as proposições, se consegue isolar os fatores de maior influência nas decisões e 

atribuir um grau de crença (µ1) e um grau de descrença (µ2), valores independentes que 

podem variar de 0 a 1. As interpretações são feitas a partir das opiniões e percepções dos 

respondentes que, neste caso, são como sensores, juízes; uma vez que os dados obtidos são 

traduzidos para esses graus.     

As técnicas de coletas de dados seguem a prescrição de Creswell (2014, p. 158), ao 

afirmar que os dados devem ser coletados de forma rigorosa a partir de amostragens , com 

identificação do local a ser estudado ; identificação dos participantes do estudo ; observação do 
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tamanho da amostra, a maneira como ela foi determinada e como ela proporciona suficiente 

poder; identificação da estratégia de amostragem não probabilística ; e discutir estratégias de 

recrutamento para os participantes; o que foi realizado nesta pesquisa. Nesta tarefa, a amostra 

foi por conveniência, uma vez que somente líderes/gestores dos segmentos definidos foram 

respondentes, cujos efeitos podem ser considerados aos de uma amostra probabilística. Após 

definição dos objetivos que contemplam o tempo e o gasto para a realização do trabalho, 

definiram-se os meios: para o levantamento de dados por meio de questionários, foram 

utilizados emails e mensagens através de grupos de whatsapp, no período compreendido entre 

16 e 31/03/2019; para as coletas de dados por outras abordagens, o período foi de 16/10/2018 

a 06/04/2019. Fatos subsequentes podem não ter sido considerados, visto que fazem parte 

desta pesquisa os ocorridos até a entrega do documento para os participantes da banca de 

defesa. 

 

3.3.2 Workshop com os atores sociais envolvidos 

 

A tarefa investigativa exige para a construção cognitiva da realidade fática, a 

providência de workshop colaborativo com os envolvidos no cenário da pesquisa, que se 

revelou ser de baixo custo financeiro e célere, na obtenção de dados e promoção de discussão 

que buscou garantir o contato entre os emissores e os destinatários da mensagem sobre o 

objeto desta atividade. Proporcionou uma visão amplificada, pois ao ouvir os gestores da 

cooperativa de reciclagem e respectivos stakeholders, se fez possível interpretar o papel das 

lideranças colaborativas. Esta providência resultou na maior promoção e envolvimento com 

os participantes, graças ao roteiro previamente definido sobre a temática PNRS: qual é a 

minha responsabilidade? que ensejou a atividade de extensão Workshop colaborativo sobre 

gestão de resíduos sólidos, devidamente registrada na Universidade Federal de Rondônia. 

Ademais dos efeitos desta atividade, esta ação proporcionou o rompimento de resistências, 

maturação dos compromissos críveis dos gestores e das lideranças, bem como a melhoria na 

visão dos demais que, de alguma forma, têm alguma relação com os RSU. A dinâmica obtida 

gerou novos conhecimentos e interpretação da realidade, enquanto trouxe magnitude em 

termos de volume de dados colhidos, geração de reflexão e de ideias inovadoras, em face do 

problema de pesquisa.  
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3.3.3 Validade e confiabilidade previsíveis em pesquisa 

 

Em estudos de Ullrich et al (2012), durante certo tempo a pesquisa qualitativa sofreu 

críticas no que diz respeito a critérios de cientificidade, motivo pelo qual muitos 

pesquisadores passaram a desenvolver proposições sobre os critérios adotados em tais 

pesquisas. Para Denzin e Lincoln (2006, p. 17), essa pesquisa envolve coleta de dados 

empíricos, que dizem respeito a experiências e histórias de vida, como neste estudo de caso, 

que merece vasta variedade de interpretações interligadas, no intuito de responder a questão 

norteadora da pesquisa; o que requer habilidade em observar o mundo e estabelecer conexões. 

Para o paradigma construtivista, oposto ao positivista/pós positivista, Denzin e Lincoln 

(2006) supõem uma epistemologia subjetivista. Consideram o estudo de caso interpretativo 

como tipo de narração adequada, onde os critérios de fidedignidade, credibilidade, 

transferibilidade, confiança e confirmabilidade, substituem os critérios positivistas/pós 

positivistas da objetividade. Segundo Yin (2015), estudos de casos válidos são aqueles em que 

as conclusões refletem, precisamente, a vida real estudada qualitativamente, utilizando 

delineamentos para reforçar as interpretações e resultados. O pesquisador deve refletir sobre a 

replicação do seu estudo com as mesmas orientações; se, colhendo as mesmas evidências, 

outro pesquisador poderia chegar às mesmas conclusões. 

Para Ullrich et al (2012), a confiabilidade nas pesquisas qualitativas está relacionada a 

consistência das articulações doutrinárias entre construtos teóricos, metodologia e resultados 

propostos pelo estudo; enquanto nas pesquisas quantitativas se relaciona à sua replicação e 

generalização. Assim, à clivagem das informações resultantes dos dados coletados, deste 

estudo de caso, será utilizada como técnica a análise de conteúdo de Bardin, abordada em 

Graça et al (2018), oferecendo resultados válidos e confiáveis com destaque na análise de 

textos dos dados qualitativos coletados, clivados e categorizados. Consiste na captação dos 

conteúdos manifestos e latentes, contidos nos documentos capturados a partir de análise 

comparativa por meio da justaposição das diversas categorias de análise, evidenciando 

aspectos semelhantes e diferentes; conforme Figura 8, seguida do Quadro 12, especificativo. 
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Figura 8 – Diagrama do Método de análise de conteúdo, por categorização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

      Fonte: Graça et al (2018). 

 

Quadro 12 - Especificativo do Diagrama do Método de análise de conteúdo, por 

categorização 

Elementos Conceitos 

Análise de  

Conteúdo 

Conjunto de técnicas de decomposição de conteúdo das mensagens, para 

reconstrução de significados. 

Teoria 
Paradigmas, base de estudo; nesta pesquisa serão utilizadas a Teoria do 

Desenvolvimento, Teoria Institucionalista e a Teoria dos Stakeholders.  

Discursos 
Referencial teórico e conceitual. Representa a busca de discursos para a revisão 

teórica conceitual, procedimento da análise de conteúdo. 

Críticas 
Técnica interpretativa de pesquisa qualitativa de análise dos discursos dos atores 

sociais. 

Categorização 
Escolha de categorias, classificação e agregação; forma de pensamento inferindo a 

subjetividade do autor. 

Objetivo 
Manipulação de mensagens para confirmar os indicadores que permitam inferir sobre outra 

realidade, que não a da mensagem.  

Reflexibilidade 
Consideração crítica analítica dos discursos como representativa para os resultados 

do método de análise de conteúdo sobre o tema 

Relatório 
Documento que apresenta conclusões; contempla interpretações sobre o tema de 

pesquisa, gerando informações  

     Fonte: Adaptado de Graça et al (2018). 

 

Essa técnica compreende seis fases: leitura de documentos selecionados (1); 

formulação de categorias de análise, auxiliando no tratamento argumentativo, sendo a 

clivagem o destaque a ser categorizado na atividade de pesquisa (2); recorte do material em 

unidades de registro comparáveis (3); tratamento de dados brutos categorizados e organizados 

(4); agrupamento por categorias comuns (5); e inferência com respectiva interpretação e 

produção de relatório (6). Ela reforça a validade e assegura que os dados coletados, 

efetivamente, confrontam o tema estudado; o que representa, em parte, uma plataforma sólida 

de pesquisa científica. Yin (2015, p. 91) trata como delineamento o que os pesquisadores 

Análise de conteúdo 

Discursos Categorização Objetivo Críticas 

Teoria 

Reflexibilidade 

Relatório 
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devem utilizar para reforçar a validade de seus estudos, evitando regimes fixos à realidade de 

vida que se deseja estudar. Esse autor trata os delineamentos como modelos lógicos que 

relacionam as questões de pesquisa aos dados coletados, às estratégias de análise, reforçando 

a validade.  

Yin (2015) afirma que os pesquisadores qualitativos divergem e não produziram um 

consenso claro sobre delineamentos em fase de projeto de pesquisa. Sobre definir previamente 

a direção do estudo ou permitir que as experiências do campo influenciem seu rumo, permite-

se o delineamento à medida que o estudo avança.  Importa seguir um rito de corpo de 

preceitos que serviu como filtro para reduzir as incertezas; a subjetividade deste estudo de 

caso. A opção escolhida para este estudo é um protocolo de pesquisa, o que para Yin (2015, p. 

119) é virtude, capacidade de capturar a vida real como os respondentes percebem; não como 

os pesquisadores esperam que seja; motivo pelo qual muitos resistem em sua utilização. 

Mesmo assim, esta pesquisadora manteve a mente aberta para considerar dados e informações 

inesperadas durante a investigação, utilizando o protocolo como guia, já que representou o 

conjunto amplo de procedimentos, de comportamentos que foram adotados entre a 

pesquisadora e as fontes de evidência, de forma bem roteirizada; são estruturas mentais que 

auxiliaram esta pesquisadora a ter uma postura neutra, como afirma esse autor e está 

demonstrado na Figura 9, seguida do Quadro 13 especificativo, a seguir. 
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Figura 9 – Enfrentamento da subjetividade em Estudo de Caso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 13 – Especificativo do enfrentamento da subjetividade em Estudo de Caso 

Elementos Atividades 

Sujeito 

pesquisador 

Ser humano cientista que se defronta com a realidade do caso e fenômeno a ser 

estudado, dotado de habilidade de interpretação de situações reais da vida, 

ontologicamente construtivista. 

Corpo de 

preceitos 

Referencial teórico conceitual que contempla: as Teorias do Desenvolvimento, 

Institucionalista, dos Stakeholders e Teoria U; metodologia; conceitos diversos 

sobre o tema. 

Protocolo de 

pesquisa 

Guia que representa o conjunto amplo de procedimentos e de comportamentos que 

devem ser adotados entre a pesquisadora e as fontes de evidência, de forma bem 

roteirizada. 

Interpretações 

e análises 

Inferências de forma articulada e interligada, a partir de análises de conteúdo em 

face aos preceitos da Teoria U e análises estatísticas. 

Filtro 

Anteparo intangível constituído pelas camadas corpo de doutrinas, protocolo de 

pesquisa e interpretações e análises; serve para livrar este estudo de caso da 

subjetividade considerada por parte da comunidade científica.  

Objeto de 

pesquisa 

Representa a entrega proposta neste projeto: modelo conceitual de liderança 

colaborativa à gestão da inovação em recicláveis. 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.4 Pressupostos e variáveis previsíveis 

 

Em estudos de Cooper e Schindler (2016, p. 430), eles citam Edward Teller, físico 

teórico que conceitua hipótese como uma nova sugestão na qual não se quer acreditar. Para 

Martins e Theóphilo (2016, p. 28), hipótese é a proposição, antecipação de resposta para 

determinado problema; contribui dando consistência aos resultados da pesquisa. Nesta 

 

Sujeito 

Pesquisador 

Modelo 

Conceitual 

Objeto 

pesquisa 

Corpo de 

Preceitos 

F
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o
 

Protocolo de 

pesquisa 
Interpretações 

e análises 
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pesquisa, foi considerada como proposição afirmativa que, segundo esses autores, expressa 

uma possível resposta ao problema de pesquisa.  

Segundo Marconi e Lakatos (2017, p.103), o problema de pesquisa necessita de 

resposta: isto é uma hipótese; toda hipótese relaciona ao menos duas variáveis, conceitos que 

apresentam valores, aspectos que emergem de fenômenos como quantidades, qualidades, 

características, dentre outros; podendo ser independentes, dependentes, de controle etc. 

Apesar desses autores tratarem hipóteses para pesquisas qualitativas, igualmente mencionam a 

ideia de testes, os quais são quantitativos. Assim, nesta tarefa a hipótese será considerada 

como pressuposto, resposta temporária, ideia clara que pode ser presumida. O pressuposto 

considerado nesta pesquisa é: a cooperativa está propensa ao sucesso organizacional; foi 

testado após levantamento dos dados da cooperativa e estudos para se compreender seus pólos 

de resposta frente aos desafios dos arquétipos propostos por Fleck (2009). Esse proposto foi 

considerado para contribuir com a resposta do problema de pesquisa, uma vez que a partir das 

respostas dos desafios do arquétipo ficam subentendidos os mecanismos de colaboração, a 

gestão da inovação e relação colaborativa entre cooperativa e seus stakeholders. Após essa 

compreensão, a partir do referencial teórico conceitual, foram trazidas a contexto variáveis 

que, por limitações de escopo e tempo de pesquisa, não foram testadas relação de simetria, 

quando não existe influência entre as variáveis; e de assimetria, quando há relações 

assimétricas onde uma variável independente exerce efeito sobre outra dependente. Essas 

variáveis foram resultantes das técnicas utilizadas para este estudo de caso, levantadas com o 

avanço da pesquisa, trazendo os construtos que, neste caso, são Desempenho dos Stakeholders 

e Sucesso Organizacional, com suas respectivas variáveis, que serão objeto de testes 

quantitativos em pesquisas posteriores, estabelecendo relações causais entre os construtos e 

respectivas variáveis. 

 

3.5 Procedimentos éticos na pesquisa 

 

Em apontamentos de Yin (2016), o pesquisador qualitativo deve ter e manter senso de 

ética considerando o alto grau de arbitrariedade possíveis em suas inferências e 

análises,mesmo diante de procedimentos específicos de enfrentamento à subjetividade que é 

comum nestes casos. O autor trata como relevante a imparcialidade, evitando 

tendenciosidade, o que exige nível elevado de padrão ético, o que pode ser observado nesta 

pesquisa. A autoridade evidenciada pelo caráter dedutivo resguarda a ética nesta tarefa. 
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Vale ressaltar que esta pesquisa traz dados primários e secundários considerados 

públicos, que podem ser observados em sítios disponíveis na internet, além de outros 

disponibilizados pelos consultados/respondentes que não afetam sua integridade, física e/ou 

jurídica. A partir de diálogo para esclarecimento sobre os objetivos desta pesquisa, com 

posterior aceite de participação dos respondentes, todos foram informados de que não os seus 

nomes não seriam mencionados no corpo do documento, e que quaisquer óbices seriam 

descartados. 

Os atores sociais participantes desta pesquisa não foram envolvidos em experimentos, 

bem como no trato de aspectos que envolvem suas emoções. Foram obtidos dados e 

informações mediante protocolo de consentimento livre e informado. Com relação as 

Resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, resta claro que o trabalho 

investigativo, em todas as suas etapas, não contrariou com os ditames de ambas normativas. A 

tarefa de pesquisa, como está bem delineada em todo o documento, seguiu pelo tratamento de 

fatos e situações que envolveram o fenômeno gestão da inovação e relação colaborativa entre 

os segmentos definidos, processo de tecnologia social para o enfrentamento de grave 

problema que merece resposta efetiva, o lixão, caos constantemente divulgado em jornais, 

revistas, artigos, livros e demais meios de divulgação massiva, em sua maioria, de livre acesso 

ao público interessado. Em nenhuma das etapas da pesquisa ocorreu a necessidade de tratar 

sobre sentimentos, emoções ou outra situação que implicasse em sofrimento dos stakeholder; 

mas sempre buscou-se reunir os elementos informativos que pudessem trazer benefícios reais 

na sua concretude. 

Seguindo ainda a ética na pesquisa os envolvidos se fazem inominados, quando em 

nenhuma de suas etapas da redação se aponta nomes de pessoas físicas ou jurídicas que possa 

importar em prejuízos aos respondentes e a autora. Ademais, a tarefa busca maximizar os 

benefícios e anular eventuais malefícios, principalmente quando traz idealizadores fortes para 

a solução dos problemas tratados. Esta tarefa reúne elementos que podem ser reproduzidos 

para a solução daquelas complexidades, em qualquer organização, mediante aprendizagem 

cíclica e permanente, o que devolve a este documento o seu caráter de importância social e 

universal. 
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4 ESTUDO SOBRE A GESTÃO DE RECICLAGEM EM FACE DA TEORIA U 

 

O Cenário da investigação ou locus da pesquisa situa-se em Porto Velho, capital do 

Estado de Rondônia, a capital brasileira com a maior extensão territorial, segundo IBGE 

(2010), com área territorial de 34.090,962 km². O IBGE estima para Porto Velho um total de 

519.531 habitantes em 2018, crescente até 2056, quando passará a diminuir a patamares 

próximos a 2034, a partir de estudos demográficos em parceria com os demais Estados 

brasileiros. Conforme Quadro 14 abaixo, IBAM (2018) apresenta dados populacionais dos 12 

(doze) distritos que formam o município, sendo o distrito-sede o mais populoso com 

aproximadamente 386.834 habitantes, de um total de 428.527, de acordo com dados do Censo 

IBGE (2010).  

 

Quadro 14 – População residente por distritos do município de Porto Velho – RO nos 

censos demográficos de 2000 e 2010 

Distritos de Porto Velho 
Ano Crescimento 

2000 2010 % 

Abunã 693 1.648 137,8 

Calama 3.086 2.782 -9,9 

Demarcação 772 548 -29,0 

Extrema 4.541 6.176 36,0 

Fortaleza do Abunã 366 450 23,0 

Jaci Paraná 2.826 13.131 364,6 

Mutum Paraná 613 6.575 972,6 

Nazaré 476 626 31,5 

Nova Califórnia 2.980 3.631 21,8 

Porto Velho 315.653 386.834 22,6 

São Carlos 1.757 2.001 13,9 

Vista Alegre do Abunã 898 4.125 359,4 

Total 334.661 428.527 28,0 
   Fonte: IBAM (2018) 

 

Em estudos diagnósticos para o plano diretor do município de Porto Velho, por considerar 

ser um planejamento de longo prazo e que necessita de revisões continuadas de projeções para 

sua orientação, o IBAM (2018) adotou insumos das projeções de 2018, conforme 

demonstrado no gráfico da Figura 10. 
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Figura 10 – Gráfico de Projeção populacional de Porto Velho com base nas Projeções de 

2018 e das estimativas municipais de 2018 entre 2011 e 2040 

 

  Fonte: IBAM (2018). 

 

A expansão urbana no distrito-sede nos últimos 30 anos, conforme imagens de satélite 

demonstradas na Figura 11 que segue, apresenta uma urbanização dispersa; área que, 

visualmente, dobrou de tamanho com diversos vazios entre a urbanização existente e novas 

ocupações, o que se intensificou a partir do plano diretor vigente de 2008, pelo crescimento 

populacional. 

Figura 11 – Expansão urbana no distrito-sede de Porto Velho - Rondônia 

 
     Fonte: IBAM (2018). 
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Essa expansão urbana revelada, principalmente pelo aumento populacional, esclarece 

o desafio da gestão da inovação em reciclagem em Porto Velho. Isso porque a municipalidade 

está totalmente inserida na Amazônia, envolvendo complexidade nos desafios 

socioambientais. Como exemplo, cite-se a exploração madeireira e garimpagens ilegais, o que 

contribui para a debilidade na qualidade de vida na Região. Tanto que, em estudos do IBAM 

(2018), fica revelada, de um lado, a área de abundante biodiversidade a partir de 1960; de 

outro, o avanço acentuado do desmatamento, sendo Porto Velho um dos municípios em 

destaque entre as capitais brasileiras com maior índice de desmatamento ligado ao 

agronegócio ou projetos de infraestrutura, como se constata nas Figuras 12 e 13.  

 

Figura 12 – Mapa da evolução das cidades na Amazônia em 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBAM (2018) 
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Figura 13 – Mapa da Evolução das cidades na Amazônia em 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: IBAM (2018) 
 

Esta pesquisa concentrou-se na Vila Princesa, bairro no distrito-sede de Porto Velho, 

onde está sediada cooperativa de reciclagem do município. O locus abrange, de forma 

incorpórea, o entorno organizacional dessa cooperativa, gestores de organizações públicas e 

privadas e pessoas físicas que participam da liderança dessa cadeia produtiva, responsáveis 

pela destinação e disposição finais de RSU. Nesta localidade, a destinação final é confundida 

com a disposição final, uma vez que, efetivamente, não há coleta seletiva no distrito-sede do 

município de Porto Velho.  A cadeia produtiva, conforme PNRS, pode ser verificada na 

Figura 14, cujo fluxo inicia com a matéria prima e outros materiais que são processados. 

Esses insumos são processados gerando produtos que são distribuídos no varejo, consumidos 

pelas pessoas. Após consumo ocorre a destinação final ou a disposição final. A destinação 

pode ser para reciclagem, compostagem ou incineração; a disposição pode ser em aterros 

sanitários, aterros controlados ou lixões, como se pode observar cadeia produtiva conforme 

Figura 14, a seguir.  
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Figura 14 – Cadeia produtiva prevista na PNRS 

 
Fonte: Disponível em: https://afinkopolimeros.com.br/pnrs-entenda-agora/. Acesso em: 10/02/2019 
 

No distrito-sede de Porto Velho, a quase totalidade dos RSU é descartada 

indevidamente pelos residentes e por diversas organizações, diretamente no lixão localizado 

nas proximidades da Vila Princesa; onde residem catadores de recicláveis e está sediada a 

única cooperativa de reciclagem de Porto Velho, que tem por objeto receber, transportar, 

classificar, padronizar, beneficiar, armazenar, industrializar e comercializar materiais 

recicláveis de seus cooperados. A localização pode ser verificada no Mapa 3; conforme 

Figura 15. 
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Figura 15 – Mapa Locus de pesquisa – Cooperativa de recicláveis – Porto Velho – 

capital do Estado de Rondônia 

 

       Fonte: Adaptado de LIMA (2016). 

 

Regida pelos valores e princípios do cooperativismo, o estatuto da cooperativa, artigo 

segundo, parágrafo primeiro, estabelece os objetivos sociais. Destacam-se os seguintes: 

promover a adequada gestão de resíduos sólidos, buscando a sustentabilidade socioeconômica 

e ambiental; constituir indústrias a partir das diversas matérias primas oferecidas pelos 

cooperados; buscar o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva de resíduos sólidos, 

possibilitando maior agregação de valor dos produtos; incentivar e mobilizar toda a sociedade 

na implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos de forma solidária. Durante esta 

pesquisa, fica evidente a prioridade pela sobrevivência e bem-estar de seus cooperados e 

catadores da região, em detrimento aos objetivos com propostas inovadoras, capazes de 

promover o desenvolvimento da região e melhoria de qualidade de vida para os residentes do 

município; o que inclui os moradores da própria vila. A Cooperativa é orientada pelas normas 

de autogestão que pressupõem gestão democrática e participativa, cujas decisões são tomadas 

pelo coletivo, privilegiando as contribuições do grupo em detrimento a determinado 

indivíduo: todos devem ter voz e voto. Apoios e ações externos não devem impedir e 

substituir o papel dos verdadeiros sujeitos da ação, neste caso, os cooperados. As atividades 

podem ser demonstradas pelas Figuras 16 e 17.  

Cooperativa de 

recicláveis - Vila 

Princesa 
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Figura 16 – Recicláveis retirados do lixão para separação. 
 

 

          Fonte: Arquivo pessoal da autora – jun. 2018. 

 

Figura 17 – Recicláveis separados em big bags. 

 
          Fonte: Arquivo pessoal da autora – jun. 2018. 

 

Em dezembro de 2018 ocorreu o fechamento do Lixão pelo MPT, após denúncia de 

trabalho infantil. Os catadores autônomos e cooperados, que insistiam em catar na área do 
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Lixão, ficaram impedidos de retirar RSU; como estavam acostumados desde antes da 

organização da cooperativa, impossibilitando a comercialização dos RSU, que já estavam 

separados e outros; que continuaram sendo dispostos no lixão. A situação piorou quando a 

cooperativa foi obrigada, por força de TAC do MPT, a cadastrar os catadores da vila; 

momento em que houve conflito, uma vez que cerca de 300 catadores autônomos não 

aceitaram ser cadastrados pela associação existente na vila e, também, não aceitaram 

participar da cooperativa; à época com, aproximadamente, 50 cooperados cadastrados. Pode-

se constatar falha na gestão, ausência de inovação, conflito de interesses de gestão, uma vez 

que existem catadores autônomos e associações de catadores que trabalham de forma 

irregular; sem cadastro desses profissionais, tendo o último censo feito em 2014 pelo MNCR. 

Os gestores da cooperativa estão líderes dos catadores na região, o que inclui o MNCR, o 

Fórum de Lixo e Cidadania e duas das três associações da região; o que contribui para falhas 

na gestão da cooperativa. A situação em fevereiro de 2019 continuava caótica, sendo 

considerada comum quando da eliminação de lixões, conforme CEMPRE (2019), uma vez 

que os catadores autônomos possuem renda maior do que se fossem funcionários celetistas, 

não contribuindo tributariamente. Mesmo com a decisão de fechamento do lixão, os catadores 

continuaram a trabalhar no lixão, ignorando a decisão judicial. As decisões legais e os marcos 

regulatórios ficam desacreditados, uma vez que não há cumprimento por parte dos catadores; 

estes, durante todo o tempo de pesquisa, cobram o cumprimento de normas e regras por parte 

de outros segmentos. Até o final da primeira quinzena de abril de 2019, os catadores 

continuavam a atuar no lixão. Apesar dos esforços da sociedade civil, certa de 200 (duzentas) 

pessoas apoiadoras, não conseguiram organizar a coleta em um bairro ou condomínio.   

O marco para o setor de resíduos sólidos foi a PNRS, que criou conceitos e 

estabeleceu responsabilidades, metas e prazos para o fechamento de lixões, implantação de 

coleta seletiva e elaboração de planos de resíduos sólidos. O conceito de gestão compartilhada 

e a inclusão de catadores são partes fundamentais da PNRS. Para que haja a gestão 

compartilhada, considera-se a cooperativa de recicláveis e seus stakeholders, que nesta 

pesquisa são: catadores de recicláveis; empresas concorrentes que comercializam recicláveis; 

empresas e indústrias geradoras de resíduos; empresas de transporte; empresas consumidoras 

da matéria-prima reciclável; organizadores de eventos; prefeituras municipais; parques 

municipais, estaduais e federais; gráficas; shopping centers; aeroportos; repartições públicas 

em geral; universidades e escolas; organizações não governamentais; entidades de classe 

(sindicatos, associações, institutos, dentre outros); instituições públicas. Além destes, foram 

identificadas estruturas de liderança da sociedade civil, líderes de diversos segmentos que se 
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movimentaram e criaram grupos de discussão virtual e presencial após Seminário do Lixo 

Zero, realizado em outubro de 2018. Esse é o universo organizacional desta pesquisa. 

Diversos são os desafios da relação colaborativa entre as lideranças de cooperativa e 

de seus stakeholders em apoio à gestão da inovação, que estão apresentados a partir dos 

resultados deste estudo sobre reciclagem em face da Teoria U, conforme os seguintes tópicos: 

4.1 Levantamento do desempenho dos stakeholders na atividade investigada; 4.2 Gestão de 

reciclagem e o arquétipo de sucesso organizacional; 4.3 Diagnóstico e proposição de Modelo 

de gestão em face da Teoria U. 

 

4.1 Levantamento do desempenho dos stakeholders na atividade investigada 

 

O envolvimento dos stakeholders da atividade de reciclagem na respectiva cooperativa 

é uma medida de gerenciamento basilar para o compartilhamento de ações e decisões. Assim, 

as estratégias da cooperativa precisam ser estendidas e disseminadas a partir do 

relacionamento com esses interessados, buscando melhoria das competências à gestão da 

inovação; isso viabiliza a colaboração entre essas lideranças, a fim de solucionar o problema 

da reciclagem de RSU. Estas são medidas prescritivas desde Cintra et al (2014), ao abordarem 

sobre os elementos essenciais de planejamento estratégico. 

O levantamento do desempenho dos stakeholders, na atividade investigada, segue a 

regra metodológica para coleta de dados, observações diretas e em grupos, entrevistas, 

confronto documental. Práticas adicionais, nestes procedimentos, envolveram a coleta de 

materiais audiovisuais e aplicação de questionário de consulta ao respondente, o que deixou 

claro o entendimento da pesquisadora em face da percepção do ator social.  

Parte das observações conta com apoio de atividade de extensão promovida junto ao 

Grupo de Pesquisa em Gestão da Inovação e Tecnologia (GEITEC), da Universidade Federal 

de Rondônia. Tal atividade foi realizada no formato de Oficina, com a participação de 

líderes/gestores em dinâmicas, por meio das quais eles puderam apresentar os seus 

compromissos em face das suas responsabilidades relativas ao cumprimento da PNRS. 

Empresários que atuam com reciclagem se fizeram presentes, com destaque aos líderes 

da Cooperativa e dos Stakeholders. Foram sabatinados pelos participantes oriundos da 

sociedade civil, de organizações privadas e de representantes dos catadores; também 

participaram nessas dinâmicas, representantes de organizações públicas, acadêmicos de 

graduação e demais interessados; o que totalizou um público de quatrocentas pessoas. 
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Na dinâmica procedida na Oficina, foram definidos fatores para análise crítica sobre a 

convergência de interesses, aspectos instrumentais inovadores de liderança colaborativa, 

desempenho dos stakeholders à promoção de inovação na reciclagem de RSU, conforme 

Quadro 8. Suplemento para pesquisa decorreu da coleta a partir de participação em 

reuniões/eventos, conforme consta no Quadro 15, onde os atores sociais envolvidos 

apresentaram desempenho relacionado à atividade investigada. Os marcos legais e normativos 

sobre meio ambiente, educação ambiental e reciclagem que, direta ou indiretamente, tratam 

sobre RSU, também foram pesquisados, e constam nos Quadros 16, 17 e 18, na sequência. 

 

Quadro 15 – Eventos para coleta de dados 

Atividade Data Local 

Seminário: Lixo Zero é uma atitude 

cidadã 
26/10/2018 

Auditório do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA – Porto Velho (RO) 

1ª Semana de Responsabilidade 

Socioambiental em Porto Velho 

10 a 

14/12/2018 

Elegance Eventos, localizado na Rua Vítor 

Ferreira Manaíba, 1392, Bairro Agenor de 

Carvalho 

Reunião para elaborar plano de ação 

voltado aos catadores de material 

reciclável 

12/12/2018 

Elegance Eventos, localizado na Rua Vítor 

Ferreira Manaíba, 1392, Bairro Agenor de 

Carvalho 

Reunião da sociedade civil para tratar 

sobre coleta seletiva - Iniciativa Instituto 

Lixo Zero Brasil em Rondônia 

09/01/2019 
Forfun Club & Store – Rua Júlio de 

Castilho, 490 – Centro – Porto Velho – RO 

Reunião da sociedade civil para tratar 

sobre coleta seletiva.  Iniciativa Instituto 

Lixo Zero Brasil em Rondônia  

12/01/2018 
Auditório UNIR Centro - Porto Velho – 

RO 

1º Seminário de Catadores de Materiais 

Recicláveis organizado pelo Fórum 

Estadual Lixo e Cidadania de Rondônia 

16/02/2019 
Auditório Paulo Freire, Campus UNIR BR 

364 – km 9,5, saída para o Acre 

Workshop sobre gestão de reciclagem 13/03/2019 
Auditório Campus II, Grupo Educacional 

São Lucas – Porto Velho (RO) 

Capacitação de líderes para o Trote 

Solidário – Palestra sobre eliminação de 

criadouros do Aedes Aegypt 

23/03/2019 
Auditório Campus II, Grupo Educacional 

São Lucas – Porto Velho (RO) 

Trote solidário Grupo Educacional São 

Lucas: São Lucas no combate ao Aedes 

Aegypt – 2019.1  

30/03/2019 Bairro Areal - Porto Velho (RO)  

Café com biogás 06/04/2019 Rua do Canil ao lado da Friboi 

     Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 16 – Marcos legais e normativos nos anos de 1980 a 1999 

Marcos legais e normativos Ano Descrição 

Lei nº 6.938/1981 – Política 

Nacional do Meio Ambiente 

1981 Estabelece a educação ambiental para todos os níveis de ensino, 

capacitando para a participação ativa na defesa do meio ambiente. 

Constituição Federal (CF), de 

1988 

1988 Inciso VI do § 1º do artigo 225 determina que o Poder Público 

deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 

ensino, pois “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. 

Lei nº 9.394/1996 – Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 

(LDB) 

1996 Prevê que seja assegurada a compreensão do ambiente social e 

ambiental na formação básica.  

Lei nº 9.795/1999 – Política 

Nacional de Educação Ambiental 

– PNEA 

1999 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 17 – Marcos legais e normativos nos anos de 2000 a 2009 

Marcos legais e normativos Ano Descrição 

Lei Complementar Municipal – 

Porto Velho – nº 138/2001 

2001 Institui o Código Municipal de Meio Ambiente e dá outras 

providências 

Decreto nº 4.281/2002 – 

Regulamenta a Política Nacional 

de Educação Ambiental  

2002 Regulamenta as disposições sobre a educação ambiental. 

Lei Ordinária Estadual nº 

1.145/2002 

2002 Institui a política, cria o sistema de gerenciamento de resíduos 

sólidos do Estado de Rondônia, e dá outras providências. 

Decreto nº 5.940/2006 

2006 Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos 

órgãos e entidades da administração pública federal direta e 

indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras 

providências. 

Lei nº 11.445/2007 

2007 Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera 

as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de 

maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; 

e dá outras providências. 

Lei Complementar Municipal – 

Porto Velho - nº 311/2008 

2008 Plano Diretor do município de Porto Velho 

Resolução Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos – CNRH – nº 

98/2009 

2009 Estabelece princípios, fundamentos e diretrizes para a educação, o 

desenvolvimento de capacidades, a mobilização social e a 

informação para a Gestão Integrada de Recursos Hídricos no 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Portaria Ministério do Meio 

Ambiente – MMA - n° 132/2009 

2009 Institui, no âmbito do MMA, a Comissão Intersetorial de 

Educação Ambiental (Cisea), com a finalidade de fortalecer, 

articular e integrar as ações de educação ambiental não formal 

desenvolvidas pelo Ministério do Meio Ambiente, visando 

minimizar esforços e recursos, além de otimizar sua execução. 

  Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 18 – Marcos legais e normativos nos anos de 2010 a 2018 

Marcos legais e normativos Ano Descrição 

Lei nº 12.305/2010 – PNRS 
2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 

9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.  

Decreto nº 7.404/2010 

2010 Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o 

Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística 

Reversa, e dá outras providências. 

Resolução Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA – nº 

422/2010 -  

2010 Estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de 

Educação Ambiental; para conteúdos e procedimentos em ações, 

projetos, campanhas e programas de informação, comunicação e 

educação ambiental no âmbito da educação formal e não formal, 

realizadas por instituições públicas, privadas e da sociedade civil, 

conforme PNEA. 

Decreto nº 7.405/2010 

2010 Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê 

Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores 

de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o anterior criado pelo 

decreto de 2003; dispõe sobre sua organização e funcionamento. 

Recomendação CONAMA nº 

11/2011 

2011 Recomenda diretrizes para a implantação, funcionamento e 

melhoria da organização dos Centros de Educação Ambiental-

CEA, e dá outras orientações. 

Recomendação CONAMA nº 

12/2011 

2011 Recomenda a adoção de práticas sustentáveis no âmbito da 

Administração Pública. 

Resolução do Conselho Nacional 

de Educação – CNE – nº 2/2012 

2012 Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental 

Recomendação CONAMA nº 

14/2012 

2012 Recomenda a adoção da Estratégia Nacional de Comunicação e 

Educação Ambiental em Unidades de Conservação – Encea. 

Instrução Normativa Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais 

Renováveis – Ibama - nº2/2012 

2012 Estabelece as bases técnicas para programas de educação 

ambiental apresentados como medidas mitigadoras ou 

compensatórias, em cumprimento às condicionantes das licenças 

ambientais emitidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

Portaria Ministério do Meio 

Ambiente – MMA -nº169/2012 

2012 Instituir, no âmbito da PNEA, o Programa de Educação 

Ambiental e Agricultura Familiar – PEAAF 

Lei Complementar Municipal – 

Porto Velho – nº 546/2014 

2014 Dispõe sobre a coleta regular e seletiva de resíduos sólidos no 

Município de Porto Velho e dá outras providências. 

Lei Complementar Estadual – 

Rondônia - nº 842/2015 

 

2015 Institui o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza 

de Rondônia - FECOEP/RO, conforme disposto no artigo 82, do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, da 

Constituição Federal, e dá outras providências. 

Decreto Estadual – Rondônia - nº 

21881/2017 

2017 Regulamenta a Lei Complementar nº 842, de 27 de novembro de 

2015, que "Institui o Fundo Estadual de Combate e Erradicação 

da Pobreza de Rondônia - FECOEP/RO, conforme disposto no 

artigo 82, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - 

ADCT, da Constituição Federal, e dá outras providências". 

Portaria Ministério do Meio 

Ambiente – MMA -nº181/2017 

2017 Institui a realização do Encontro Formativo Nacional de 

Educação Ambiental para a Gestão das Águas 

Portaria IBAMA nº 1.920/2018 

2018 Aprova as Linhas de Ação e as Diretrizes da Educação Ambiental 

do IBAMA, que inclui estabelecer parcerias e fomentar o diálogo 

entre os órgãos governamentais, organizações da sociedade civil e 

setores privados, para viabilizar a construção e implementação 

coletiva de projetos de educação ambiental, de caráter formal e 

não formal, nos ambientes rurais e urbanos. 

  Fonte: Elaborado pela autora 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=276237
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=276237
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Como se pode concluir de um elenco complexo de normativas legais, o que se observa 

é um efeito obstrutor da realidade; porquanto, a existência de legislação sem o devido 

controle, não apenas superpõe ações concretas, como ainda significa um desserviço na gestão 

dos resíduos. Ou, então, considere que a inexistência de uma Política de Saneamento a ser 

cumprida pelas municipalidades, torna impossível o gerenciamento de resíduos sólidos, já 

desmoralizado pelo excesso de normas. Mais grave ainda, quando o excesso de normas 

reguladoras sequer alcança efeito real sobre as práticas desejadas na gestão de resíduos. 

Entrevista com o gestor do organismo ambiental no município de Porto Velho registrou a 

ocorrência de um número significativo de empresários interessados em investir na indústria de 

reciclagem nesta região; porém, inexiste uma estatística que demonstre os volumes, a natureza 

e a própria realidade do funcionamento de tantas normas legais na área de resíduos.  

Merece ingressar neste trabalho investigativo elementos relativos ao Decreto Federal 

9.203/2017 que, apesar de não conter elementos de gestão ambiental, dispõe sobre a política 

de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; amplia e 

altera a gestão pública, definindo regras de gestão que são aplicáveis e devem ser observadas 

pelos órgãos públicos, a fim de ter controle efetivo sobre questões como a da reciclagem. Este 

fato abrange a prescritiva em Oliveira (2015), quando trata de estratégia estruturante 

significativa para o envolvimento dos stakeholders. O desafio imposto à administração 

pública pelas mudanças da sociedade sob sua gestão, necessita de líderes, como propõem 

Gibson et al (2015), com mentalidade de crescimento, impulsionados para o desenvolvimento, 

ávidos por mudanças, capazes de otimizar os recursos disponíveis para conexões e sinergias à 

liderança colaborativa, proporcionando efetiva mudança à sociedade. Tal fato vai contra o 

levantamento feito durante esta pesquisa, onde os gestores não demonstram liderança, 

conforme Scharmer (2010) propõe na Teoria U: reflexão à inovação e crescimento. Essa 

realidade levantada reflete a necessidade de estratégia, meta, critérios de priorização e 

alinhamento entre os stakeholders, corroborando com Oliveira (2015), mudando o cenário 

abordado por Silva et al (2014), no que tange ao descaso público no distrito-sede de Porto 

Velho. Urgente percorrer a inflexão do U para deixar ir velhos paradigmas e permitir a nova 

administração pública. 

O Saneamento Básico é um marco legal e normativo basilar em uma municipalidade 

como Porto Velho; aqui, a sua inexistência constitui em severo gravame na infraestrutura da 

gestão de resíduos. De acordo com o plano diretor vigente levantado durante a pesquisa, que 

deveria ter sido revisado e sancionado há um ano, Porto Velho possui, aproximados, dois por 

cento dos domicílios ligados à rede de esgoto, que é lançado no rio Madeira. Os demais 
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utilizam fossas sépticas rudimentares ou lançam os dejetos em valas, rios e em outros locais. 

Os outros resíduos são lançados no lixão. Após mais de uma década, em estudos para a 

revisão do plano diretor em andamento, na escala urbana, a precariedade da infraestrutura do 

saneamento básico é considerada como um dos quatro desafios, apontando a inexistência de 

tratamento de esgoto e menos de quarenta por cento das unidades ligadas à rede geral de água. 

Além disso, a disposição final de resíduos ainda é feita em lixão. Esta situação, tratada por 

Duarte et al (2016), pode comprometer águas subterrâneas, o que representa condições 

deficientes e requer esforços adicionais para efetiva superação, devendo representar 

prioridades absolutas. 

Outro fato relevante é a ausência de planos de resíduos nas três esferas: nacional, 

estadual e municipal. Em virtude da não publicação do plano nacional, a CGU (2017) apontou 

falha na gestão da União e possíveis consequências desastrosas, como o desestímulo dos 

estados e municípios por falta de diretrizes nacionais e o descrédito em relação a PNRS, 

ocasionando falta de referência nacional para esses. Ademais, versão preliminar do Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, divulgada em junho de 2011, apreciada pelos conselhos 

CONAMA, CNRH, CONCIDADES e CNS, que contempla 29 diretrizes, 170 estratégias e 28 

metas, está pendente da apreciação do Conselho Nacional de Política Agrícola, inoperante há 

anos; conforme disposto no SINIR. A solução aguarda posicionamento do MMA. Ocorre que 

a versão preliminar já não reflete a economia brasileira, devendo ser revisto quanto aos 

quesitos desatualizados. 

Considerando o confronto da realidade com os preceitos da Teoria U, uma série de 

situações impacta a realidade conjuntural pesquisada. Pode-se afirmar que esse descontrole de 

décadas decorre de falha na gestão inovadora da atividade de reciclagem. Consiste em dizer 

que há fragilidade da liderança da Cooperativa e de seus Stakeholders, mesmo sem legislação 

de saneamento básico e publicação dos planos de resíduos sólidos; ações colaborativas teriam 

impulsionado ações públicas. Necessária suspensão de conceitos arraigados, deixando ir 

velhos paradigmas como o de aguardar definições do poder público, chegando ao estágio do 

presencing, ponto cego que possibilita o deixar vir novas formas de se tratar os RSU e 

questões ambientais coligadas, a fim de possibilitar a prototipação do novo, ainda 

desconhecido na região; apesar de inúmeros exemplos de boas práticas a níveis nacionais e 

internacionais. Tais visões estratégicas têm validação em Scharmer (2010), quando ele aborda 

os pontos de inflexão da Teoria U, tornando este tratamento ora desenvolvido, um 

componente validado na pesquisa. Principalmente se for considerada a educação e a 

comunicação ambientais aliadas nesse processo de mudança. 
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O Ministério do Meio Ambiente em Brasil (2018) apresenta textos e documentos que 

envolvem a educação como um processo dinâmico e contínuo que propicia a reflexão, num 

processo transformador por meio de relacionamentos, envolvimento de pessoas e 

comunidades, para criar sociedades sustentáveis; o que pode resultar em mudanças efetivas, 

que interage com os preceitos da Teoria U, assim como as normativas apresentadas nos 

Quadros 15 a 18. Já, nos subtópicos seguintes, se apresentam resultados das análises sobre o 

desempenho dos segmentos definidos nesta pesquisa. 

 

4.1.1 Levantamento em face da segmentação dos stakeholders 

 

Os stakeholders de cooperativa de recicláveis estão segmentados em tópico próprio 

desta pesquisa, seguindo recomendação em SEBRAE (2017). Como resultado, pelas análises 

dos dados colhidos, confirma-se que as agendas coletivas não representam soluções para 

finalidades esperadas, convergência de visão, com a prevalência de colaboração para solução 

efetiva do problema que continua assolando o distrito-sede de Porto Velho e o Estado de 

Rondônia. Estes fatos contrariam Oliveira (2015), quando este aborda sobre as estratégias que 

poderiam ser adequadamente consideradas no âmbito deste cenário. Ratificando as estatísticas 

nacionais, o caos permanece na Vila Princesa, área de disposição final de resíduos, ou lixão. 

Apesar da proibição estabelecida na PNRS, o Brasil possui mais de três mil municípios com 

destinação inadequada, como é o caso desta capital, em descumprimento do prazo 

estabelecido pela PNRS, encerrado em 2014 e prorrogado para 2018. No distrito-sede de 

Porto Velho existe indicação que será este prazo estendido para depois de 2019; assim, este 

caos infringe as recomendações em CGU (2017), que deixou às claras quanto a prazos a 

serem consignados no âmbito deste tipo de cronograma. 

A PNRS estabelece mecanismos e instrumentos ao gerenciamento de resíduos, dos 

quais se destacam a responsabilidade compartilhada, o plano de resíduos sólidos, a logística 

reversa e a coleta seletiva; estas medidas de adequação estariam em conformidade à 

prescritiva de Duarte et al. (2016), quando este aborda questões relacionadas à precariedade 

no tratamento de resíduos.  Entretanto, levantamento efetuado nesta investigação, possibilitou 

conhecer processo anterior a PNRS, em Porto Velho, sentença transitada em julgado em 

06/04/2004, referente a processo 0051814-07.1996.822.0001, datado de 1996. Essa sentença 

marcou movimentos para a regularidade do lixão, local inadequado de disposição final de 

resíduos. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e Clube dos 
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Trinta S/C, contra o Município de Porto Velho, tendo este sido condenado a: promover 

indicação de local adequado para a disposição final de resíduos; apresentar resultado de 

análise físico-química e comprovar monitoramento das águas da proximidade da área do 

lixão; não deixar o lixo coletado a céu aberto, depositando separadamente o residencial dos 

industriais e hospitalares, impedindo estes ao acesso pelos catadores; impedir acesso ao lixo 

por catadores, evitando condições insalubres sem a utilização de equipamentos de proteção 

individual; apresentar relatório técnico de análise da área degradada e plano de recuperação 

dessa área, particularmente em relação aos recursos hídricos subterrâneos e superficiais 

afetados; dentre outras ações. As medidas corretivas impostas, como se detalha neste corpo da 

pesquisa, aponta que, de fato, o descaso apontado em Silva et al. (2014), necessita ser 

neutralizado, de modo a trazer a convergência esperada em face da situação no mister ora 

tratado.  

Tais providências convergem para as adequações exigidas em CGU (2017), que 

prescreve medidas de adequação com relação a PNRS que, no caso em estudo, somente se fez 

possível por decisão judicial. Inobstante, a desobediência é patente, pois não se encontra 

operando na prática o apregoado pelo Juiz decisor. Portanto, as condições insalubres 

perduram e refletem na qualidade das águas subterrâneas, contrariando a abordagem 

prescritiva de Duarte et al (2016). Outra situação focalizada neste levantamento se refere às 

águas subterrâneas ora comprometidas pela precariedade do tratamento dado aos resíduos.  

Constata-se que, desde 2004, o assunto vem sendo veiculado, estando os catadores em 

condições de inaceitável insalubridade, o que permanece até hoje, em parte, pelo desrespeito 

às decisões judiciais e normas vigentes e, também, pela ineficiência dos próprios catadores. 

São gravames combatidos em Duarte et al (2016), ao apontar o comprometimento que o mau 

tratamento dos resíduos pode acometer nas águas subterrâneas. 

Sobre o mesmo processo acima, presentes promotores de justiça, prefeito, procurador 

geral adjunto, secretários de integração, de serviços básicos e de assistência social. Em ata, no 

campo das Deliberações constantes nas Atas de Audiências Públicas, a juíza conclui que o 

processo permanece em tramitação por 22 anos. Continua afirmando que a situação do aterro 

sanitário se agravou ao longo do período, sem que tenham sido tomadas medidas adequadas 

para a solução do problema e que outros lhes sobrevieram. Freire e Brito (2019) propõem 

mudança de hábitos que contribuiriam para que a cadeia produtiva, a partir do consumo, 

momento em que o descarte e/ou o encaminhamento de RSU devem ser seletivos, fossem 

eficientes; situação contrária a atual, visto a deficiência no distrito-sede de Porto Velho. 

Constata-se tal fato a partir de questionamentos oriundos de pessoas da iniciativa privada, da 
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sociedade civil e do poder público. No geral, estes indivíduos questionam o porquê de se 

separar os resíduos, uma vez que, segundo eles, tal volume segue direto para o lixão. Resposta 

por parte de lideranças dos catadores e dos mesmos segmentos questionadores remete ao fato 

dos resíduos serem retirados pelos coletores e, apenas, prensados nos caminhões que realizam 

as coletas. Quando os catadores retiram no lixão e encontram sacos separados com lixo seco, 

é como se encontrassem material de valor inestimável. Bergamini (2011) aponta a 

necessidade de que a sociedade organizada exerça papel da liderança, não a permanência no 

status quo, mesmo diante do atual fechamento do lixão (desde dezembro/2018), representando 

mentalidade fixa, sem a responsabilidade de solução efetiva, assunto tratado por Perdomo 

(2017). Este autor trata da necessidade de observância aos aspectos comportamento, 

aprendizagem, comunicação, pensamento sistêmico e inovação para a solução de problemas. 

Ressalta-se que, apesar de publicada em Diário Oficial do Município de Porto Velho, lei 

complementar nº 546 de 22/10/2014, que dispõe sobre a coleta regular e seletiva de resíduos 

sólidos neste município e, de acordo com os dados coletados, a mesma nunca foi efetiva, 

sendo realidade parcial em determinados bairros deste distrito-sede. 

Firmou-se Termo de Ajuste de Conduta – TAC – do Ministério Público do Estado de 

Rondônia, emitido pela 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Velho/RO, Curadoria 

do Meio Ambiente, datado de 28/09/2018 e parte do processo citado que tramita faz mais de 

22 anos. Este, dentre diversas considerações, impõe a construção de aterro sanitário sob 

responsabilidade do município; entretanto, afirma que tal construção não resolve o problema, 

pois, segundo a PNRS, essa técnica somente pode ser utilizada para disposição final. Isso 

exclui resíduos propensos a reciclagem; estes, com tratamento adequado que, se bem 

executados pelo Estado, Município e União, podem até resultar em dispensa de construção de 

aterro sanitário. Tal consideração deveria ser visão estratégica da liderança da cooperativa de 

recicláveis e de seus stakeholders. Em ata de audiência e para esta pesquisadora, os 

stakeholders fazem parte de um sistema de trabalho colaborativo e compartilhado. Sistema no 

qual, cooperativa de catadores de recicláveis; associações comerciais e empresariais; 

instituições de ensino; conselhos de Engenharia, Arquitetura e profissões regulamentadas; 

grupos de pesquisa; a população; dentre outros, devem trabalhar colaborativamente para 

destinar corretamente os resíduos, sendo a disposição final efetiva para o que não houver 

destinação. 

Segundo a Abrelpe (2018), de acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 

– 2016, a situação atual é caótica. A PNRS instituída por força de lei em 2010, apesar de 

vigente, não foi aplicada em diversos pontos: a geração de resíduos permanece em estágios 
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elevados; a reciclagem ainda incipiente; a logística reversa ainda não desponta; para 

confirmar falha de colaboração dessa liderança. Apesar de saberem sobre a meta de 

eliminação de lixões e aterros controlados no Brasil, os catadores organizados e autônomos 

receberam com surpresa a notícia do fechamento do lixão em Porto Velho, interditado em 

06/12/2018 pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), em parceria com o Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), que flagrou crianças trabalhando no local durante fiscalização 

em 04 e 05/12/2018. Foi necessário esse flagra para iniciar o fechamento do lixão, que deveria 

ter sido priorizado pelos gestores públicos. 

Desde a organização da primeira Associação de Catadores de recicláveis da Vila 

Princesa  em 2005, passando pela organização de cooperativa de recicláveis em 2011, até 

abril de 2019, a liderança compartilhada dos catadores e de seus stakeholders não conseguiu 

planejar e executar ações efetivas para o fechamento do lixão de Porto Velho, tendo ocorrido 

por imposição, em virtude do trabalho infantil naquela área. Vale ressaltar que, até a defesa 

desta dissertação, as condições estabelecidas em TAC para a desinterdição da área como: 

impedimento do trabalho infantil e entrada de crianças no lixão; cercamento da área; efetiva 

vigilância; instalação de placas de sinalização proibindo a entrada de menores de idade; 

utilização de equipamentos de proteção individual – EPI; dentre outras medidas para o 

tratamento correto do RSU, não aconteceram na sua totalidade. De acordo com Perdomo 

(2017), tal situação demonstra mentalidade fixa, visto que instrumentos como o diálogo e a 

cocriação não estão sendo utilizados para a colaboração e busca de soluções; pois, claramente, 

o fechamento prejudicou a catação e a comercialização de materiais reciclados por parte da 

cooperativa com sede na área do lixão. O fato evidencia falha de gestão e colaboração entre a 

cooperativa e os próprios catadores. Catadores avulsos insistiram em permanecer coletando 

no lixão, momento em que a sociedade civil iniciou processo, via ambientes virtuais, para 

auxiliar a cooperativa com a iniciativa de coleta seletiva, o que continua não sendo realidade 

neste distrito-sede, onde líderes buscaram servir esse segmento, conforme preceitua 

Blanchard (2012), participando da solução do problema a exemplo de abordagem de Pedruzzi 

Júnior (2016), sem sucesso. Tal fato demonstra a posição de Bergamini (2015), quando afirma 

que características de determinados grupos os diferenciam dos demais.  

A demonstração de falha na gestão pode ser reiterada no título do evento de 

16/02/2019, 1º Seminário de Catadores de Materiais Recicláveis, organizado pelo Fórum 

Estadual Lixo e Cidadania de Rondônia, que teve por objetivo reunir os catadores, associados, 

cooperados, autônomos e avulsos, para discutir o fechamento do lixão e a inclusão social dos 

catadores nesse processo. Esse seminário revelou a fragilidade do segmento. Desde a primeira 
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associação, organizada em 2005, somente em 2019 a categoria se reuniu para tratar de 

problema que já deveria ter sido resolvido: o fechamento do lixão. Foi necessário seu 

fechamento para promover a discussão. Nessa ocasião, observaram-se muitas apresentações 

não relacionadas ao objetivo do seminário, dispersão dos próprios interessados, gritos de 

guerra, canções. Durante aproximadamente duas horas, sem apresentação de soluções 

concretas por parte dos catadores e ou propostas efetivas, ocorreu seu encerramento. Estava 

presente a liderança dos catadores, além da liderança dos moradores da Vila Princesa, 

sociedade civil, representantes do Ministério Público do Trabalho e da Secretaria de Ação 

Social do Estado de Rondônia. A frase que marcou esse seminário resume-se em três 

palavras, dita por um dos catadores, líder da comunidade: chega de teoria. 

Aliada à questão social de economia solidária, a CGU (2017) aponta que a não 

distribuição ordenada de resíduos sólidos em aterros sanitários, com a devida 

impermeabilização do solo, acarreta graves danos ao meio ambiente e à saúde pública. Assim, 

o que dizer em relação ao distrito-sede de Porto Velho no Estado de Rondônia, região 

considerada Bioma Amazônia, local que possui o maior aquífero do mundo e capaz de 

abastecer o planeta com água doce por cerca de duzentos e cinquenta anos, de acordo com o 

Fórum Alternativo Mundial da Água – FAMA (2017) – e que, segundo Duarte et al (2016), 

pode comprometer essas águas subterrâneas, visto a precariedade do tratamento que é dado a 

destinação dos resíduos por parte dos líderes/gestores. Pode-se afirmar que essa fragilidade 

resulta de falha de gestão da cooperativa e de seus stakeholders, conforme tratado neste 

tópico.  

Considerando os fatores de análise constantes no Quadro 7, pode-se afirmar que não 

há convergência de interesses. Em relação aos aspectos instrumentais da liderança 

colaborativa, os líderes se comportam: com mentalidade fixa, sem comprometimento; com 

pouca disposição em aprender por meio de processos, conhecimentos e tecnologias de forma 

cíclica, apenas pontual e isolada; com rasa disponibilidade ao processo de comunicação e 

formação de líderes; sem visão sistêmica, demonstrando ínfima criatividade e liderança pelo 

exemplo. O desempenho tem sido o caos, apenas eventuais colaboração, educação e 

comunicação; não havendo sequer listagem de empresas recicladoras no distrito-sede e no 

Estado, causando desestímulo para a destinação final responsável. Quase a totalidade da 

liderança desconhece o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos – SINIR – que contém a EducaRes – Estratégia Nacional de Educação Ambiental e 

Comunicação Social para a Gestão de Resíduos Sólidos.  
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4.1.2 Levantamento em face dos resultados do Workshop 

 

O Workshop sobre gestão de resíduos sólidos urbanos, realizado em 13/03/2019, 

visando minimizar resistências e maior interação com o público escolhido em amostra 

intencional, conforme Creswell (2014), contou com aproximadamente quatrocentas pessoas, 

sendo vinte e cinco por cento de líderes/gestores e setenta e cinco por cento de público em 

geral, conforme Figura 18. 

Figura 18 – Momento de questionamentos em workshop 

 

   Fonte: acervo pessoal da autora. 

 

A atividade foi desenvolvida com ações que ressaltaram a redução de resíduos, desde a 

inscrição online. Solicitou-se a entrega de resíduos - de plásticos e de alumínio - no local da 

atividade. O certificado de participação foi digital. Oliveira (2015) recomenda que mudanças 

e comportamento sejam legitimados por instituições, o que foi praticado desde a inscrição, 

momento em que o participante foi informado para levar sua caneca, por não ter havido 

descartáveis na atividade. Em parceria, à decoração foram utilizados móveis feitos com pneus, 

aproveitamento de itens descartados da natureza, além de enfeites como folhas secas, galhos e 

folhas feitas com reutilização de jornal. Não houve crachá, bloco de notas e canetas. 

Entretanto, ocorreram limitações institucionais que impossibilitaram o credenciamento por 

QR code, que proporcionaria redução de papel, bem como coffee break com aproveitamento 

total de alimentos. Assim, buscou-se comunicar com exemplos práticos, promovendo a 

aprendizagem tratada em estudos de Pedruzzi Júnior (2016). 
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A atividade realizada com os stakeholders durante o workshop envolveu trazer aos 

indivíduos uma percepção crítica no contexto da complexidade sistêmica apregoada por 

Senge (2013). Ocorreu, assim, a visitação aos expositores que trouxeram as suas práticas ao 

evento. Estas, exemplares de processos de reciclagem, como a tarefa em horta, onde se 

aproveitam resíduos orgânicos como fertilizante. Também, a produção de sabão produzido 

com óleo de cozinha descartado; produção de papel com reaproveitamento de reciclado 

colhido em empresas; aproveitamento integral de alimentos, como demonstraram acadêmicas 

e professores do curso de nutrição, por meio de folders, bem como sobre reaproveitamento de 

alimentos, como casca de banana e melancia transformadas em doces e compotas; orientação 

sobre descarte de medicamentos, de modo a evitar contaminação no meio ambiente, como 

explicitado por acadêmicos e docentes do curso de farmácia presentes no workshop.  

Apesar do convite para se fazer presente na exposição sobre triagem de resíduos 

recicláveis, a cooperativa existente e única na região a operar com reciclagem, não 

compareceu para trazer a sua contribuição e levar aprendizado. Este fato contraria Oliveira 

(2015), quando apregoa o envolvimento com os stakeholders de forma permanente, 

otimizando assim a disseminação de conhecimento e de estratégias. Portanto, essa cooperativa 

revela o que se documenta nesta investigação no quesito de descaso e falta de compromisso e 

cooperação.  

Por intermédio deste workshop colaborativo é impulsionada a comunicação na via de 

solução para o enfrentamento do grave e complexo problema do lixão no distrito sede deste 

evento, como prescrito em Maxwell (2007; 2008; 2016). É significativa a palestra intitulada 

Política Nacional de Resíduos Sólidos: qual é a minha responsabilidade? Foi proferida pela 

gestora municipal do meio ambiente, oportunizando na sequência a mesa redonda, quando a 

massa crítica passa a ser fomentada com diálogo e discussão sobre o estado da arte. Com esta 

providência se instrumentaliza e se promove conceitos de mudança de mentalidade 

explicitada por Perdomo (2017). Restou claro quanto ao desempenho do poder público e dos 

demais envolvidos, como os catadores de recicláveis, da iniciativa privada e da sociedade 

civil. A mesa redonda passa a ser dinamizada, com a presença dos representantes dos 

catadores, das organizações públicas, das organizações privadas e da sociedade civil; revelam 

sobre o seu desempenho com relação à PNRS, com discussão obtida por intermédio de 

perguntas do público presente, tendo como mediadora a embaixatriz do Instituto Lixo Zero 

Brasil no Estado de Rondônia. São plataformas dinâmicas como esta, onde se consegue 

estimular a inovação, tendo as suas próprias reflexões e abordagem, que servem como 

instrumento de decisão; sempre no formato argumentado por Pedruzzi Júnior (2016).  
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Mereceu ênfase a exposição oral efetuada pelo representante dos catadores, 

argumentando sobre a retirada de RSU do lixão. Segundo este indivíduo, a comercialização 

efetuada por intermédio da cooperativa sob a sua liderança, significa forte ação econômica e 

de solidariedade, conforme DIEES (2016). Ressalta o mesmo, que o trabalho colaborativo 

entre os catadores tem interesses e objetivos em comum; ele deixou claro que o grupo atua 

para resgatar a dignidade humana dos catadores, mediante essa alternativa laboral, o que 

expressa o espírito de uma economia solidária, tudo como explicitado em Rufino (2003) e 

Singer (2002). Durante o momento de perguntas e respostas, esse representante afirmou ter 

orgulho da cooperativa sob o seu comando, pois essa se auto-sustenta economicamente; 

ademais do aporte de ajuda oriundo de voluntários. E ainda responsabiliza o Poder Público 

pela ausência de parcerias, o que poderiam ensejar percentuais elevados na coleta de 

recicláveis. Deslocamento como este do Poder Público contraria Oliveira (2015), quando o 

autor recomenda que cooperativas devem estender , permanentemente, os conhecimentos e as 

estratégias, valorizando a cooperaçaõ entre pessoas , melhorando suas competências enquanto 

consolidam a inovação, sabendo o quê, para onde e como mudar no contexto da gestão de 

resíduos. Certamente os componentes estratégicos abordados por Oliveira (2015), 

viabilizariam a liderança colaborativa entre a cooperativa e seus stakeholders para solucionar 

o problema da reciclagem de RSU. O desempenho negativo da cooperativa se reafirma, pois 

os resíduos recicláveis recebidos no credenciamento para o evento, somente foram retirados 

da sala onde estavam depositados, vários dias depois do encerramento, inobstante vários 

reclames da comissão organizadora.  

Resta clara a necessidade de planejamento estratégico, como aponta Oliveira (2015), 

considerando abordagem de Senge (2013), em buscar e compreender a complexidade do 

sistema e ecossistema a promover a colaboração, otimizando recursos à construção de redes, 

como apontam Gibson et al (2015); além de estimular seus liderados à reflexão crítica, como 

afirma Pedruzzi Júnior (2016), vislumbrando inovação para a autogestão da cooperativa. As 

lideranças se vitimizam por vezes, mas, quando as oportunidades surgem, se observa o 

deslocamento do seu interesse em face do momento.  

 O líder representante do segmento das organizações privadas demonstrou preocupação 

com o desenvolvimento sustentável à sustentabilidade e inovação, apresentando dados 

consistentes que sua empresa trata e destina adequadamente seus resíduos. Tratamento prático 

oposto a de organizações que despejam resíduos diversos no Rio Madeira, tais como esgoto 

urbano, lâmpadas fluorescentes, pilhas e lixo tecnológico; sendo que estes contêm metais 

pesados, abordados em Rocha (2012), Gomes (2018), Brasil (2018) e Bonotto et. al. (2018). 
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Estes são resíduos gravosos à saúde humana, com significativo potencial de deterioração ao 

meio ambiente. Na sua exposição sobre parcerias e cooperação entre os setores público e 

privado, destaca-se a indisposição e carência de diálogo entre seus líderes/gestores à solução 

do problema de RSU, contrariando preceitos de Oliveira (2015) e Perdomo (2017). Como 

exemplo, apresentou caso de recicladora de resíduos de construção e demolição que tem como 

concorrentes empresas que destinam inadequadamente no lixão, quando deveriam encaminhar 

para recicladoras; situação apontada por Lima (2008), quando afirma que as águas da chuva 

ao cair na terra, atravessam o lixão poluindo as águas subterrâneas, fato levantado por 

Francisco Matos em FAMA (2017). Assim, empresas que destinam corretamente sofrem 

concorrência desleal, de certa forma incentivada pela permissividade do poder público, 

descaso considerado por Silva et al (2014).  

O recebimento de toneladas de resíduos no lixão, despejados por empresas 

consideradas clandestinas para tal disposição, contrariando a PNRS, é cenário deplorável para 

a iniciativa privada que deseja destinar corretamente seus resíduos. Urgente e necessário o 

diálogo, mudanças e efetiva fiscalização para solucionar o problema; falhas já apontadas em 

CGU (2017). Assim há, pelo menos, dois tipos de organizações privadas, segundo o 

expositor: as que destinam e as que não destinam corretamente seus resíduos. Restou clara a 

indignação deste que salientou a necessidade do poder público se aliar e ter como parceiras 

empresas responsáveis ambientalmente, conforme PNRS. Destacou que a responsabilidade do 

lixão é do município; este deveria dar exemplo, como preceitua Blanchard (2012), 

trabalhando em benefício das pessoas com comprometimento e eficácia, coibindo e 

impedindo práticas inadequadas, ilegais. Fica demonstrado que o diálogo não faz parte da 

agenda coletiva dessa liderança. Como réplica, o representante do poder público se 

pronunciou afirmando que a data final para a entrada irregular no lixão se aproxima, para 

época recente do workshop ora realizado; este fato confirma a ilegalidade decorrente da 

disposição dos resíduos de forma irregular, na forma estabelecida pela PNRS.  

 Representantes do segmento Organizações Públicas apresentaram detalhes sobre a 

ação pública atual, informando quanto às novidades no município; ressalta-se que estas já 

estão ultrapassadas para a própria PNRS. Com clareza, o poder público, quando se posiciona, 

se reporta às leis e normas vigentes, como no caso de resposta sobre acordos setoriais de 

logística reversa. O exemplo dado foi o de pneus. Falou-se sobre a responsabilidade como 

quem está de fora, citando o artigo 23 da PNRS. Afirmaram que não conhecem os resíduos 

produzidos por não existir o plano municipal, contrariando abordagem de Bergamini (2011) 

sobre a necessidade de organizar a sociedade. Abordaram lei municipal que trata sobre coleta 
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seletiva em condomínios e afirmaram que, na renovação da licença ambiental, isso será 

cobrado; não se posicionaram como instituição que deveria assumir a responsabilidade pela 

educação ambiental de forma ampliada, conforme estudos em Pedruzzi Júnior (2016). Esse 

tem sido o desempenho do poder público, aqui representado pelo poder municipal: legislar e 

cobrar. Nítida a falha na colaboração entre os líderes dos segmentos. A exemplo da coleta 

seletiva, cobra-se na licença ambiental e não são proporcionados pontos para entrega, 

parcerias que poderiam ser feitas com escolas municipais e estaduais que atenderiam todo o 

distrito-sede. A lógica reconhecida do observado pelas autoridades controladoras da gestão se 

volta para o gerúndio de que estão por fazer ou promessa de concretude; mas que, de fato, se 

refere a procrastinação.  

 O líder representante da sociedade civil fez apresentação sem retoques. Enfatizou a 

conscientização para a mobilização necessária às mudanças, com críticas à própria sociedade 

civil e enfoque na revisão do Plano Diretor do Município. Sobre como incentivar a população 

à destinação adequada, afirmou que somente será possível a partir de trabalho conjunto, em 

parceria com educadores ambientais, conforme estudos de Maxwell (2007; 2008; 2016) e 

Pedruzzi Júnior (2016). Continuou dizendo que o incentivo deve iniciar pelos adultos, pelos 

pais que precisam mudar suas posturas em relação aos RSU, porque as crianças seguem seus 

exemplos; conforme liderança estudada por Blanchard (2012). Como estes descartam os RSU 

de qualquer forma, as crianças repetem as mesmas ações. Destacou a importância do papel da 

escola, com ênfase nas campanhas educativas que podem ser feitas com estratégias de teatro, 

de cinema, de diversas formas, concordando com Pedruzzi Júnior (2016), que apregoa a 

aprendizagem contínua. Necessária a autoconsciência pela busca de conhecimento sobre 

PNRS e reconhecimento de responsabilidades, de forma análoga a Senge (2013), que explicita 

a competência do líder sobre a compreensão dos sistemas e ecossistemas. A resposta 

demonstra que a sociedade civil, de forma geral, descarta RSU inadequadamente, com postura 

contrária a PNRS, fato que pode ser comprovado pelo baixo volume de descartáveis recebidos 

no credenciamento: muitos participantes não levaram. Além disso, foi solicitado que cada 

inscrito levasse sua própria caneca: maior parte não levou. A reflexão crítica, possibilitada 

pela Teoria U, propicia a mudança de comportamento para o descarte adequado, podendo 

resultar no desenvolvimento sustentável de toda a região. 

 A representante do Instituto Lixo Zero Brasil – ILZB - apresentou seu curto histórico 

de atuação, aproximados sete meses de trabalho na região, desde setembro de 2018. Iniciou 

publicamente com a promoção da Semana Lixo Zero, ocorrida em outubro de 2018, que só foi 

possível com o engajamento de pessoas da sociedade civil preocupadas com o grave 
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problema, bem como empresas recicladoras e praticantes de destinação adequada de resíduos. 

Esse processo de influência converge com estudos de Cintra et al (2014). Pedruzzi Júnior 

(2016) aborda a necessidade de promoção de ambientes colaborativos, onde pessoas 

participam da solução de problemas. Assim, essa representante esclareceu que o ILZB é um 

movimentador social que mobiliza os interessados em percorrer o caminho mais correto para 

a destinação de resíduos, evitando a produção de lixo, corroborando com Pedruzzi Júnior 

(2016). Apresentou a diferença entre lixo, que significa rejeito; e resíduo, que é aquilo que 

pode ser destinado corretamente e possui valor econômico que, se considerado como lixo, 

pode ampliar o problema sócio-ambiental, oportunizando o aprendizado, conforme preceitos 

de Bergamini (2011), a partir da oportunidade de relacionamento com o público presente, 

interessado pelo tema.  

Compartilhando seu conhecimento, essa representante apresentou exemplos de 

destinação mais nobre de resíduos orgânicos gerados em cozinhas, como a compostagem, que 

somente acontecerá se houver a separação entre secos e úmidos. Sugeriu contato com os 

catadores para a retirada de secos recicláveis ou passassem às empresas recicladoras. Afirmou 

que há movimento de pessoas e de grupos para mudar o cenário caótico estabelecido em Porto 

Velho, diferente de cidades que já estão bem avançadas e pleiteiam o status de inteligente e 

lixo zero. Sua explanação foi de encontro com as tratativas de Bergamini (2011), 

apresentando características de grupos de pessoas que desejam atingir a maturidade e eficácia, 

a partir dos relacionamentos. A criação de iniciativas com motivação econômica, conforme 

DIEES (2016), propiciariam redução da produção diária de lixo por pessoa. Essa provocação 

à reflexão para as consequências dessa situação, que é um grande problema da humanidade, 

foi feita ao público presente à reflexão, à necessidade de repensar hábitos; mudança de 

comportamento a partir desse aprendizado, corroborando com Perdomo (2017). O repensar 

sobre consumo e produção de resíduos; a recusa de produtos danosos à natureza de uso 

pessoal, como copos e canudos; a opção por ser lixo zero, recusando até presentes; foram 

abordados e refletem estudos de aspectos instrumentais de liderança colaborativa, abordados 

por Perdomo (2017), Blanchard (2012), Pedruzzi Júnior (2016), Bergamini (2011); Maxwell 

(2007; 2008; 2016) e Senge (2013). Versando sobre a reutilização, transformando resíduos em 

algo útil e, também, incentivando a reciclagem e a destinação correta, ressaltando a 

importância do momento para conectar pessoas, onde todos os presentes poderiam saber o que 

está acontecendo no distrito-sede de Porto velho e região, essa representante concluiu a sua 

exposição.  
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 Perguntas ficaram sem resposta, totalizando vinte e sete. As mesmas foram 

encaminhadas por comunicação eletrônica aos líderes/gestores participantes da mesa redonda, 

que se prontificaram a responder; serão repassadas por correspondência eletrônica aos 

participantes, conforme endereços cadastrados no momento inscrição. Até a revisão final 

deste trabalho, somente o representante da sociedade civil havia respondido os 

questionamentos, tendo sido devidamente encaminhadas aos participantes e para a 

representante do ILZB, visto que no workshop ficou decidida a criação de fórum permanente, 

liderado pelo ILZB em RO, em site a ser criado. 

 

4.1.3 Levantamento em face dos resultados dos dados coletados sobre o desempenho dos 

stakeholders 

 

Conforme apuração colhida em Pedruzzi Júnior (2016), a participação do líder para a 

efetiva solução de problema complexos do interesse dos liderados deve ser uma das suas 

principais ações. Este autor afirma que as pessoas são impulsionadas a partir de liderança que, 

na sua essência, as motiva para desempenharem com ênfase e lealdade os compromissos 

assumidos. O genuíno líder mantém a credibilidade decorrente de suas ações, com a 

capacidade de influenciar na direção das metas a serem alcançadas, como se advém em 

atividades relacionadas a reciclagem de resíduos. Esta abordagem remete à necessidade de 

trazer às claras as visões sobre o desempenho dos líderes/gestores que, neste estudo, são os  

stakeholders.  Neste compartimento da investigação, essas visões foram tratadas com o 

auxílio da Estatística, tendo por base a média ponderada e a lógica paraconsistente, 

finalizando com a visão consolidada, na forma do desdobramento que segue. 

 

4.1.3.1 Visão geral sobre o levantamento quanto ao desempenho dos stakeholders 

 

A população da presente pesquisa é composta por líderes/gestores que atuam no 

distrito-sede do locus investigativo. Na Figura 19 estão os percentuais dos respondentes dos 

seguimentos previamente identificados e, na Figura 20, se demonstra o tempo das respectivas 

atuações; a tarefa segue a regra procedimental especificada no tópico da metodologia. As 

alternativas de respostas para cada proposição foram, na sequência, Discordo Fortemente 

(DF); Discordo (D); Indiferente (I); Concordo (C); Concordo Fortemente (CF). A coleta foi 

submetida ao crivo da Escala de Likert e, depois, tratada por meio do Software Excel, 
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seguindo a lógica paraconsistente, detalhada sob o código STK. São afirmativas elaboradas 

estrategicamente a partir do corpo teórico-conceitual, com o propósito de se alcançar a 

interpretação da percepção dos respondentes, em face da realidade em seu contexto, que 

depois teve o instrumento desta coleta validado em Alfa de Cronbach. O efeito resultará na 

análise crítica dos dados coletados sobre os fatos. Desta forma, as abordagens categorizadas e 

relativas à convergência de interesse, no que tange à liderança colaborativa, serão foco de 

estudo da inovação na gestão de reciclagem, objeto desta pesquisa. O Quadro 19 abaixo 

contém assertivas que foram submetidas ao crivo dos stakeholders.  

 

Quadro 19 – Proposições contidas em questionário online 
Categoria de 

análise 
Código Declaração 

Convergência 

de interesses 

STK 1 
Há convergência de interesses entre os catadores, o poder público, a iniciativa 

privada e a sociedade civil 

STK 2 Meu interesse em reciclagem é econômico 

STK 3 Meu interesse em reciclagem é o socioambiental  

STK 4 
Interesso-me em desenvolver novos aprendizados, valorizando a cooperação 

entre as pessoas, melhorando minhas competências 

STK 5 
Desejo o equilíbrio entre os interesses das lideranças das partes interessadas em 

reciclagem à busca por soluções 

Aspectos 

instrumentais 

à liderança 

colaborativa 

pró-inovação 

STK 6 Considero-me aberto para o diálogo sobre reciclagem e lidero pelo exemplo 

STK 7 
A aprendizagem sobre reciclagem acontece a partir dos relacionamentos 

colaborativos, aos quais estou sempre aberto 

STK 8 
Sou capaz de identificar pessoas com potencial à liderança que envolva 

reciclagem e me esforço para que elas sejam líderes 

STK 9 
A solução para a reciclagem está em um sistema sujeito a mudanças, a começar 

em mim 

STK 10 
Considero-me uma pessoa criativa e estimulo meus liderados de forma 

questionadora à criatividade e inovação, influenciando com ética e moral 

Desempenho 

de 

stakeholders à 

promoção de 

inovação na 

reciclagem de 

RSU 

STK 11 
Realizo corretamente a reciclagem em casa, no trabalho, onde quer que eu esteja; 

por isso, cobro o mesmo onde lidero 

STK 12 
Desempenho a reciclagem separando os resíduos úmidos dos secos, 

disponibilizados em embalagens separadas 

STK 13 
Relaciono-me com pessoas de outros segmentos para aprender e praticar 

inovação em reciclagem 

STK 14 Acompanho as inovações em reciclagem para colocá-las em prática 

STK 15 Procuro melhorar os processos de reciclagem 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A apuração aponta o percentual de atores respondentes por segmento, conforme 

demonstrado na Figura 19 a seguir. Um percentual de 5% é inexpressivo para o segmento dos 

catadores, comparados ao de outros segmentos; isso decorre do reduzido número de líderes da 

categoria de catadores atuantes nesta região. Por outro lado, os representantes da sociedade 

civil, com 36% dos respondentes, é um percentual expressivo; é possível afirmar que estes 
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podem influenciar no comportamento dos indivíduos para, por exemplo, fomentar a 

informação, a educação e a atitude com relação ao descarte; o que será significante para os 

efeitos na relação da gestão de resíduos. 

 

Figura 19 – Gráfico do percentual de respondentes por segmentos 

 

   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dentre os elementos levantados neste compartimento dissertativo, se encontram 

aqueles relacionados ao tempo de atuação dos respondentes em suas áreas de atuação. Isso 

permite interpretar o seu amadurecimento como influenciador no processo de gestão de 

resíduos. O levantamento indica que um percentual de 70% dos respondentes atua há mais de 

dois anos como lideres/gestores; portanto, se faz possível afirmar que conhecem o processo de 

liderança, consoante Maxwell (2007; 2008; 2016); estão conscientes da necessidade de 

otimização de recursos conforme abordagens de Gibson et al (2015); e que, também, 

consideram as organizações como parte de ecossistema, levando a acreditar que os mesmos se 

sentem corresponsáveis pela sociedade onde vivem, em conformidade com a leitura em Senge 

(2013). Os percentuais relativos à atuação dos stakeholders se encontram na Figura 20 a 

seguir. 

 

Figura 20 – Gráfico tempo de atuação como líder/gestor 

 
   Fonte: Elaborado pela autora. 
  

A partir deste ponto da pesquisa ingressa o tratamento sobre as proposições e fatores 

de análise. A menor média ponderada de respostas está entre os que se posicionam pela 

Discordância e pela Indiferença; são situações posicionadas entre as médias ponderadas 2 e 3 

na apuração, com convergência de interesses STK 1 = 2,95 e STK 2 = 2,76, respectivamente.  
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A média ponderada apurada seguinte está entre 3 e 4, representando a percepção sobre 

a promoção da inovação. Esta média ponderada se encontra entre a percepção dos 

respondentes como Indiferentes, e os que Concordam com a promoção da inovação na gestão 

da reciclagem; aqui se revelam pelos códigos e médias nas sequências STK 11 = 3,4 a STK 

15 = 3,68.  A gestão inovadora e colaborativa apresenta apenas uma média ponderada inferior 

a 4, a saber, STK 8 = 3,67, o que significa que os respondentes se posicionam próximos à 

Concordância com a proposição. Vale registrar o intervalo da média ponderada das 

percepções de Concordância e Concordância Fortemente, a saber, STK 6 = 4,23; STK 7 = 

4,12; STK 9 = 4,36; e STK 10 = 4,16, o que revela um resultado mais proeminente do que as 

demais médias apuradas. Este resultado significa possibilidade de plena adesão a 

comportamentos relativos a uma liderança colaborativa, focada em comportamento, 

aprendizagem, comunicação, pensamento sistêmico e inovação. Portando, se encontra 

validado estes resultados, a considerar as abordagens tratadas em Perdomo (2017) sobre 

comportamento; Blanchard (2012) sobre liderança servidora; Pedruzzi Júnior (2016) sobre 

aprendizagem; trazidos a este documento referencial teórico-conceitual. A Figura 21 contém o 

gráfico com a média ponderada das respostas acerca do desempenho dos stakeholders. 

 

Figura 21 – Gráfico média ponderada do desempenho dos stakeholders entre os polos de 

resposta DF = 1; D = 2; I = 3; C = 4; e CF = 5 

 
   Fonte: Elaborado pela autora 
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4.1.3.2 Visão crítica com base na lógica paraconsistente 

 

O estudo exige o tratamento crítico com base na lógica paraconsistente, o que significa 

encontrar a efetividade de dados coletados a partir da percepção crítica do stakeholder 

respondente. É uma modelagem estatística que aponta a relação entre as proposições 

evidenciadas; assim, este tratamento ajuda na interpretação dos escores de concordância a 

partir da Escala de Likert, estimada no tópico da metodologia deste documento. São as 

mesmas respostas às quinze proposições denominadas STK, agrupadas e consideradas fatores. 

Para a interpretação dos dados de Grau de Concordância (GC), da proposição ou do fator, 

haverá de ser apontado no intervalo entre 0 e 100, tudo em conformidade ao prescrito em 

Sanches, Meireles e Sordi (2011), detalhados no Quadro 20 abaixo. 

 

Quadro 20 – Interpretação de valores percentuais de Grau de concordância (GC) 

Valor de GC Frase adequada 

90 ou mais Concordância muito forte 

Entre 80 e 89,99 Concordância substancial 

Entre 70 e 79,99 Concordância moderada 

Entre 60 e 69,99 Concordância baixa 

 Entre 50 e 59,99 Concordância desprezível 

Entre 40 e 49,99 Discordância desprezível 

Entre 30 e 39,99 Discordância baixa 

Entre 20 e 29,99 Discordância moderada 

Entre 10 e 19,99 Discordância substancial 

9,99 ou menos Discordância muito forte 

       Fonte: Adaptado de Sanches, Meireles e Sordi (2011). 

 

Sanches, Meireles e Sordi (2011) e afirmam que uma Escala Likert tem proposições e, 

neste levantamento, cada respondente ingressa nesta evidenciação a partir das opções de suas 

percepções no intervalo entre Discordo Fortemente e Concordo Fortemente. Isso leva a 

assumir o sentido no GC (Grau de Concordância). Logo, a tarefa se encontra validada em face 

do indicativo dos multicitados autores. Eles estabelecem que, para cada fator, há a 

necessidade de calcular uma mediana observada, bem como o grau de concordância do fator; 

onde a mediana representa o sentido geral de cada proposição e, ali é dada pelo referencial 

semântico, na qual o respondente se encontra no intervalo. Como se pode conferir, as 
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proposições STK1 e STK2 têm concordância desprezível, constando um percentual de 

49,01% e 43,46%, respectivamente. Na Tabela 1 destacam-se as proposições com maiores 

GC, concordância muito forte em relação às proposições STK 3 com percentual de 98,02, 

STK 4 com 95,54 e STK 5 com 98,51.  

Tabela 1 – Resultados do fator Convergência de Interesses 

Convergência de Interesses (INT) 
Diferencial 

semântico 

QT MO Dp Cp 
GCp 

(%) 

Codificação Proposições DF D I C CF 

STK1 

Há convergência de interesses entre os 

catadores, o poder público, a iniciativa 

privada e a sociedade civil 

15 29 15 30 12 101 I 52 50   49,01  

STK2 Meu interesse em reciclagem é econômico 20 30 14 28 9 101 I 57 44   43,56  

STK3 
Meu interesse em reciclagem é o 

socioambiental 
0 0 4 49 48 101 C 2 99   98,02  

STK4 

Interesso-me em desenvolver novos 

aprendizados, valorizando a cooperação 

entre as pessoas, melhorando minhas 

competências. 

0 2 5 48 46 101 C 5 97   95,54  

STK5 

Desejo o equilíbrio entre os interesses das 

lideranças das partes interessadas em 

reciclagem à busca por soluções 

0 0 3 52 46 101 C 2 99   98,51  

Df / µ2 Discordantes do fator (Df) 116,5 Grau de Descrença (µ2)             0,23  

Cf / µ1 Concordantes do fator (Cf) 388,5 Grau de Crença (µ1)             0,77  

GCf Grau de concordância do fator 69,01 

Legenda: QT= é o total de respondentes; MO=Mediana observada; Dp=Discordantes da proposição; Cp= 

Concordantes com a proposição; GCp=Grau de concordância com a proposição; Df=Discordantes do fator; 

Cf=Concordantes com o fator; GCf=Grau de concordância com o fator; DF= Discordo Fortemente; D=Discordo; 

I=Indiferente; C=Concordo e CF=Concordo Fortemente; µ1=grau de crença; µ2=grau de descrença. 

Fonte: Elaborado pela autora adaptado de Sanches, Meireles e Sordi (2011). 

 

Crítica sobre a Tabela acima permite afirmar a supremacia sobre o socioambiental; são 

apontamentos lógicos aportados em novos aprendizados, valorização à cooperação entre as 

pessoas, melhoramento de competências, desejo claro de equilíbrio entre os interesses dos 

stakeholders em reciclagem; com a busca bem definida por soluções em comum. Todos estes 

argumentos são de concordância muito forte; logo, o nível mais elevado da interpretação dos 

valores, são reafirmações contidas na leitura em Sanches, Meireles e Sordi (2011). Portanto, o 

comprometimento abordado em estudos de Blanchard (2012), aliados à dinâmica de 
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aprendizagem tratada em Pedruzzi Júnior (2016), traz à tona as tratativas sobre interesses 

convergentes. São estas vias que permitem qualificar abordagens no eixo do exercício de 

liderança prescrito em Scharmer (2010). Ademais, são reconhecidas as possibilidades futuras 

com foco nos fatores motivacionais trabalhados pelos líderes na perspectiva de transformar, 

da crítica para a realidade e que, neste estudo de caso, induz à modificação atitudinal dos 

atores sociais nos lixões; de forma a superar, definitivamente, aquelas consequências alertadas 

por Freire e Brito (2019). 

O outro extremo percebido pela lógica paraconsistente se reporta à concordância 

desprezível, que aqui se revela pelo interesse econômico, e pela convergência dos interesses 

em comum de todos os segmentos.   De um modo geral, e considerando a mediana observada 

(MO), se pode afirmar que os respondentes não têm interesse econômico em reciclagem, o 

que demonstra, em parte, que essa liderança não está relacionando o capital como necessário 

ao desenvolvimento apregoado por Schumpeter (1982). Inobstante, registre-se que a 

cooperativa trabalha a reciclagem com motivação econômica, comercializando RSU 

descartados, com valor econômico que pode ser um agregado para a indústria, onde a matéria 

prima é o reciclado. Isso representa ação econômica, conforme DIEES (2016). Ressalta-se a 

necessidade de ações que propiciem abertura de mente, conforme proposto por Scharmer 

(2010). A partir das etapas de movimento do U, essa liderança poderá associar o 

desenvolvimento sustentável e sua complexidade e a aprendizagem aos interesses fortemente 

convergentes; deixando ir velhos paradigmas sobre essa parte do tripé sustentabilidade, 

podendo avançar no movimento do U.    

A proposição STK 8, se refere à percepção dos respondentes quanto a capacidade de 

identificar pessoas com potencial à liderança na reciclagem, além do esforço para serem 

líderes. Já o STK 9, se reporta à percepção dos líderes quanto a solução para a reciclagem, 

objetivando mudanças; a começar deles próprios. Estas duas percepções chegam a um grau de 

concordância (GCp) no percentual 96,53% e 92,08% respectivamente, apontando uma 

concordância muito forte. 

Quanto à proposição STK 6, essa se volta para a percepção dos respondentes quanto a 

considerarem-se abertos ao diálogo sobre reciclagem, liderando pelo exemplo; revela-se uma 

percepção com grau de concordância (GCp) de 88,12%, o que é substancial; pois, indica a 

existência de líderes com mentalidade para crescimento, em convergência ao tratado em 

Perdomo (2017). Já a proposição STK 7 refere-se à percepção do stakeholder em face da 

aprendizagem em reciclagem, posição em que eles estão sempre abertos a relacionamentos 

colaborativos. Esta proposição alcançou em GCp o percentual de 75,25%, o que é 
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considerado como moderado, conforme interpretação de literatura em Sanchez, Meireles e 

Sordi (2011) e Silva e Watanabe (2017), dentre outros. Já a proposição STK 10 demonstra um 

percentual 66,34% de concordância, considerado baixa, quanto a medição do GCp apontado 

pelos respondentes, ao se considerarem pessoas criativas, que estimulam seus liderados de 

forma questionadora à criatividade e inovação, influenciando com ética e moral. E quanto a 

percepção relacionada aos aspectos instrumentais da liderança colaborativa pró-inovação, 

como comportamento, aprendizagem, comunicação, pensamento sistêmico e inovação, se 

revela como concordância moderada, com GCf  em 79,47% no fator geral; tudo como 

demonstrado na Tabela 2 que segue. 

 

Tabela 2 – Resultados do fator Aspectos Instrumentais da Liderança Colaborativa Pró-

inovação 

Instrumentais à Liderança Colaborativa Pró-inovação 

(COL) 

Diferencial 

semântico 

QT MO Dp Cp 
GCp 

(%) 

Codificação Proposições DF D I C CF 

STK6 
Considero-me aberto para o diálogo 

sobre reciclagem e lidero pelo exemplo 
0 7 10 48 36 101 C 12 89   88,12  

STK7 

A aprendizagem sobre reciclagem 

acontece a partir dos relacionamentos 

colaborativos, aos quais estou sempre 

aberto 

0 6 38 40 17 101 C 25 76   75,25  

STK8 

Sou capaz de identificar pessoas com 

potencial à liderança que envolva 

reciclagem e me esforço para que elas 

sejam líderes 

0 0 7 51 43 101 C 4 98   96,53  

STK9 

A solução para a reciclagem está em um 

sistema sujeito a mudanças, a começar 

em mim 

0 0 16 53 32 101 C 8 93   92,08  

STK10 

Considero-me uma pessoa criativa e 

estimulo meus liderados de forma 

questionadora à criatividade e inovação, 

influenciando com ética e moral 

1 12 42 38 8 101 I 34 67   66,34  

Df / µ2 Discordantes do fator (Df) 82,5 Grau de Descrença (µ2)             0,16  

Cf / µ1 Concordantes do fator (Cf) 422,5 Grau de Crença (µ1)             0,84  

GCf Grau de concordância do fator 79,47 

Legenda: QT=é o total de respondentes; MO=Mediana observada; Dp=Discordantes da proposição; Cp= 

Concordantes com a proposição; GCp=Grau de concordância com a proposição; Df=Discordantes do fator; 

Cf=Concordantes com o fator; GCf=Grau de concordância com o fator; DF=Discordo Fortemente; D=Discordo; 

I=Indiferente; C=Concordo e CF=Concordo Fortemente; µ1=grau de crença; µ2=grau de descrença. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Os resultados acima demonstram que os respondentes consideram a comunicação e o 

pensamento sistêmico como instrumentos de liderança colaborativa pró-inovação, conforme 

abordagens de Maxwell (2007; 2008; 2016) e Senge (2013). São instrumentais basilares, pois 

auxiliarão na busca da convergência de interesses, possibilitando a prática do planejamento 

para efetiva gestão e, também, promover o desenvolvimento de componentes estratégicos, 

estruturais, diretivos, tecnológicos, comportamentais, de mudanças e de avaliação; como 

prescreve Oliveira (2015). 

 No estudo sobre as características que impulsionam a eficácia de gestão da reciclagem, 

se considerou aqui trilhar na forma análoga ao tratamento da inovação, demonstrada a termo, 

na Teoria U por Scharmer (2010). O que se encontra nesta pesquisa relativo à característica 

do gestor em reciclagem, refere-se a confirmação de ações que podem gerar inovação, desde 

que a aprendizagem para a mudança coletiva seja fundamentada na reflexão crítica. É 

necessário que tal relação seja compatível com o meio em que vivem os atores sociais, líderes 

e liderados em busca de soluções, convergindo ao apregoado na supra referida Teoria.  Tanto 

que, estudos em Pedruzzi Júnior (2016), deixam claro que os líderes em aprendizagem cíclica 

e dinâmica tendem a vislumbrar soluções; inobstante ao fato de ser uma convergência 

moderada para essa proposição, merece registrar atenção, uma vez que o líder deve promovê-

la; conforme vinha preceituando Bergamini (2011). 

 Levantamento referente à percepção dos respondentes sobre criatividade e estímulo à 

criatividade e inovação, influenciando com ética e moral, aponta um percentual considerado 

como concordância baixa. A ocorrência contrapõe a abordagem de Pedruzzi Júnior (2016), 

quando este autor afirma que a inovação pressupõe criatividade; ademais, Scharmer (2010) 

considera necessário para a inflexão do U, a partir do ponto cego, o deixar vir o novo 

acontecerá com a aprendizagem e criatividade de líderes ávidos por mudanças. 

 O estudo permitiu o tratamento estatístico sobre a percepção dos respondentes, 

focalizando o fator Desempenho Percebido pelos Stakeholders, a respeito da promoção de 

inovação na reciclagem de RSU. Ali se revela um percentual GCf de 56,34%, que é uma 

concordância desprezível, considerando o geral. Resta claro que a promoção, em expectativa 

aqui, somente ocorrerá mediante uma convergência e colaboração; tudo como exposto e 

demonstrado nas duas tabelas anteriores. Quanto aos aspectos específicos que são as 

proposições, eis que aponta uma concordância moderada com um percentual de 77,23% em 

GCp, referente à proposição STK 15; logo, resta claro que os indivíduos demonstram que 

procuram melhorar os processos de reciclagem, o que a crítica permite identificar como a 

melhor performance neste fator. Na proposição STK 13, os respondentes afirmam se 



89 

 

relacionar com pessoas de outros segmentos, para aprender e praticar inovação em 

reciclagem; porém, a medição indica um percentual GCp de 70,30% que é considerada 

moderada para baixa; pois está no limiar da mudança de faixa.  

 Merece registrar os níveis de concordância baixa, como as de percentual de 66,34% 

para STK 11, quando os respondentes afirmam realizar corretamente a reciclagem em casa, no 

trabalho, ou onde quer que estejam, podendo cobrar tal comportamento onde lideram; e a do 

percentual de 67,33 para STK 12, quando os líderes respondentes afirmam que desempenham 

a reciclagem separando os resíduos úmidos dos secos, disponibilizando-os em embalagens 

separadas. Por último, o percentual de 69,31% para STK 14, quando os líderes afirmam que 

acompanham as inovações em reciclagem para colocá-las em prática. Todo o desempenho 

acima pode ser verificado da Tabela 3 que segue. 

Tabela 3 – Resultados do fator Desempenho de stakeholders à promoção de inovação na 

reciclagem de RSU 

Promoção de inovação na reciclagem de RSU (INO) 
Diferencial 

semântico 

QT MO Dp Cp GCp 

Codificação Proposições DF D I C CF 

STK11 

Realizo corretamente a reciclagem em 

casa, no trabalho, onde quer que eu 

esteja; por isso cobro o mesmo onde 

lidero 

1 12 42 38 8 101 I 34 67   66,34  

STK12 

Desempenho a reciclagem separando os 

resíduos úmidos dos secos; disponibilizo 

em embalagens separadas. 

3 20 20 40 18 101 C 33 68   67,33  

STK13 

Relaciono-me com pessoas de outros 

segmentos para aprender e praticar 

inovação em reciclagem. 

1 18 22 41 19 101 C 30 71   70,30  

STK14 
Acompanho as inovações em reciclagem 

para colocá-las em prática 
1 19 22 44 15 101 C 31 70   69,31  

STK15 
Procuro melhorar os processos de 

reciclagem. 
1 12 20 53 15 101 C 23 78   77,23  

Df / µ2 Discordantes do fator (Df) 151 Grau de Descrença (µ2)             0,30  

Cf / µ1 Concordantes do fator (Cf) 354 Grau de Crença (µ1)             0,70  

GCf Grau de concordância do fator 56,34 

Legenda: QT=é o total de respondentes; MO=Mediana observada; Dp=Discordantes da proposição; Cp= 

Concordantes com a proposição; GCp=Grau de concordância com a proposição; Df=Discordantes do fator; 

Cf=Concordantes com o fator; GCf=Grau de concordância com o fator; DF=Discordo Fortemente; D=Discordo; 

I=Indiferente; C=Concordo e CF=Concordo Fortemente; µ1=grau de crença; µ2=grau de descrença. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Pedruzzi Júnior (2016) afirma que o líder deve ter atenção centralizada nas 

necessidades da organização, em detrimento as do indivíduo; sua função de líder é estabelecer 

e fazer cumprir critérios de desempenho buscando alcançar objetivos organizacionais. 

Contrariando esse autor, para o Desempenho de Liderança dos stakeholders à promoção de 

inovação na reciclagem de RSU, a mesma está aquém do esperado. Isso pode ser melhorado 

com a abertura de problemas em ambiente colaborativo para soluções compartilhadas, 

momento em que ocorrerá a aprendizagem e o desenvolvimento do grupo; abordado por 

Perdomo (2017) e tratado em Pedruzzi Júnior (2016). 

 

4.1.3.3 Visão consolidada em face do levantamento 

 

A aplicação da Teoria U, tecnologia social que possibilita líderes atuarem de forma 

efetiva em um mundo caracterizado por mudanças constantes e crescente complexidade, 

permite operar a partir de um futuro emergente. Como proposto por Scharmer (2010), esses 

líderes deverão abrir suas mentes e corações para deixarem ir velhos paradigmas; significa 

afirmar ser este o percurso por etapas que depende de motivação interna, como ouvir o que a 

realidade o convida a fazer. Outra interconexão advinda da abordagem U, tange a se conectar 

ao: ouvir e dialogar com líderes dos stakeholders; iniciar grupo central diversificado que 

inspire interesses comuns; formar equipe central de protótipo altamente comprometida, que 

possa esclarecer questões essenciais sobre reciclagem de RSU; fomentar jornadas de 

aprofundamento aos lugares de maior potencial inovador; observar incansavelmente e 

suspender o julgamento, conectando-se ao estado de deslumbramento com excelente visão 

futura; praticar o ouvir profundo e o diálogo, conectando-se a outros líderes com mente, 

coração e vontade abertos; criar órgãos de sensibilização coletiva que permitam ao sistema 

ver a si próprio. Esta abordagem difere da situação atual do levantamento do desempenho dos 

stakeholders a partir dos respondentes do questionário on line, que está apresentada no 

Quadro 21; e do que se evidencia em síntese de análises de documentos, entrevistas e 

observações.  
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Quadro 21 – Análise do desempenho geral dos stakeholders em questionário online 
 

Fatores de análise 

 

Análise das respostas em face da Teoria U 

Convergência de interesses 

(STK 1 a STK 5) 

 

Tabela 1 

Novos aprendizados com valorização de colaboração entre as pessoas com 

consequente melhoria das competências, se relacionam à Teoria U, assim 

como a busca pelo equilíbrio entre os interesses dos stakeholders em 

reciclagem. Ressalta-se que a aprendizagem deve ser cíclica, de forma que 

haja novas reflexões à inovação. Assim, podem ser utilizados os interesses 

convergentes à busca do interesse econômico necessário ao desenvolvimento 

sustentável.  

Aspectos instrumentais 

inovadores de liderança 

colaborativa  

(STK 6 a STK 10) 

 

Tabela 2 

 

A abertura para o diálogo é necessária para novas reflexões sobre reciclagem, 

momento em que paradigmas podem ser quebrados e a compreensão de que a 

solução para a reciclagem está em um sistema sujeito a mudanças; pode 

permitir a chegada ao presencing. Dessa forma observa-se o desempenho dos 

stakeholders quanto à liderança colaborativa, necessitando fomentar a 

criatividade para que haja estímulo mútuo à inovação, com ética e moral. Esse 

exercício criativo e cíclico permitirá inovações. 

Promoção de inovação na 

reciclagem de RSU 

 

(STK11 a STK 15) 

 

Tabela 3 

Constata-se divergência entre as respostas dos fatores aspectos instrumentais 

inovadores de liderança colaborativa e promoção de inovação na reciclagem 

de RSU, uma vez que os líderes/gestores que se mostram criativos em busca 

de soluções inovadoras, não promovem essa inovação. A prática da Teoria U 

deve ser efetiva. Não há como percorrer apenas dois estágios e não chegar ao 

presencing: significa não avançar à inovação. Percebe-se que parte desses 

líderes/gestores compreendem a teoria; mas, ainda, não conseguem mudar na 

prática; ou não são líderes, apenas gestores.   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise do desempenho dos stakeholders por meio do questionário on line reforça o 

resultado da coleta de dados por meio das demais técnicas previstas em metodologia. Como 

exemplo, a demonstração de que os interesses da cooperativa estão acima dos de seus 

stakeholders, o que pode ser confirmado com a insistência em continuar com o lixão, mesmo 

consciente do que essa disposição final representa para toda a sociedade. Apesar de seu 

estatuto prever diversos objetivos sociais, a comercialização de RSU retirados do lixão 

continua sendo sua bandeira. O poder público se defende com as leis e normas e a 

organização privada procura locais para destinação ou destina inadequadamente; a sociedade 

civil permanece inerte.  

A gestão da Cooperativa e dos stakeholders não pode ser considerada colaborativa, 

quando o motivo pode ser consequência da não convergência de interesses para a reciclagem 

de RSU. Os catadores inviabilizam a liderança colaborativa, passando a culpar a sociedade 

civil pela falta de educação ambiental; o poder público pela falta de ações que os beneficiem; 

e os empresários por pensarem nos lucros. Pode-se afirmar que a promoção de inovação 

acontece pontualmente, não havendo continuidade das ações. A coleta de dados documentais 

possibilitou verificar que durante anos o mesmo assunto é tratado, sem solução; nem mesmo 

marcos legais e normativos, eventos, reuniões foram capazes de proporcionar inovação. A 
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promoção não está arraigada em projetos efetivos, como resultado de planejamento com o 

estabelecimento de metas, de maneira a possibilitar controle e ações de melhoria. 

A convergência dos interesses promove a reflexão cíclica aos líderes colaborativos da 

cooperativa e de seus stakeholders e, também, a inovação. Assim, Cintra et al (2014) abordam 

tal convergência como essencial para o planejamento estratégico e ao desenvolvimento da 

sociedade. Pode-se afirmar que a ausência de estratégia e de convergência de interesses, 

implica em ausência de solução. Necessários são o diálogo, o debate e a disseminação sobre 

as estratégias da cooperativa, valorizando a colaboração mútua entre pessoas para novos 

aprendizados cooperativos, conjuntamente com os atores sociais; o que impulsionaria a 

liderança colaborativa para a busca de soluções para o complexo problema da reciclagem de 

RSU.  

 

4.2 Caracterização da gestão de reciclagem considerando os arquétipos de sucesso 

organizacional 

 

Neste tópico apresentam-se os resultados relacionados à caracterização da gestão da 

única cooperativa envolvida com o gerenciamento de RSU no locus investigado. Considera-se 

neste compartimento dos resultados, a gestão da inovação (a), mecanismos de colaboração (b) 

e arquétipos de sucesso organizacional (c). Adotou-se, na sistematização, o desdobramento 

deste terceiro elemento de compartimentação, um delineamento necessário à compreensão 

quanto ao comportamento dos lideres da cooperativa investigada, em face dos desafios de 

empreendedorismo (a), navegação no ambiente dinâmico (b), gerenciamento da diversidade 

(c), provisionamento de recursos humanos (d) e da gestão de complexidade (e).  

 

4.2.1 Caracterização quanto ao arquétipo para gestão da inovação 

 

Para caracterizar o arquétipo para a gestão de reciclagem, este trabalho traz um 

histórico de sucesso e de fracasso organizacional fundamentados por Fleck (2009). O 

pressuposto desta investigação é que a cooperativa estudada está propensa a autoperpetuação, 

na via de sucesso organizacional. Para o alcance da materialização deste arquétipo, se faz 

necessário instrumentos colaborativos de renovação permanente na cooperativa, um contínuo 

crescimento organizacional; e a preservação de sua integridade. Esta investigação traz ainda a 

análise, que se fundamenta em busca de documentos, entrevistas não estruturadas, materiais 
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audiovisuais e observações; seguindo o rito procedimental previsto no tópico da metodologia 

desta dissertação, de um histórico de quatorze anos da cooperativa. Envolveu uma 

fundamentada análise em face dos preceitos da Teoria U de Scharmer (2010). Esses 

resultados revelam que as características da cooperativa, em relação a gestão da inovação, se 

apresentam em atrito com os desafios ao sucesso organizacional; esta afirmativa se encontra 

amparada pela literatura em Oliveira (2015), Senge (2013), Baggio e Wegner (2016),  

demonstrados nas críticas a seguir. 

 

I)         Empreendedorismo por meio de iniciativas que criam valor e previnem  

 

Atualmente, a gestão da cooperativa contraria preceitos de Baggio e Wegner (2016). 

Estes autores afirmam que processos inovadores proporcionam valores agregados, aumento de 

competitividade e maximização nos ganhos; o que não corresponde à gestão atual, a exemplo 

das possibilidades existentes no próprio estatuto, que não foram colocadas em prática desde 

sua abertura, o que se confirma com os dados coletados em entrevistas. Isso pode ser 

exemplificado com o discurso dos entrevistados de todos os segmentos, inclusive dos 

catadores. 

 

II)        Captura de valor e legitimidade organizacional 

 

Oliveira (2010) afirma que a inovação está correlacionada com a proteção à 

sobrevivência, sendo o sustento e fortalecimento necessários à vantagem competitiva. Em 

consequência, há geração de valor às pessoas, às organizações e ao ambiente onde atuam, o 

que não é realidade na cooperativa. Os dados coletados em entrevistas, mídias, documentos, 

demonstram que a cooperativa dialoga com vitimismo, demonstrando, inclusive, ausência de 

liderança; fazendo acepção de segmentos quando aceita diálogo, o que não representa, em 

toda a sua existência, captura de valor e legitimidade organizacional. 

 

III)     Manutenção da integridade frente ao aumento de conflitos e a rivalidade organizacional 

 

Para a gestão da diversidade, Senge (2013) afirma que as organizações são sistemas de 

processos e pessoas interligados, conectados, devendo formar uma unidade na diversidade. 

Devem funcionar em rede, parte de diversos e diferentes sistemas integrados, onde líderes 

precisam ter pensamento sistêmico. A partir dos dados coletados com utilização das técnicas 
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previstas na metodologia desta pesquisa, a cooperativa se caracteriza como inapta à 

coordenação, apesar das possibilidades de conexões, o que compromete a manutenção de sua 

integridade frente ao aumento de conflitos e a rivalidade organizacional.   

 

IV)      Recursos humanos necessários, competentes e qualificados 

 

Oliveira (2015) afirma que a liberdade deve ser disciplinada em gestão que 

compreenda as funções de planejar, organizar, dirigir, controlar e desenvolver pessoas. Além 

de padrões repetitivos criados por indivíduos em rotinas organizacionais, para que haja 

inovação, é necessária renovação, alternância de poder e, simultaneamente, formação e 

qualificação para a gestão competente da permanência de pessoas necessárias. Isso contraria a 

gestão da cooperativa. Os dados colhidos apontam para a permanência, sem a renovação de 

pessoas em cargos de coordenação, apesar de possibilidades de qualificação, inúmeros 

incentivos com disponibilização de recursos técnicos e financeiros para esse fim; essa é feita 

somente em relação a atividades relacionadas aos RSU, não havendo qualificação efetiva para 

a gestão. 

 

V)       Problemas complexos e respectivas soluções com aumento da complexidade dos riscos 

 

Senge (2013) considera o pensamento sistêmico como fundamento para organizações 

que aprendem e valorizam a geração de conhecimento, oportunizam o aprendizado e o 

compartilhamento de informações que propiciam a inovação. Nesse contexto, a complexidade 

é inevitável. A cooperativa, a partir dos dados levantados com as técnicas utilizadas nesta 

investigação, não desenvolveu o aprendizado, a capacidade e a rapidez para responder a 

assuntos complexos do seu cotidiano, como a catação e a triagem de RSU no lixão nos seus 

anos de existência. 

 

4.2.2 Caracterização quanto aos arquétipos como mecanismos de colaboração 

 

O comportamento, a aprendizagem, a comunicação, o pensamento sistêmico e a 

inovação, podem ser considerados elementos fundamentais na construção dos arquétipos 

como mecanismos de colaboração; podem ser significativos para o empreendedorismo, a 

navegação em ambiente dinâmico, gestão da diversidade, provisionamento de recursos 

humanos e para a gestão da complexidade; estes indicativos são amparados por Perdomo 
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(2017), Blanchard (2012), Maxwell (2007; 2008; 2016) e Senge (2013). Conforme estudos de 

Maxwell (2008), líderes colaborativos trabalham com pessoas dispostas a alcançarem o 

sucesso. Este autor afirma que líderes expoentes, em toda a história, jamais conseguiram seus 

feitos sozinhos e, sempre, foram gratos; no sentido contrário, líderes que se isolam de todos os 

que os ajudaram, com ingratidão, têm seu sucesso interrompido em determinado momento de 

suas lideranças. Os resultados apresentados revelam que as características da cooperativa, em 

relação aos mecanismos de colaboração, se apresentam em atrito com os desafios ao sucesso 

organizacional; esta afirmativa se encontra amparada pela literatura em PNRS, e 

demonstrados nas críticas a seguir. 

 

I)         Empreendedorismo por meio de iniciativas que criam valor e previnem riscos 

 

Possibilidades de iniciativas inovadoras colaborativas estão previstas na PNRS; esta 

política estabelece responsabilidade compartilhada à destinação final adequada. 

Analogamente, a inovação está presente no SINIR, que disponibiliza banco de boas práticas 

em reciclagem, que seriam perfeitamente adaptadas no contexto da cooperativa. A 

mentalidade fixa de seus gestores, abordada em Perdomo (2017), não permite que enxerguem 

as novas possibilidades a partir da colaboração, o que foi obtido por meio dos dados coletados 

em documentos, entrevistas e observações, devidamente analisados. Líderes/gestores dos 

segmentos tentam colaborar de diversas formas, sem sucesso. Latente está a inércia dos 

gestores da cooperativa, demonstrando orgulho na realização de trabalho em lixão, fato que 

não previne riscos e não agrega valor à cooperativa e à sociedade; apenas mantém o status 

quo. 

 

II)       Captura de valor e legitimidade organizacional 

 

Sobre comportamento, Perdomo (2017) aborda a mudança de mentalidade, de fixa 

para crescimento, como aquela que impulsiona a colaboração pelo diálogo e pela cocriação. 

Essa mudança pode acontecer em colaboração mútua, podendo, inclusive, ser desenvolvida 

através de sistemas informatizados para ampla integração ao ambiente, com monitoramento 

em tempo real, proporcionando o cumprimento daquilo que a cooperativa se propõe a realizar; 

garantindo sua legitimidade. Isso não representa a sua realidade. Como exemplo, houve 

dificuldade para cadastramento de catadores em aplicativo específico para coleta seletiva. 

Dados obtidos de entrevistados demonstram que a cooperativa faz pouco uso das estratégias 
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de navegação, com relacionamento inadequado, monitoramento incompleto e ineficiente. 

Urgente mudança para mentalidade de crescimento nessa navegação. 

 

III)      Manutenção da integridade frente o aumento de conflitos e integridade organizacional 

 

Senge (2013) afirma que a diversidade é realidade em quaisquer sistema e 

ecossistema; se mal gerida, proporciona aumento de conflitos e rivalidades, o que poderia 

afetar negativamente a colaboração entre as lideranças. Essa realidade está para o locus desta 

investigação. Assim, os dados colhidos demonstram rivalidade entre as lideranças dos 

segmentos. Conforme abordagem de Blanchard (2012), se houvesse aprendizagem, 

característica de liderança servidora, na qual o líder serve e trabalha em benefício das pessoas 

a partir de exemplo de comprometimento colaborativo, propiciaria capacidade de coordenação 

por parte desses líderes; melhorando e aumentando suas conexões com o desejo de ampliar a 

gestão colaborativa. 

 

IV)      Recursos humanos necessários, competentes e qualificados 

 

Para Blanchard (2012), a aprendizagem é característica de liderança servidora. Se for 

cíclica, dinâmica, por meio de processos, conhecimentos e tecnologias; gera colaboração. 

Maxwell (2007; 2008; 2016) afirma que, nas pessoas e com elas, pode haver colaboração. Os 

dados apontam que não há aprendizagem cíclica quanto à gestão para os líderes da 

cooperativa, o que resulta em carência de competência. Para Senge (2013), necessária é a 

competência do líder a partir da compreensão da complexidade dos sistemas e ecossistemas, 

onde a conversação reflexiva e orientação criativa promovem a colaboração, o que diverge da 

realidade da liderança da cooperativa. Isso pode ser exemplificado pela dificuldade em que 

líderes da cooperativa têm em mudar a forma de trabalho, onde será necessária a distribuição 

de funções entre os liderados 

 

V)       Problemas complexos e respectivas soluções com aumento da complexidade dos riscos 

 

A PNRS define que somente deverão ser descartados em aterros sanitários os rejeitos, 

materiais inservíveis. O problema é ainda mais complexo neste locus, por ainda existir o 

lixão. Este é um grave e complexo problema; as soluções existem, inexiste a colaboração. 

Tecnologias existentes podem impulsionar efetiva inovação para o grave problema ambiental, 
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se devidamente aplicados efetivos mecanismos de colaboração. Dados demonstram que a 

cooperativa teve a oportunidade de mudança quando do fechamento do lixão. Entretanto, sua 

liderança, juntamente com os principais beneficiados, os catadores; continuou a desejar a 

reabertura do lixão. Os entrevistados dos segmentos da sociedade civil e das organizações 

públicas e privadas, demonstraram certo desapontamento quando os líderes dos catadores 

insistiram no retrocesso, em detrimento ao avanço e enfrentamento na busca de soluções 

efetivas para o gravíssimo problema socioambiental e econômico; desconsiderando qualquer 

colaboração que não estivesse alinhada com a decisão retrógrada. 

Concluindo este subtópico dissertativo, vale registrar que Blanchard (2012) afirma que 

a interação entre líderes servidores colaborativos em um processo de relação de poder, 

influência e aprendizagem mútua, gera aprendizagem. Consequentemente, surge o sucesso 

organizacional na aplicação da PNRS, com seus mecanismos e instrumentos de gestão de 

RSU. A crítica acima só confirma que a cooperativa está propensa ao fracasso organizacional, 

considerando os desafios de Fleck (2009) com os mecanismos de colaboração, em que se 

apontam significativos atritos. Ademais, vale registrar que, o que se denomina inservíveis; são 

equívocos graves, a considerar que, de fato, são insumos ou matéria prima para novos 

produtos, desde que se adicione a tecnologia para tal, conforme prescreve Silva et al. (2014).    

 

4.2.3 Caracterização quanto ao arquétipo de sucesso organizacional 

 

Conforme preceitos em Fleck (2009), existem tendências à autoperpetuação ou a 

autodestruição, fato intimamente ligado à gestão das organizações. As condições da 

autodestruição existem, como abordado em Scharmer (2014), quando os gestores ingressam o 

percurso que tem como início o elemento Cegar, onde se insiste em paradigmas nocivos; o 

outro extremo do U invertido é o elemento Aniquilar, significando uma absoluta negativa à 

inovação, consistente em comportamento fanático dos obstrusores. Fleck (2009) afirma ainda 

que essas organizações, assim como a cooperativa em evidência, podem ser impulsionadas ao 

crescimento de longo prazo e, na sua integridade, ao sucesso ou fracasso. Empreendedorismo, 

navegação no ambiente dinâmico, gestão da diversidade, provisionamento de recursos 

humanos e gestão da complexidade, são desafios, categorias de análise, que foram tratadas 

por meio de fatores apresentados no Quadro 22 que segue.  
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Quadro 22 – Categorias e fatores de análise do arquétipo de Sucesso Organizacional 
Objetivo específico Categorias de análise Fatores de análise Técnicas de coleta de 

dados aplicadas 

Caracterizar a 

gestão de 

reciclagem 

considerando o 

arquétipo de 

Sucesso 

organizacional 

Gestão de reciclagem da 

Cooperativa de reciclagem, 

considerando 

empreendedorismo, 

navegação no ambiente 

dinâmico, gestão da 

diversidade, 

provisionamento de 

recursos humanos e gestão 

da complexidade 

- Empreendedorismo por 

meio de iniciativas que 

criem valor e previnam 

riscos; 

- relacionamento com os 

stakeholders;  

- desenvolvimento de 

relacionamentos coesos e 

na coordenação eficaz das 

capacitações;  

- recursos humanos 

qualificados;  

- capacidade na resolução 

de problemas fomentando 

o aprendizado e a criação 

de processos preventivos.  

(Adaptado de Fleck, 2009) 

Análise Documental; 

entrevistas não 

estruturadas; materiais 

audiovisuais; observação. 

Testes estatísticos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Neste compartimento da investigação estão apresentadas as características da gestão 

da cooperativa de reciclagem, fundamentadas no arquétipo de Sucesso Organizacional 

proposto por Fleck (2009). Em cada subtópico serão apresentadas as análises realizadas a 

partir dos dados colhidos através das técnicas descritas. Para o questionário on line 

apresentam-se análises estatísticas das respostas por meio das médias ponderadas e da lógica 

paraconsistente apregoadas por Sanches, Meireles e Sordi (2011).  Os respondentes do 

questionário on line são líderes/gestores que conhecem a cooperativa. Constatou-se que 

apenas 32,7% dos cento e um respondentes afirmaram conhecê-la, fato que merece atenção 

em relação ao sucesso organizacional, uma vez que é a única cooperativa atuante no locus 

investigativo. Para os desafios de sucesso organizacional, o instrumento de coleta contemplou 

vinte e cinco proposições para a autoperpetuação propostos por Fleck (2009), denominadas 

CAT; o que pode ser verificado no Quadro 23 que segue. 
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Quadro 23 – Proposições sobre desafios do arquétipo de sucesso organizacional contidas 

em questionário online 
Categoria de 

análise 
Código Declaração 

Empreendedorismo 

CAT 1 
A cooperativa realiza ações que demonstram vontade de crescer e buscar 

melhoria contínua 

CAT 2 
A cooperativa desenvolve ações para expansão contínua de suas atividades, 

com capacidade para desenvolver produtos e/ou serviços flexíveis 

inovadores 

CAT 3 A cooperativa possui habilidade à captação de recursos financeiros para 

efetivo crescimento 

CAT 4 A cooperativa possui mecanismos para evitar riscos 

CAT 5 
A cooperativa demonstra aptidão para crescimento produtivo de diversas 

formas 

Navegação no 

ambiente dinâmico 

CAT 6 
A cooperativa interage com as múltiplas partes interessadas e demonstra que 

é a melhor opção para a reciclagem de resíduos sólidos urbanos 

CAT 7 
A cooperativa verifica regularmente as pressões do ambiente em que realiza 

suas atividades, neutralizando-as e ajustando-as para minimizar seus efeitos. 

CAT 8 
A cooperativa se destaca por sua credibilidade e pela criação de seu valor 

agregado junto às partes interessadas 

CAT 9 

A cooperativa monitora constantemente o ambiente em que exerce suas 

atividades, o que prontamente lhe permite ter ações rápidas para qualquer 

desvio 

CAT 10 

A cooperativa possui avanço tecnológico, expansão de mercado e expansão 

econômica conquistados pela cooperação entre as organizações, partes 

interessadas 

Gestão da 

diversidade 

CAT 11 A cooperativa está preparada para a diversidade do mercado de reciclagem 

CAT 12 

A cooperativa está capacitada em dialogar com os catadores, de modo a 

conquistar a homogeneidade da atividade de reciclagem, produzindo 

integração organizacional 

CAT 13 
A cooperativa demonstra ser um todo interligado, integrada e com mesmos 

objetivos organizacionais 

CAT 14 
A cooperativa possui competência organizacional; está profissionalizada e 

integrada, de forma que sua atividade será dificilmente imitada 

CAT 15 A cooperativa possui visão estratégica e desenvolve as competências que 

precisa para competir no mercado de reciclagem 

Provisionamento 

de recursos 

humanos 

CAT 16 A cooperativa possui líderes e equipe qualificada para todos os processos 

requeridos ao seu crescimento contínuo 

CAT 17 A cooperativa antecipa suas necessidades e toma ações relacionadas a sua 

força de trabalho de forma planejada 

CAT 18 A cooperativa incentiva e atua na formação de sua força de trabalho para o 

desenvolvimento de competências e educação formal 

CAT 19 A cooperativa faz gestão de permanência, de forma que cada cooperado 

tenha oportunidades de crescimento na organização 

CAT 20 A cooperativa está preparada para o crescimento contínuo, possuindo 

estrutura organizacional adequada e equipe qualificada 

Gestão da 

complexidade 

CAT 21 A cooperativa possui procedimentos sistemáticos de obtenção de dados para 

análise de informações e tomadas de decisões 

CAT 22 A cooperativa é rápida em decidir e implementar ações para solucionar 

problemas e atender as suas necessidades 

CAT 23 A cooperativa utiliza suas experiências como base de conhecimento para 

novos desafios 

CAT 24 A complexidade do mercado de reciclagem impulsiona a cooperativa para o 

crescimento demonstrado desde o início de suas atividades 

CAT 25 O processo de aprendizagem da cooperativa a fez uma organização que 

institucionalizou o “combate a incêndio” 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.2.3.1 Caracterização do Empreendedorismo em cooperativa de reciclagem 

 

Cabe um tratamento sobre o primeiro desafio, o empreendedorismo; se relaciona a 

capacidade de expansão e em obter crescimento contínuo, como destaca Grohs (2011). Ele 

deve visar criação de valor para o negócio, que é cooperativa de reciclagem, com efetivas 

prevenções ao risco da organização. O detalhamento considerou o nível de ambição; a 

versatilidade; a capacidade de captação de recursos e julgamento em relação aos riscos e o 

crescimento produtivo e híbrido. Está localizado entre os polos de resposta Baixo Nível, que 

indica que a cooperativa está propensa ao fracasso organizacional; e Alto Nível, que reforça a 

propensão ao sucesso organizacional. O resultado quanto ao desafio Empreendedorismo passa 

a ser exposto no formato que segue. 

 

I) Quanto a iniciativas que criam valor (Fatores de análise detalhado em ambição e em 

versatilidade empreendedora). 

 

O fator detalhado em ambição se revela pelo Alto Nível da capacidade 

empreendedora. No início das atividades da cooperativa, ainda havia descrédito por parte de 

seus cooperados em relação à venda de seus produtos. Após a primeira comercialização, 

ocorrida em 2006, o negócio passou a expandir e a ambição foi crescente. Seus 

líderes/gestores passaram a defender a categoria junto às entidades governamentais. Já a 

versatilidade empreendedora se revela como de Alto Nível, pois a cooperativa se tornou a 

única em seu mercado de recicláveis que comercializa determinados tipos de plásticos, ainda 

que sejam os mesmos produtos ofertados, em sua quase totalidade, retirados do lixão. As 

melhorias feitas no galpão sede, que hoje conta com infraestrutura mínima para o 

desenvolvimento de suas atividades, resultam de visão de sua liderança que conseguiu 

ampliação de normas legais que contribuem para o seu desenvolvimento. 

 

II) Quanto a iniciativas que previnam riscos (Fatores de análise detalhado em capacidade 

de captação de recursos, julgamento em relação aos riscos e crescimento produtivo e híbrido). 

 

O detalhamento em versatilidade empreendedora se revela pelo Alto Nível. Com o 

apoio de normas como a PNRS, a cooperativa possui capacidade de captação de recursos 

financeiros e técnicos necessários ao seu crescimento, ainda que passivamente. A cooperativa 

tem recebido apoio financeiro da ANCAT que, por sua vez, os recebe de indústrias que são 
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poluidoras. Com a pressão que impõe sobre a sociedade e órgãos públicos, recebe benefícios 

em sua sede, tais como instalação de poço artesiano e caminhão. Já o julgamento em relação 

aos riscos, se revela de Baixo Nível. A liderança da cooperativa, apesar da ambição e 

versatilidade empreendedora, enquanto se alia a movimentos para melhoria de condições à 

classe de catadores, continua com o desejo em permanecer nas proximidades do lixão. Essa 

liderança ignora o risco de seu fechamento, com distância de, aproximadamente, dez 

quilômetros da cidade, origem do descarte de RSU, seus insumos; como se constata em 

revisão de Plano Diretor e demais dados coletados a partir das técnicas previstas para esta 

investigação. Por fim, o detalhamento em crescimento produtivo e híbrido se revela de Baixo 

Nível. Os líderes/gestores da cooperativa insistem em permanecer no mesmo local e, apesar 

de considerarem a possibilidade de crescimento híbrido; este, de fato, não acontece. Não há 

articulação institucional com os próprios catadores da região, avulsos e associados, 

estabelecidos em bairros com grande quantidade de descarte. A cooperativa poderia receber 

os RSU da coleta seletiva, mas não conseguiu se articular para coletar em um bairro ou 

condomínio sequer, de forma sistemática. 

As notações acima contidas em I e II foram obtidas por meio de elementos qualitativos 

que motivam as inferências ali tratadas; mas, que necessitam ser validadas quantitativamente, 

de modo a expressar a prova do afirmado ou negado, por pontuação em teste estatístico; o que 

se procedeu nesta pesquisa. Assim, o apurado representa maiores médias ponderadas para o 

fator Empreendedorismo; estão entre os que se posicionam pela Indiferença e Concordância, 

situações posicionadas entre 3 e 4 na apuração desta média, para as respostas obtidas em CAT 

1 = 3,45, CAT 2 = 3,42, CAT 3 = 3,03 e CAT 5 = 3,42; a seguinte média ponderada apurada 

está entre 2 e 3, representando a percepção dos que se encontram entre os que Discordam e os 

Indiferentes, para a proposição CAT 4 = 2,82, posições que podem ser constatadas no 

desempenho gráfico exposto na Figura 22 que segue. 

 

Figura 22 – Gráfico média ponderada para o fator Empreendedorismo entre os polos de     

                     resposta DF = 1; D = 2; I = 3; C = 4; e CF = 5 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 
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O fator empreendedorismo foi tratado considerando os apontamentos de Sanches, 

Meireles e Sordi (2011) ao afirmarem que uma Escala Likert tem proposições. De fato, cada 

respondente admite seu grau de concordância para essas afirmativas que compõem o fator. 

Como se pode conferir, em relação ao fator Empreendedorismo, as proposições CAT 1, CAT 

2 e CAT 5 têm concordância baixa, constando o mesmo percentual de 66,67%. Segue com 

concordância baixa a proposição CAT 3 com 51,52%. Destaca-se a proposição com menor 

GC, discordância desprezível em relação à proposição CAT 4 com percentual de 42,42%, 

conforme Tabela 4; que segue. 

 

Tabela 4 – Resultados do fator Empreendedorismo 

Empreendedorismo 
Diferencial 

semântico 
QT MO Dp Cp GCp 

Codificação Proposições DF D I C CF 

CAT1 

A cooperativa realiza ações que 

demonstram vontade de crescer e buscar 

melhoria contínua 

2 4 10 11 6 33 C 11 22   66,67  

CAT2 

A cooperativa desenvolve ações para 

expansão contínua de suas atividades, 

com capacidade para desenvolver 

produtos e/ou serviços flexíveis 

inovadores 

0 6 10 14 3 33 C 11 22   66,67  

CAT3 

A cooperativa possui habilidade à 

captação de recursos financeiros para 

efetivo crescimento 

2 7 14 8 2 33 I 16 17   51,52  

CAT4 
A cooperativa possui mecanismos para 

evitar riscos 
3 9 14 5 2 33 I 19 14   42,42  

CAT5 

A cooperativa demonstra aptidão para 

crescimento produtivo de diversas 

formas 

0 7 8 15 3 33 C 11 22   66,67  

Df / µ2 Discordantes do fator (Df) 68 Grau de Descrença (µ2)             0,41  

Cf / µ1 Concordantes do fator (Cf) 97 Grau de Crença (µ1)             0,59  

GCf Grau de concordância do fator 58,79 

Legenda: QT= é o total de respondentes; MO=Mediana observada; Dp=Discordantes da proposição; Cp= 

Concordantes com a proposição; GCp=Grau de concordância com a proposição; Df=Discordantes do fator; 

Cf=Concordantes com o fator; GCf=Grau de concordância com o fator; DF=Discordo Fortemente; D=Discordo; 

I=Indiferente; C=Concordo e CF=Concordo Fortemente; µ1=grau de crença; µ2=grau de descrença. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Crítica sobre a tabela acima permite afirmar que o empreendedorismo da cooperativa 

está em nível baixo, com tendência a autodestruição; o que é revelado pelo percentual do GCf 

de 58,79 %, concordância desprezível.  A proposição CAT 4 é a que mais responde a essa 
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tendência; corresponde a percepção dos respondentes sobre a falta de mecanismos que a 

cooperativa possui para evitar riscos. Em estudos de Fleck (2009), essa proposição representa 

a capacidade do líder/gestor avaliar ou julgar suas ações, o que pode depender de questões 

internas quanto ao seu temperamento, ou ainda em relação à capacidade da cooperativa em 

captar e disponibilizar informações que contribuam com sua liderança à tomada de decisão. 

Na sequência, as respostas à proposição CAT 3 revelam a inabilidade dos gestores da 

cooperativa em mobilizar recursos; o fato contribui consideravelmente à autodestruição, tendo 

em vista os apontamentos de Fleck (2009), ao tratar sobre os arquétipos de fracasso 

organizacional, Portanto, o indicativo da autora permite afirmar que, em face da pouca 

habilidade da liderança da cooperativa em obter ou mobilizar recursos para executar os planos 

delineados, ocorrerá o fracasso organizacional, indubitavelmente. Estas duas percepções em 

CAT 4 e CAT 3 acima, chegam a um grau de concordância (GCp) nos percentuais 42,42% e 

51,52% respectivamente, o que aponta uma discordância desprezível e uma concordância 

desprezível. 

Crítica sobre a proposição CAT1 revela-se uma percepção com percentual de grau de 

concordância (GCp) de 66,67%, considerada baixa. Isso revela a ambição e o orgulho de fazer 

e querer que a reciclagem seja vista como referência. Já na proposição CAT 2, voltada às 

iniciativas que criam valor, versatilidade empreendedora que envolve imaginação e visão, 

capacidade do líder/gestor de identificar e aproveitar novas oportunidades para desenvolver 

melhorias para a cooperativa; o percentual alcança o mesmo valor. Quanto à proposição CAT 

5, que contempla o crescimento produtivo e híbrido, iniciativa que previne riscos; o 

percentual segue o mesmo. Tal ocorrência pode ser confrontada com os preceitos de Fleck 

(2009), quando esta autora aponta uma propensão positiva, uma vez que está claro uma 

tendência ao comportamento impulsionado para o sucesso organizacional; isto, se a liderança 

da cooperativa atentar para sua permanência passiva no empreendimento; desconsiderando os 

riscos em continuar com a atividade de catação no lixão.   

São estes os desafios do empreendedorismo abordado por Fleck (2009) e estão mais 

relacionados com as pressões do próprio mercado em que a cooperativa atua, revelando que a 

liderança possui baixo nível dessas características. Por isso, a liderança vem conduzindo a 

cooperativa a uma estratégia defensiva ou nula; significa afirmar que esses líderes/gestores 

apenas a protegem, enquanto a preserva das incertezas. Este cenário cognitivo contraria a 

proposta de Scharmer (2010), ao vislumbrar a expansão e o crescimento a partir das etapas de 

movimento do U. Dos fatores de sucesso organizacional, a cooperativa apresenta para o 

Empreendedorismo o maior dos GCf, de 58,79; além de maior grau de crença proeminente 
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tratada em µ1,  do que da descrença em menor percentual, tratado em µ2, cujo resultado 

apurado é de 59% e 41%, respectivamente.  

Sanches, Meireles e Sordi (2011) consideram os dados coletados dos respondentes 

como sensores; portanto, se pode afirmar que as opiniões coletadas em questionário on line, 

interpretadas por meio da lógica paraconsistente, corroboram com as análises efetuadas a 

partir dos dados coletados por outras técnicas; exceto quanto a proposição CAT 5, pois, ali se 

revela de Alto Nível para os respondentes e de Baixo Nível pelos dados colhidos em 

entrevistas, observações, eventos e documentos. Nesta investigação a proposição CAT 5 será 

considera como de Baixo Nível, uma vez que a cooperativa opera essencialmente no lixão.   

 

4.2.3.2 Caracterização da Navegação no ambiente dinâmico em cooperativa de 

reciclagem 

 

Neste compartimento está a abordagem sobre o segundo desafio: a navegação no 

ambiente dinâmico. Está associado ao sucesso e a interação, ao relacionamento com seus 

stakeholders; além da captura de valor e a legitimidade organizacional. Está entre os extremos 

de respostas como Passiva, para navegação inadequada quanto a utilização de estratégias, com 

propensão a autodestruição; e, como Ativa, oportuna no ambiente em que a cooperativa 

desenvolve suas atividades de reciclagem; tendência à autoperpetuação. O resultado quanto ao 

desafio Navegação no Ambiente Dinâmico passa a ser exposto nos pontos que seguem, 

obedecendo a Fleck (2009) com os seus arquétipos e Grohs (2011) ao abordar sobre a 

trajetória de crescimento em sistema cooperativo. 

 

I) Quanto a captura de valor (Fatores de análise detalhados em relacionamento e em uso 

de estratégias de navegação). 

 

O fator detalhado em relacionamento se revela Passiva, no que tange relacionamento 

adequado com os diversos stakeholders. A cooperativa, assim como outras organizações, 

depende dos anseios e das expectativas dos stakeholders; a interação com sua liderança e a 

dos demais segmentos não demonstra ser a melhor opção para a reciclagem de RSU. Esse fato 

pode ser demonstrado a partir das dificuldades apresentadas por seus líderes, quando 

questionados sobre reciclagem de materiais que não consideram rentáveis; essas pessoas são 

ignoradas, mesmo quando precisam descartar corretamente materiais aceitos pela cooperativa, 
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como expostos em entrevistas, observações e em ambientes virtuais de relacionamento. Já o 

uso de estratégias de navegação se revela como Passiva. Considera-se inadequada a 

navegação de maneira impositiva e por pressões ideológicas, contrárias ao seu próprio 

estatuto. O tom do discurso dos líderes/gestores da cooperativa é de considerar fazer muito 

por todos os segmentos, estratégia considerada equivocada para essa navegação. As 

conquistas, para os catadores, são efetivas. Logo, as estratégias devem ser de harmonização; 

ampliar a rivalidade já existente, insistir em categorizar iniciativas privadas como grandes 

empresários de maneira irônica e pouco respeitosa, poderão conduzir a cooperativa à 

autodestruição. 

 

II) Quanto à legitimidade organizacional (Fatores de análise detalhados em legitimidade, 

monitoramento e capacidade de captura de valor). 

 

O fator detalhado em legitimidade se revela pela navegação Ativa. A cooperativa de 

reciclagem confirmou sua legitimidade por cumprir seu papel junto a sua comunidade, ainda 

que de maneira nada inovadora, deixando a desejar na prestação de seus serviços à sociedade. 

Seus recursos são colocados à disposição dos seus cooperados, apesar da não integralização 

do capital social, em sua maioria; resta clara falta de comprometimento de seus integrantes. Já 

o monitoramento se revela pela navegação Passiva. A cooperativa desempenha 

monitoramento incompleto e ineficiente do ambiente. Inexiste acompanhamento sistemático e 

detalhado do ambiente político, econômico, social e tecnológico. Não possui planejamento 

que contemple instrumentos para melhorias de suas ações. Por último, a capacidade de 

captura de valor revela navegação Ativa. Destaca-se a criação da cooperativa, fato ocorrido 

após, aproximados, vinte anos de atuação da coleta no lixão da região. Acredita-se que a 

pressão para melhor margem operacional na comercialização, forçou sua liderança a agir. 

Contudo, essa capacidade decorre da criação de instrumentos normativos que impulsionam o 

crescimento da cooperativa, dos quais, destacam-se o código de ocupação de catador e a 

Agenda 2030, que contempla como objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU a 

erradicação da pobreza; redução das desigualdades; e trabalho decente e crescimento 

econômico. 

As notações contidas em I e II deste subtópico foram colhidas por meio de elementos 

qualitativos que permitem as inferências sobre navegação no ambiente dinâmico. Mas passam 

a ser validadas quantitativamente a partir de dados coletados em questionário on line, de 

modo a autenticar o que se afirmar ou o que se negar. Dessa forma, as maiores médias 
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ponderadas para este fator estão entre os que se posicionam pela Indiferença e Concordância, 

situações posicionadas entre 3 e 4, na apuração dessa média, para as respostas obtidas CAT 6 

= 3,21 e CAT 8 = 3,27; as seguintes estão entre 2 e 3, representando a percepção dos que se 

encontram entre Discordam e Indiferentes para CAT 7 = 2,94, CAT 9 = 3 e CAT 10 = 2,85; 

que podem ser verificadas na Figura 23, a seguir. 

 

Figura 23 – Gráfico média ponderada para o fator Navegação no ambiente dinâmico 

entre os polos de resposta DF = 1; D = 2; I = 3; C = 4; e CF = 5 

 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os resultados que demonstram propensão à autoperpetuação, referentes ao fator 

navegação no ambiente dinâmico com concordância baixa, bem próximo a desprezível, o que 

se revela em CAT 8 com percentual de 60,61%; os seguintes, com concordância desprezível, 

são as proposições CAT 6 e CAT 9, com percentuais 57,58% e 50%, respectivamente. 

Constata-se discordância desprezível para as proposições CAT 7 e CAT 10, com percentuais 

45,45% e 42,42%, respectivamente. Revela-se perceptível superioridade do grau de crença, 

que se apresenta com 51%, em relação ao grau de descrença, com 49%, revelados na Tabela 

5; que segue. 
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Tabela 5 – Resultados do fator Navegação no ambiente dinâmico 

Navegação no ambiente dinâmico 
Diferencial 

semântico 
QT MO DP CP GCp 

Codificação Proposições DF D I C CF 

CAT6 

A cooperativa interage com as múltiplas 

partes interessadas e demonstra que é a 

melhor opção para a reciclagem de 

resíduos sólidos urbanos 

1 8 10 11 3 33 I 14 19   57,58  

CAT7 

A cooperativa verifica regularmente as 

pressões do ambiente em que realiza 

suas atividades, neutralizando-as e 

ajustando-as para minimizar seus 

efeitos. 

2 8 16 4 3 33 I 18 15   45,45  

CAT8 

A cooperativa se destaca por sua 

credibilidade e pela criação de seu valor 

agregado junto às partes interessadas 

1 6 12 11 3 33 I 13 20   60,61  

CAT9 

A cooperativa monitora constantemente 

o ambiente em que exerce suas 

atividades, o que prontamente lhe 

permite ter ações rápidas para qualquer 

desvio 

2 4 21 4 2 33 I 17 17   50,00  

CAT10 

A cooperativa possui avanço tecnológico, 

expansão de mercado e expansão 

econômica conquistados pela cooperação 

entre as organizações, partes 

interessadas 

3 10 12 5 3 33 I 19 14   42,42  

Df / µ2 Discordantes do fator (Df) 80,5 Grau de Descrença (µ2)             0,49  

Cf / µ1 Concordantes do fator (Cf) 84,5 Grau de Crença (µ1)             0,51  

GCf Grau de concordância do fator 51,21 

Legenda: QT=é o total de respondentes; MO=Mediana observada; Dp=Discordantes da proposição; Cp= 

Concordantes com a proposição; GCp=Grau de concordância com a proposição; Df=Discordantes do fator; 

Cf=Concordantes com o fator; GCf=Grau de concordância com o fator; DF=Discordo Fortemente; D=Discordo; 

I=Indiferente; C=Concordo e CF=Concordo Fortemente; µ1=grau de crença; µ2=grau de descrença. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os resultados apresentados evidenciam que a cooperativa navega de forma passiva no 

ambiente dinâmico, o que evidencia monitoramento incompleto e ineficiente desse 

ecossistema; assim como revela utilização inadequada de estratégias de resposta. Esse desafio 

demonstra a maneira como a cooperativa lida com seus stakeholders e identifica seu 

comportamento no ambiente em constante mudança, conforme abordagem de Fleck (2009). O 

monitoramento pressupõe um acompanhamento do ambiente político, econômico, social e 

tecnológico; o que propicia identificar tendências da indústria e a forma com que a 

cooperativa responderá as tendências identificadas. A cooperativa apresenta GCf de 51,21%, 

concordância desprezível, além de maior grau de crença (µ1) do que de descrença (µ2), 

percentuais de 51% e 49%; respectivamente.  
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Considerando os respondentes como juízes, conforme abordagem de Sanches, 

Meireles e Sordi (2011), os dados, opiniões coletadas em questionário on line, revelam que a 

proposição CAT 10 está considerada como discordância desprezível, o que se contrapõe aos 

dados colhidos em outras técnicas, considerados como de navegação Ativa. Aqui será 

considerada a resposta do questionário, uma vez que a capacidade de captação de valor para 

esta proposição decorre, primordialmente, de ações externas.   

 

4.2.3.3 Caracterização da Gestão da diversidade em cooperativa de reciclagem 

 

Aqui está o tratamento relativo ao terceiro desafio, inerente à diversidade resultante do 

aumento de produtos, a ampliação de novos mercados, recursos, e novas tecnologias, 

conforme preceitos de Fleck (2009). Quanto à gestão da diversidade, os resultados das 

análises indicam o quanto a cooperativa trabalha os conflitos organizacionais e pessoais, e as 

rivalidades. Está localizada entre os polos de resposta Fragmentação, que indica que a 

cooperativa está propensa a autodestruição, e Integração, que reforça a propensão a 

autoperpetuação. O resultado quanto ao desafio gestão da diversidade, passa a ser exposto no 

formato que segue. 

  

I) Quanto à manutenção da integridade frente o aumento de conflitos (Fatores de Análise 

detalhados em capacidade de coordenação, capacidade de diálogo e capacidade nas relações). 

 

Considere-se aqui o fator em capacidade de coordenação pela Integração. A 

cooperativa demonstra capacidade de coordenação entre os seus cooperados, utilizando-se de 

reuniões para suas comunicações internas, conversa direta e franca; o que aumenta o nível de 

integridade organizacional. Pode-se afirmar que está no limiar com a fragmentação, visto que 

existe falta de cooperação quando se trata de inovação; a liderança acaba cedendo na pressão, 

como foi na situação de fechamento do lixão, momento em que houve pressão para insistir na 

sua manutenção e reabertura, o que acabou acontecendo.  Se instituídos outros mecanismos de 

coordenação, possivelmente seria mantida a heterogeneidade com estímulo à integração 

organizacional. Se houver aumento de diversidade, como aumento de produtos e alterações na 

forma de remuneração, sua integridade poderia ser afetada; para diversificação, a base deve 

ser sólida. Já para a capacidade de diálogo pela Integração, os líderes/gestores da cooperativa 

demonstram habilidade, o que produz integração organizacional, cooperação sistêmica. Os 
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dados coletados demonstram que isso decorre da cumulatividade das funções assumidas em 

outras organizações que tem como foco a proteção da categoria dos catadores, quando esses 

se encontram para reuniões e outras atividades. Finaliza-se esta análise com o detalhamento 

da capacidade nas relações, que se revela em Fragmentação. Atualmente a cooperativa possui 

apenas cinquenta cooperados. Número que não é suficiente para atender as reais necessidades 

da região onde atua e como está estruturada, visto que a conexão com as associações e 

catadores autônomos é focada em questões sociais do segmento, com as econômicas e 

ambientais distante desse foco. A cooperativa não conseguiu, nos seus anos de existência, um 

relacionamento coeso no seu segmento. Observam-se líderes/gestores da cooperativa 

atribuindo constantemente culpa aos líderes de outros segmentos, essencialmente aos órgãos 

públicos. 

 

II) Quanto a manutenção da integridade frente a rivalidade organizacional (fatores de 

análise detalhados em competência central e conexões no compartilhamento). 

 

O fator detalhado em competência central se revela em Fragmentação. A atividade de 

reciclagem pode ser facilmente imitada por organizações que resolvam ingressar no mesmo 

mercado da cooperativa, fato mencionado pelos entrevistados; seus cooperados sabem sobre a 

atividade, possuem habilidades para tornar esses conhecimentos em materiais prontos para a 

comercialização; contudo, falham em atitudes que propiciam inovação em reciclagem. Para o 

detalhamento em conexões no compartilhamento, igualmente está para a Fragmentação. A 

cooperação sistêmica, compartilhamento e ajuda mútua entre a cooperativa, as associações de 

catadores e catadores autônomos, não representa a realidade dos fatos. Na quase totalidade a 

comercialização por parte desses catadores é feita para concorrentes da cooperativa, o que 

demonstra fragmentação e necessidade de conexão no compartilhamento e ajuda mútua. 

As notações em I e II deste subtópico são validadas quantitativamente, por pontuação, 

em teste estatístico. Dessa forma, o apurado representa para o fator Gestão da Diversidade, a 

proposição CAT 12 = 3,18, que possui a maior média ponderada; está entre os que se 

posicionam pela Indiferença e Concordância, situação posicionada entre 3 e 4 na apuração 

dessa média para as respostas obtidas. Representando a percepção dos que se encontram como 

Discordam e Indiferentes, média ponderada apurada entre 2 e 3, estão para as proposições 

CAT 11 = 2,73, CAT 13 = 2,97, CAT 14 = 2,88 e CAT 15 = 2,88, como se apresentam na 

Figura 24; que segue. 
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Figura 24 – Gráfico média ponderada para Gestão da diversidade entre os polos de 

resposta DF = 1; D = 2; I = 3; C = 4; e CF = 5 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como se pode conferir, com base na lógica paraconsistente, as proposições CAT 12, 

CAT 13 e CAT 14 têm concordância baixa, constando os percentuais de 59,09%, 51,52% e 

50%, respectivamente. Na sequência tem-se a proposição CAT 15 com percentual de 45,45%. 

Destaca-se a proposição com menor GC, discordância baixa para a proposição CAT 11 com 

percentual de 39,39%, conforme Tabela 6 que segue. 

 

Tabela 6 – Resultados do fator Gestão da diversidade 

Gestão da diversidade 
Diferencial 

semântico 
QT MO Dp Cp GCp 

Codificação Proposições DF D I C CF 

CAT 11 
A cooperativa está preparada para a 

diversidade do mercado de reciclagem 
6 9 10 4 4 33 I 20 13   39,39  

CAT12 

A cooperativa está capacitada em 

dialogar com os catadores, de modo a 

conquistar a homogeneidade da 

atividade de reciclagem, produzindo 

integração organizacional 

2 4 15 10 2 33 I 14 20   59,09  

CAT 13 

A cooperativa demonstra ser um todo 

interligado, integrada e com mesmos 

objetivos organizacionais 

4 5 14 8 2 33 I 16 17   51,52  

CAT 14 

A cooperativa possui competência 

organizacional; está profissionalizada e 

integrada, de forma que sua atividade 

será dificilmente imitada 

6 2 17 6 2 33 I 17 17   50,00  

CAT 15 

A cooperativa possui visão estratégica e 

desenvolve as competências que precisa 

para competir no mercado de reciclagem 

2 9 14 7 1 33 I 18 15   45,45  

Df / µ2 Discordantes do fator (Df) 84 Grau de Descrença (µ2)             0,51  

Cf / µ1 Concordantes do fator (Cf) 81 Grau de Crença (µ1)             0,49  

GCf Grau de concordância do fator 49,09 

Legenda: QT=é o total de respondentes; MO=Mediana observada; Dp=Discordantes da proposição; Cp= 

Concordantes com a proposição; GCp=Grau de concordância com a proposição; Df=Discordantes do fator; 

Cf=Concordantes com o fator; GCf=Grau de concordância com o fator; DF=Discordo Fortemente; D=Discordo; 

I=Indiferente; C=Concordo e CF=Concordo Fortemente; µ1=grau de crença; µ2=grau de descrença. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para os respondentes, a cooperativa tem fragilidade no diálogo com os catadores; 

consequentemente, não há homogeneidade da atividade de reciclagem, o que dificulta a 

integração organizacional; clara demonstração de falta de integração. Além disso, a atividade 

desenvolvida pode ser copiada facilmente por quaisquer organizações que desejem ingressar 

nesse mercado. Entretanto, o destaque para esse fator é que a cooperativa não demonstra estar 

preparada para a diversidade do mercado de reciclagem, bem como não evidencia possuir 

visão estratégica para desenvolvimento das competências que precisa para competir nesse 

mercado, mesmo existindo faz quatorze anos. Com o seu crescimento, a estrutura 

administrativa precisaria se ajustar à nova configuração, o que não foi a realidade da 

cooperativa, fato evidenciado pelo GCf = 49,09%, discordância desprezível, com maior grau 

de descrença (µ2) do que de crença (µ1), percentuais de 51% e 49%, respectivamente. 

Conforme Fleck (2009), a gestão da diversidade significa a relação com que a cooperativa se 

mantém íntegra ao longo do tempo, com o aumento da diversidade interna, ampliada quando 

começa a lidar com novas regiões e tecnologias. Quanto maior e mais diversificada for a 

cooperativa, maior a dificuldade em lidar com o esforço da liderança na coordenação de sua 

administração.  

 

4.2.3.4 Caracterização do Provisionamento de recursos humanos em cooperativa de 

reciclagem 

 

Merece um tratamento sobre o quarto desafio, o provisionamento de recursos 

humanos; se relaciona à competência e qualificação de maneira contínua, considerado por 

Fleck (2009) como extremamente relevante pela necessidade de antecipação das necessidades 

das organizações. O detalhamento considerou as necessidades, a renovação, a formação, a 

permanência e a mentalidade de crescimento dos líderes/gestores da cooperativa. Está 

localizado entre os polos de resposta Tardio, que indica propensão ao fracasso organizacional, 

e Antecipado, que indica a tendência ao sucesso organizacional. O resultado quanto ao desafio 

Provisionamento de recursos humanos aponta para um provisionamento Tardio; conforme 

exposto na sequência.  
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I) Quanto aos recursos humanos necessários (fatores de análise detalhados em 

necessidades e renovação). 

 

O fator detalhado em necessidades se revela Tardio. O quantitativo de cooperados 

deveria ser o suficiente para atender as necessidades da cooperativa para a inovação. Há o 

exemplo de cooperados motoristas de caminhão e financeiro. O único cooperado que 

desempenha função financeira é, também, um dos dois únicos motoristas; ambos 

líderes/gestores. Em virtude dessa situação, há demora no atendimento de necessidades da 

cooperativa, que não consegue absorver as demandas da sociedade no que tange a coleta 

seletiva de RSU. Já a renovação também está no polo Tardio. A capacidade da renovação da 

liderança não se evidencia na cooperativa. Inicialmente houve dificuldades em convencer 

catadores a se cooperarem. Após a primeira carga comercializada, outros se agregaram; 

entretanto, os mesmos líderes/gestores se revezam como dirigentes, não havendo renovação. 

 

II) Quanto aos recursos humanos competentes e qualificados (fatores de análise 

detalhados em formação, permanência e mentalidade de crescimento). 

 

Constata-se o detalhamento em formação como Tardio. A liderança não formou 

internamente outros cooperados para o desempenho como líderes/gestores. Resta clara a 

necessidade de formação em administração e finanças, não havendo cooperado com 

conhecimento e habilidade para redigir uma ata, bem como para assumir os controles internos 

e a prestação de contas, ficando a cargo de um líder/gestor que acumula funções e outro 

cooperado que o auxilia. Isso pode resultar em comprometimento do futuro da cooperativa, 

uma vez que ações devem ser imediatas quando surgem necessidades, de modo que a 

cooperativa deveria possuir cooperados preparados para seus controles permanentes, a partir 

de formação específica. Tardio também se encontra a permanência dos cooperados, uma vez 

que não há ênfase clara em planos de retenção de cooperados e em formação continuada para 

evolução, crescimento dentro da cooperativa, demonstrando despreocupação; inclusive com a 

sucessão de liderança. Já para a mentalidade de crescimento, intimamente ligado à inovação, 

se considera Tardio, o que demonstra que a cooperativa não está preparada para o crescimento 

contínuo. Um exemplo disso é o da liderança manter estrutura organizacional e respectivas 

funções, estas necessárias para pagamento pelos serviços prestados pelos cooperados por 

produção individual; mesmo quando, para o seu crescimento, seja necessária alteração. 

Alteração para que a remuneração seja por função, para absorver recicláveis para 
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comercialização advindos da coleta seletiva ou de outras fontes. Dessa forma, se ampliaria o 

senso de equipe, de ecossistema. 

As inferências a partir dos dados colhidos qualitativamente, criticados em I e II deste 

subtópico, foram provadas com as pontuações estatísticas. Assim, a maior média ponderada 

para o Provisionamento de recursos humanos está entre os que se posicionam pela Indiferença 

e Concordância, situações posicionadas entre 3 e 4 na apuração desta média para as respostas 

obtidas para o fator CAT 18 = 3,12. As demais apuradas estão entre 2 e 3, representando a 

percepção dos que se encontram entre os que Discordam e os Indiferentes, CAT 16 = 2,82, 

CAT 17 = 2,85, CAT 19 = 2,88 e CAT 20 = 2,79, conforme Figura 25 a seguir. 

 

Figura 25 – Gráfico média ponderada para o fator Provisionamento de recursos 

humanos entre os polos de resposta DF = 1; D = 2; I = 3; C = 4; e CF = 5 

 
   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como se confere, as proposições CAT 16, CAT 17, CAT 19 e CAT 20 têm 

discordância desprezível, constando os percentuais de GCp 45,45%, 46,97%, 48,48% e 

42,42%, respectivamente. Na sequência tem-se a proposição CAT 18, única deste 

agrupamento de provisionamento de recursos humanos com concordância desprezível, 

percentual de 54,55%, conforme Tabela 7, a seguir. 
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Tabela 7 – Resultados do fator Provisionamento de recursos humanos 

Provisionamento de recursos humanos 
Diferencial 

semântico 
QT MO DP CP GCp 

Codificação Proposições DF D I C CF 

CAT16 

A cooperativa possui líderes e equipe 

qualificada para todos os processos 

requeridos ao seu crescimento contínuo 

4 5 18 5 1 33 I 18 15   45,45  

CAT17 

A cooperativa antecipa suas 

necessidades e toma ações relacionadas à 

sua força de trabalho de forma 

planejada 

4 5 17 6 1 33 I 18 16   46,97  

CAT18 

A cooperativa incentiva e atua na 

formação de sua força de trabalho para 

o desenvolvimento de competências e 

educação formal 

2 5 16 7 3 33 I 15 18   54,55  

CAT19 

A cooperativa faz gestão de 

permanência, de forma que cada 

cooperado tenha oportunidades de 

crescimento na organização 

4 5 16 7 1 33 I 17 16   48,48  

CAT20 

A cooperativa está preparada para o 

crescimento contínuo, possuindo 

estrutura organizacional adequada e 

equipe qualificada. 

4 8 14 5 2 33 I 19 14   42,42  

Df / µ2 Discordantes do fator (Df) 86,5 Grau de Descrença (µ2)             0,52  

Cf / µ1 Concordantes do fator (Cf) 78,5 Grau de Crença (µ1)             0,48  

GCf Grau de concordância do fator 47,58 

Legenda: QT= é o total de respondentes; MO=Mediana observada; Dp=Discordantes da proposição; Cp= 

Concordantes com a proposição; GCp=Grau de concordância com a proposição; Df=Discordantes do fator; 

Cf=Concordantes com o fator; GCf=Grau de concordância com o fator; DF=Discordo Fortemente; D=Discordo; 

I=Indiferente; C=Concordo e CF=Concordo Fortemente; µ1=grau de crença; µ2=grau de descrença. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Em quatro, das cinco proposições, a interpretação para essas respostas foi discordância 

desprezível. Por essa razão, se afirma que a cooperativa não possui líderes e equipe 

qualificada para todos os processos requeridos ao seu crescimento contínuo, agindo 

tardiamente e de forma não planejada, quanto às suas necessidades relacionadas à força de 

trabalho. Ademais, há falhas com as oportunidades de crescimento de cada, com ausência de 

estrutura organizacional que permita um crescimento contínuo e duradouro. Há concordância 

desprezível quanto o incentivo para que haja formação de sua força de trabalho para o 

desenvolvimento de competências e educação formal. Essa realidade contraria estudos de 

Fleck (2009), que aborda o fator provisionamento de recursos humanos como o modo de fazer 

a gestão de pessoas, referindo-se a forma com que se planeja para identificar necessidades 

futuras e como desenvolve suas habilidades para alcançá-las. Essa autora considera que isso 

pode ser possível pela formação contínua ou renovação no quadro de cooperados, o que se 
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considera estratégico. Uma liderança defasada é limitador de crescimento. A cooperativa está 

propensa ao fracasso organizacional por não estar abastecida de recursos humanos 

qualificados, vital à criação e captação de valor que proporciona crescimento e renovação, 

evidenciado pelo resultado do GCf de 47,58, discordância desprezível; o menor dos fatores 

revelados para o sucesso organizacional, a partir dos dados coletados dos respondentes dos 

cinco fatores analisados.  

 

4.2.3.5 Caracterização da Gestão da complexidade em cooperativa de reciclagem 

 

Chega-se ao último desafio do arquétipo de sucesso organizacional, a gestão da 

complexidade. A gestão à solução de problemas de aumento de complexidade tende a 

proteger a organização de riscos e da descontinuidade, como destaca Grohs (2011); necessita 

de procedimentos sistemáticos para a obtenção de dados e análises de informações, com 

tomadas de decisão e ações para efetivação.  Está localizada entre os polos de resposta 

Assistemático, com propensão a autodestruição, e Sistemático, com propensão a 

autoperpetuação. O resultado quanto ao desafio gestão da complexidade passa a ser exposto a 

seguir. 

 

I) Quanto aos problemas complexos e respectivas soluções (fatores de análise detalhados 

em capacidade de resposta e solução e em rapidez na resposta e solução). 

 

O fator detalhado em Capacidade de resposta se revela Assistemático. No seu início, a 

liderança da cooperativa respondeu ao problema de comercialização de recicláveis na região, 

de maneira que passou a negociar com clientes de fora do Estado, a melhores preços; pode-se 

considerar fraca a capacidade de resposta, uma vez que a solução se originou da pressão por 

sobrevivência, não por sua competência. Em cinco entrevistas feitas com pessoas que 

participaram desse momento histórico, o relato foi mencionado. Também se considera 

Assistemático para o detalhamento rapidez na resposta e solução. A cooperativa possui fraca 

capacidade de resposta para solucionar problemas, o que pode ser constado nos dados 

coletados por meio das técnicas utilizadas para esta investigação. Exemplificando, um dos 

entrevistados afirmou ter dito ao líder/gestor da cooperativa que não precisava mais voltar 

para buscar soluções, sendo necessárias ações; outros afirmaram e comprovaram diversas 
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sugestões de ações que poderiam ter sido praticadas pela cooperativa; sem respostas para 

implementação, de modo que resta clara estagnação. 

 

II) Quanto ao aumento da complexidade e de riscos (fatores de análise detalhados em 

aprendizado, em complexidade e em reflexão crítica). 

  

O detalhamento em aprendizado se revela como Assistemático. A liderança da 

cooperativa tem compartilhado resultados positivos de cooperativas de reciclagem de outros 

mercados em redes sociais. Entretanto, sua liderança não consegue agir da mesma forma, o 

que indica não haver aprendizado compartilhado, o que poderia ser alavancado com os 

instrumentos legais e normativos criados antes e durante a existência da cooperativa, 

motivando seu sucesso organizacional. O detalhamento em complexidade também 

considerado Assistemático, visto que a complexidade do mercado de reciclagem não está 

impulsionando a cooperativa ao crescimento. Ocorre uma estagnação, como se a cooperativa 

tivesse chegado ao seu ponto mais elevado, fato demonstrado em suas exposições em eventos, 

quando sua liderança se torna repetitiva e retorna, de forma recorrente, aos mesmos benefícios 

que considera ao retirar toneladas do lixão. Por fim, o detalhamento reflexão crítica 

igualmente se revela Assistemático. A cooperativa insiste em trabalhar da mesma forma, 

retirando do lixão seus produtos à comercialização, mesmo conhecendo formas inovadoras e 

cooperativas de sucesso em outras regiões; a liderança age de maneira reativa. A reflexão 

crítica acontece para com outros segmentos; não para o próprio. 

De forma a expressar a comprovação das inferências dos dados qualitativos tratados 

acima, notações contidas em I e II, foram validadas quantitativamente por pontuação em teste 

estatístico. Assim, o apurado representa as maiores médias ponderadas para o fator Gestão da 

complexidade; estão entre os que se posicionam pena Indiferença e Concordância, situações 

posicionadas entre 3 e 4 na apuração desta média para as respostas obtidas ao fator Gestão da 

complexidade CAT 23 = 3,18 e CAT 24 = 3,18. A seguinte média ponderada apurada está 

entre 2 e 3, representando a percepção dos que se encontram entre os que Discordam e os 

Indiferentes, para as proposições CAT 21 = 2,79, CAT 22 = 2,73, e CAT 25 = 2,61, conforme 

Figura 26; que segue. 
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Figura 26 – Gráfico média ponderada para o fator Gestão da complexidade entre os 

polos de resposta DF = 1; D = 2; I = 3; C = 4; e CF = 5 

 
  Fonte: Elaborado pela autora. 

Os resultados relativos ao fator gestão da complexidade, a partir da análise pela lógica 

paraconsistente, destacam discordância baixa para as proposições CAT 22 e CAT 25 com 

percentuais de 39,39%. Para a proposição CAT 21 revelou-se discordância desprezível, 

constando o percentual de 42,42%. Na sequência, tem-se concordância desprezível para a 

proposição CAT 24 com percentual de 57,58%. A proposição CAT 23 evidenciou o maior de 

GC, igual a 60,61%, concordância baixa; conforme Tabela 8 que segue. 

 

Tabela 8 – Resultados do fator Gestão da complexidade 

Gestão da complexidade 
Diferencial 

semântico 
QT MO DP CP GCp 

Codificação Proposições DF D I C CF 

CAT21 

A cooperativa possui procedimentos 

sistemáticos de obtenção de dados para 

análise de informações e tomadas de 

decisões. 

4 7 16 4 2 33 I 19 14   42,42  

CAT22 

A cooperativa é rápida em decidir e 

implementar ações para solucionar 

problemas e atender as suas 

necessidades 

4 8 16 3 2 33 I 20 13   39,39  

CAT23 

A cooperativa utiliza suas experiências 

como base de conhecimento para novos 

desafios 

2 5 12 13 1 33 I 13 20   60,61  

CAT24 

A complexidade do mercado de 

reciclagem impulsiona a cooperativa 

para o crescimento demonstrado desde o 

início de suas atividades 

1 5 16 9 2 33 I 14 19   57,58  

CAT25 

O processo de aprendizagem da 

cooperativa a fez uma organização que 

institucionalizou o “combate a incêndio” 

6 5 18 4 0 33 I 20 13   39,39  

Df / µ2 Discordantes do fator (Df) 86 Grau de Descrença (µ2)             0,52  

Cf / µ1 Concordantes do fator (Cf) 79 Grau de Crença (µ1)             0,48  

GCf Grau de concordância do fator 47,88 

Legenda: QT= é o total de respondentes; MO=Mediana observada; Dp=Discordantes da proposição; Cp= 

Concordantes com a proposição; GCp=Grau de concordância com a proposição; Df=Discordantes do fator; 

Cf=Concordantes com o fator; GCf=Grau de concordância com o fator; DF=Discordo Fortemente; D=Discordo; 

I=Indiferente; C=Concordo e CF=Concordo Fortemente; µ1=grau de crença; µ2=grau de descrença. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Os respondentes consideram que a capacidade da cooperativa em resolver problemas 

está pouco sistematizada, lenta para decidir e implementar ações que atendam as suas 

necessidades; além de agir de forma imediatista, confirmando o que Fleck (2009) considera 

caminho para o fracasso organizacional. Significa que a cooperativa não demonstra 

organização para a gestão de problemas complexos, possuindo pouca informação e com 

soluções pouco eficazes, o que pode resultar em ameaça e inibição ao aprendizado e criação 

de processos preventivos; situação evidenciada pelo resultado do cálculo do GCf de 47,88, 

discordância desprezível.   

 

4.3 Proposta do modelo de gestão em face da Teoria U 

 

A vantagem competitiva abordada por Oliveira (2010), e a visão de sistemas 

interligados, conforme tratativas de Senge (2013); foram, ambas, confrontadas com base no 

aprendizado cíclico e permanente requerido na inflexão do U da Teoria proposta por 

Scharmer (2014). Isso envolve uma disciplina, como preceituada em Oliveira (2015), o que 

possibilitará ganhos de produtividade e maximização de resultados em gestão, segundo 

estudos em Baggio e Wegner (2016), o que vem a proporcionar o sucesso organizacional 

proposto por Fleck (2009). 

Para Oliveira (2010), a vantagem competitiva necessita das funções de planejar, 

organizar, dirigir, controlar e, primordialmente, desenvolver pessoas. Em infraestruturas 

propícias à inovação, em relação dinâmica e centrada nas pessoas, essas funções minimizam o 

risco de fracasso. Dessa forma se pressupõe que a inovação requer práticas consolidadas de 

gestão à reciclagem; líderes/gestores, com ferramentas próprias e inovadoras em seus 

ambientes e, colaborativamente, em outros; próprios para criarem soluções à gestão de 

reciclagem. Estes podem proporcionar a mudança requerida para a solução do problema 

complexo que se estabeleceu durante décadas no locus investigativo.   

Apesar do pensamento sistêmico representar, para muitos, uma poderosa ferramenta 

de solução de problemas, Senge (2013) acredita que é mais poderoso como uma linguagem 

que aumenta e altera a maneira de pensar e falar acerca de temas complexos, como se observa 

na gestão de RSU. Para esse autor, diagramas de circuito causais, arquétipos e modelos 

informatizados, são ferramentas do pensamento sistêmico que permitem tratar acerca de 

interrelações, porque estas se baseiam no conceito teórico de processos de realimentação. A 

partir de estruturas de canais, ocorre a alimentação de um sistema; são alimentados de 
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influência e informações ao longo do tempo, o que pode produzir crescimento; inovação; 

mente, coração e vontade abertos; aprendizado cíclico, como preceitua Scharmer (2014).  

Para o desenvolvimento de mecanismo de liderança que suporte líderes/gestores 

capazes de resolver os desafios desta época e vindouras, Scharmer (2014) sugere pronta 

mudança da realidade econômica de egossistêmica para ecossistêmica. Dessa forma, a partir 

da utilização da tecnologia social em U, essa realidade pode ser ajustada, maneira com que 

líderes/gestores laboram com conscientização egossistêmica, a partir de aprendizado cíclico e 

permanente, uma vez que a realidade econômica tem sido moldada por ecossistemas 

interdependentes. 

Quando líderes/gestores, conscientes ecossistemicamente, aplicarem abordagens 

inovadoras e criativas nas organizações, devem considerar a disciplina abordada por Oliveira 

(2015). Este autor considera que, em locais de trabalho com liberdade para inovação, requer-

se a disciplina de atuação para líderes/gestores, de forma que ideias inovadoras não 

possibilitem que lideranças percam o foco das atividades cotidianas, bem como tenham 

disciplina para o pensamento sistêmico. Aqui, Oliveira (2015) alerta para a ligação dessa 

disciplina e a consciência da importância da inovação à cultura organizacional e para 

disciplina adequada a atuação global e estratégica, direcionada para resultados, de forma que 

líderes/gestores sejam capazes de consolidar a inovação para resultados.  

A inovação deve estar alicerçada em conhecimentos que podem ser compartilhados 

entre lideranças colaborativas. Para Baggio e Wegner (2016), ganhos de produtividade e 

maximização de resultados em gestão podem ser alcançados com práticas colaborativas de 

pesquisa e desenvolvimento, o que proporciona transferência de conhecimentos, 

complementaridade de recursos e criação; podendo acelerar o processo de inovação e 

criatividade. Essa colaboração oportuniza maior interação e cooperação por meio de práticas 

colaborativas tão necessárias para a gestão de RSU.   

Assim, o sucesso organizacional proposto por Fleck (2009) e estudado por Grohs 

(2011), pode emergir para a cooperativa de reciclagem e seus stakeholders. Essa liderança 

voltada para um propósito, consciente com a mente, coração e vontade abertas e atentas aos 

desafios empreendedorismo, navegação no ambiente dinâmico, gestão da diversidade, 

provisionamento de recursos humanos e gestão da complexidade, como servidora; estará 

proporcionando o aparelhamento necessário ao sucesso organizacional à gestão de 

reciclagem, no locus desta pesquisa. 

Considerando os autores acima citados, foi possível trazer os resultados relativos ao 

modelo de gestão proposto. Esta construção segue o estágio de desenvolvimento econômico, 



120 

 

com a identificação da gestão da liderança de RSU da cooperativa e seus stakeholders, no 

locus investigado. Considera-se, neste compartimento, o estágio da lógica econômica e do 

relacionamento com os stakeholders, desmembrados em mecanismos de coordenação, lógica 

econômica dominante, propósito do negócio e o relacionamento com os stakeholders.  Após 

identificação em outro tópico, se critica o modelo de gestão vigente em face dos preceitos da 

Teoria U, conforme abordagem de desconexões sistêmicas. E, por fim, está apresentado 

modelo da forma de inflexão em face da Teoria U e modelo conceitual inovador, alicerçado 

por modelagem estrutural para o desempenho dos stakeholders em relação ao sucesso 

organizacional. 

 

4.3.1 Proposta de modelo de gestão em face do estágio de desenvolvimento econômico 

 

Neste subtópico serão analisados os dados colhidos em observações, materiais 

audiovisuais e entrevistas não estruturadas; técnicas previstas na metodologia desta pesquisa, 

em face do estágio de desenvolvimento econômico preceituado por Scharmer (2014). Se faz 

necessária a compreensão da lógica da situação organizacional para a gestão de resíduos no 

locus desta pesquisa. Assim, a partir do panorama da evolução das organizações, incorporado 

aos estágios da lógica econômica desse autor, se definem categorias e fatores de análise 

conforme Quadro 24, a seguir.  

  

Quadro 24 – Categorias e fatores de análise do estágio da lógica econômica 
Objetivos 

específicos 

Categorias de análise Fatores de análise Técnicas 

Diagnosticar e 

propor modelo de 

gestão em face da 

Teoria U 

Estágio da lógica 

econômica e do 

relacionamento com os 

stakeholders considerando 

economia de: Estado 

centralizado; livre 

mercado; social de 

mercado; ecossistêmica 

cocriativa 

- Mecanismo de 

coordenação (poder), 

- lógica econômica 

dominante,  

- propósito do negócio e; 

- relacionamento com os 

stakeholders 

Observações. Entrevista 

não estruturada. 

Materiais audiovisuais. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para a prototipação de modelo conceitual de gestão de reciclagem em face da Teoria 

U, esta pesquisa traz os resultados que se alicerçam em entrevistas não estruturadas, materiais 

audiovisuais e observações, seguindo o rito procedimental, amparados pelas teorias do 

Desenvolvimento, dos Stakeholders e Institucionalista e, também em análises fundamentadas 

por Scharmer (2010; 2014), demonstrados nas críticas sequenciadas a seguir. 

 

I) Proposição para um mecanismo de coordenação ou de poder 

 

Scharmer (2014) considera que os principais conceitos de liderança da nossa era são a 

centralização e a hierarquia; a descentralização e a competição; e maneiras participativas de 

relacionamento e diálogo em rede com os stakeholders. Esse autor afirma que essas formas de 

liderar são inadequadas para resolver os problemas, pois, são conceitos herdados que não 

superam os desafios desta época, como pode ser verificado na gestão da reciclagem no locus 

investigativo. Pode-se afirmar que o mecanismo de poder da liderança dos segmentos desta 

pesquisa, se encontra entre os estágios de desenvolvimento 1.0 e 2.0, em um misto de 

centralizado e hierárquico; a exemplo do segmento dos órgãos públicos, que detém o poder 

das normas para punição daqueles que não as cumprem, o que não se aplica a eles próprios; 

porque é modelo centrado no Estado. Este é caracterizado pela coordenação por meio do 

controle e chicote, conforme apregoa Scharmer (2014); e de delegação e competição, posição 

que se enquadram os catadores e as organizações privadas, como se existissem várias 

pirâmides de maneira descentralizada e competitivas, o que se considera livre mercado, 

caracterizado por meio de mecanismo de mercado e concorrência  

De fato, a estrutura mais participativa não acontece com diálogo e negociações entre 

os próprios grupos de interesse. A liderança desses grupos não está capaz de mover 

organizações à gestão de reciclagem, como se fosse algo fora dos seus contextos, a exemplo 

da indústria e comércio que, basicamente, se preocupam com penalidades impostas pelos 

governos municipais e estaduais. Da mesma forma, o segmento de catadores que, em parte, 

não está preocupado nem com isso; pois, labora sem as devidas licenças necessárias para a 

manutenção dos seus negócios, de forma que o poder público se intimida e não age com o 

mesmo critério utilizado para outros segmentos. O mesmo se pode dizer da sociedade civil 

que, de certa forma, é a mais penalizada e mais responsável pela inércia que a move no 

sistema agonizante, no que diz respeito a RSU. Houve a tentativa de impulsionar a coleta 

seletiva com a implementação em reduzido número de condomínios, dados não estatísticos, 

não confiáveis. 
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Para Scharmer (2014), os mecanismos de coordenação se complementam. Espera-se 

que o modelo social de mercado, caracterizado pela coordenação negociada por grupos de 

interesses e o modelo ecossistêmico cocriativo, caracterizado pela inovação intersetorial 

envolvendo os stakeholders, passe a fazer parte da realidade da gestão de reciclagem de RSU. 

Pelo considerado até este ponto, significa ser possível responder às necessidades de 

desenvolvimento sustentável, o que inclui a eliminação do lixão considerado problema 

ecossistêmico, com efetiva mudança de mentalidade egossistêmica entre 1.0 e 3.0 a que deram 

causa, para ecossistêmica. 

 

II) Proposição em face da lógica econômica dominante 

 

O estágio de desenvolvimento econômico, a partir da lógica econômica dominante, 

considera a economia de escopo, integração vertical; de escala, integração horizontal; em 

rede, integração circular; e de presencing, integração espiral. Aqui está inserido o capital que 

assume diferentes formas, como humano, industrial, financeiro ou social, dentre outras citadas 

por Scharmer (2014); espera-se que, a partir destes, haja geração de lucro; este considerado 

como vantagem, proveito para o distrito-sede de Porto Velho e seus atores sociais, o que não 

corresponde à realidade.  

Há crescente desconexão entre o modo que se pensa sobre dinheiro e capital. Assim, o 

capital é diluído em ações pontuais, desconexas, que não geram proveito para a sociedade. 

Propõe-se a conscientização de capital que possa reconectá-lo à criatividade coletiva de 

líderes/gestores, alinhada com a intenção empreendedora, eliminando uma economia que, 

simplesmente, o relaciona à especulação e lucros sem produção; para uma economia de 

doação, de maneira que permita mais pessoas identificarem e concretizarem seus potenciais 

empreendedores, direcionando a economia com intenção compartilhada, associando 

positivamente a financeira e a real; conforme estudos de Scharmer (2014).    

 

III) Resignação em face do propósito do negócio 

 

Segundo Scharmer (2014), o propósito do negócio deve estar relacionado à inovação, 

com alteração do status quo para uma realidade que propicie desenvolvimento sustentável. 

Nesta pesquisa, deveria considerar os pontos essenciais da PNRS. A partir dos dados colhidos, 

observou-se que a coleta seletiva no locus desta pesquisa jamais será efetiva, se não houver 

mudança drástica no modo de agir dos líderes/gestores dos segmentos delineados nesta 
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investigação.  A mudança precisa começar pelos líderes da sociedade civil; pois, são as 

pessoas que definem, em suas residências, onde os RSUs devem ser separados. Em enquetes 

durante a participação em eventos, se verificou que menos de dez por cento das pessoas fazem 

separação de secos e úmidos, apesar de constar em estatísticas federais que Porto Velho já 

implementou a coleta seletiva.   

Os dados colhidos por meio das observações e entrevistas permitem afirmar que os 

propósitos dos negócios, definidos por líderes/gestores dos segmentos delineados para esta 

investigação, estão para uma economia de Estado centralizada e com a intenção de insistir no 

controle sobre a cadeia de valor; e de livre mercado, onde os lucros para os catadores e as 

organizações privadas geram valor para os cooperados e acionistas (investidores). A 

sociedade civil, de forma geral, quer livrar-se do problema, defendendo um ou outro 

segmento, mas não assume a responsabilidade compartilhada, culpando os organismos 

públicos pela falta de ações efetivas que proporcionam aprendizado e bem-estar.  

Assim, essa situação não atende ao propósito de inovação em reciclagem, com os RSU 

sendo destinados inadequadamente, obstaculizando a implantação de indústrias na região com 

ausência de estatísticas sobre o quantitativo de RSU, insumos passíveis de processos de 

reciclagem. Algumas organizações comercializam, assim como os catadores, para indústrias 

de outras unidades da federação, com destinação a empresas de reciclagem que receberão 

esses insumos e agregarão valor. No locus desta investigação, inexiste relação de empresas 

recicladoras, o que já foi solicitado à secretaria municipal do meio ambiente, fato que dificulta 

a circulação de capital, uma vez que aqueles que fazem a separação não sabem para onde 

destinar. Espera-se atender a inovação demandada e ofertar resignação ao ecossistema, por 

propósito que inclua criatividade, inovação e desenvolvimento sustentável para além da região 

estudada. 

 

IV) Proposição em face do relacionamento com os stakeholders 

 

Relacionamentos entre os líderes/gestores são fundamentais para uma economia 

ecossistêmica, com escuta e conversação que ampliam a capacidade de entendimento da 

situação real, de forma que essa liderança possa ser capaz de enxergar oportunidades a partir 

do complexo problema de gestão de RSU. Scharmer (2014) aborda as desconexões que 

acarretam a destruição do meio ambiente, o crescimento da desigualdade e o frágil bem-estar 

das pessoas, como caracterização da economia e sociedade que se constata no locus desta 

pesquisa; consequência da cegueira da dimensão do papel da liderança na transformação da 
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gestão de RSU. O pensamento econômico reflete a realidade de séculos anteriores, 

ineficientes para as demandas deste século em relação aos RSUs, enquanto a fonte interna da 

liderança continua representando um futuro que se pretende criar, distante do 

desenvolvimento sustentável e inovador. 

  Fato é que se vive um fracasso institucional com resultados desastrosos, com uma 

liderança criadora de resultados coletivos que não beneficiarão gerações futuras, com 

destruição de RSU que poderiam gerar emprego, renda e desenvolvimento. Esse 

desenvolvimento exige inovação na capacidade de liderança colaborativa para o 

enfrentamento dos desafios de forma consciente, o que permitiria criar novas oportunidades. 

Sugere-se relacionamento entre lideranças capazes de solucionar o caos enraizado, de maneira 

a atingir alta performance ecossistêmica, que possua qualidade de atenção e intenção de dar 

forma e capaz de promover e incentivar mudanças para atingir resultados distinto, com o 

aprendizado de escuta gerativa, passando por mudança profunda capaz de impulsionar 

mudanças efetivas e excelentes. 

 

4.3.2 Proposição de modelo de gestão em face da convergência aos preceitos da Teoria U 

 

O proposto nesta tarefa tem fulcro, dentre outros, nos estudos sobre liderança a partir 

do futuro que emerge, de Scharmer (2014). Ali consta sobre a visão fundamentalista de 

líderes/gestores aprisionados em uma verdade/visão de mundo isolado, preso que está em 

vontades isoladas, em uma forma de fanatismo. Esta é a visão conceitual que hoje 

corresponde ao modelo de gestão na cooperativa tomada como foco de estudo, com os seus 

atuais stakeholders. Desta forma, a comunicação acontece de forma unilateral e linear, com 

pouca transparência e baseada na exclusão, com a intenção de promover o bem-estar de 

minorias. Os sintomas do modelo vigente constituem um cenário problemático e patológico, 

ocasionado por desconexões sistêmicas, o que esse autor denomina de sistema projetado para 

o não aprendizado; que é demonstrado na Figura 27 e respectivo Quadro 25, especificativo; a 

seguir. 
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Figura 27 – Gestão da reciclagem vigente – patologia social 
 

                             

 

 

   

   Fonte: Elaborado pela autora com base em Scharmer (2014). 

 

Quadro 25 – Especificativo da Gestão da reciclagem vigente – patologia social 

Elementos Descrição 

1. Cegar 

Iniciar o percurso da autodestruição, sem quebra de paradigmas; os 

líderes/gestores estão presos em uma verdade que impossibilita a 

visualização da realidade objetiva com que o gestor se defronta; neste 

trabalho, inclui o status quo da reciclagem de RSU. 

2. Entrincheirar 

Impedir a mudança de foco do objeto para o processo; líderes/gestores e 

liderados permanecem presos e não conseguem ver o sistema de uma 

perspectiva que lhes permita entender como suas próprias ações poderiam 

contribuir para a gestão de resíduos de forma sustentável e inovadora. 

3. Persistir 

Etapa que ressalta a prisão em um mundo nada inovador, que faz prevalecer 

a vontade egossistêmica de líderes/gestores, em detrimento ao ecossistema 

que permite deixar ir o modelo inadequado de gestão, com intenções 

criativas e inovadoras. 

4. Ausenciamento 

Inversão da jornada do presencing, considerado o ponto cego da não 

conscientização. Ressalta o aprisionamento em padrões de destruição, que 

ocorre quando líderes/gestores operam como piloto automático, sem reflexão 

crítica. Neste ponto, líderes/gestores perdem a noção da necessidade de 

inovação e permanecem presos a antigos padrões, impedindo que o saber 

interior emerja para a inovação da gestão de RSU. 

5. Manipular 

Consiste em uma ideologia, fanatismo; onde o velho padrão deve ser 

mantido, prevalecendo o bem-estar da minoria que passa a não acreditar no 

novo a partir do futuro emergente; o direcionamento do modo exterior ao 

modo interior de ver, visualizando a gestão inovadora e compartilhada para 

promover interesse comum alcançável e é impedida por um fundamentalismo 

com vontade e mente fechadas e uma visão de mundo inflexível. 

6. Abusar 

Manutenção da visão retrógrada, etapa onde se mantém os velhos 

paradigmas que impedem explorar o futuro, mediante o refletir sobre novas 

possibilidades; o planejamento envolve um coletismo inflexível, o que pode 

ser considerado patologia social que segue contra a gestão inovadora 

compartilhada.  

7. Aniquilar 

A inovação é aniquilada. O fanatismo impulsiona ao extermínio da 

transformação para um novo modelo de gestão; esse requer ações e práticas 

aprisionadas em uma verdade e uma visão totalmente contrárias ao 

presencing que impulsiona a intenção de promover o bem-estar, de maneira a 

incorporar o novo no contexto da PNRS, com mente de crescimento.  

Fonte: Elaborado pela autora com base em Scharmer (2014) 

3. Persistir 

2. Entrincheirar 6. Abusar 

1. Cegar 

Recuperar - passado Destruir - futuro 

7. Aniquilar 

4. Ausenciamento 

5. Manipular 
Prisão em 

uma vontade 

Prisão em  

um mundo (nós versus eles) 

Prisão em 

uma visão 
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O modelo egossistêmico vigente se confirma quando entrevistados dos quatro 

segmentos afirmam não haver convergência de interesses. Individualmente, os líderes dos 

catadores, das organizações públicas e das privadas culpam os demais. Os entrevistados da 

sociedade civil sentem-se impotentes por não conseguirem fazer o básico: destinar 

corretamente seus RSU. Exemplos isolados de coleta seletiva e descartes adequados 

despontam nos quatro segmentos. Publicamente, líderes/gestores demonstram suas 

rivalidades, com intenção de manterem visão egossistêmica, de maneira que confirmam os 

resultados das entrevistas. O sentimento de impotência da sociedade civil é demonstrado com 

a destinação e disposição inadequadas. Empresários descartam irresponsavelmente seus RSU 

e culpam a cooperativa pela passividade em aguardar dias para a retirada de RSU recicláveis 

que, por vezes, não acontece.  

 Os entrevistados demonstram ser inovadores, o que não se confirma na prática. 

Percebe-se que o problema reside na gestão: falta visão, missão, valores, estabelecimento de 

metas, parcerias. Isso também ocorre na gestão das famílias, das escolas. Se considerada a 

inovação lixo zero, os líderes não saberão para onde ir e o que fazer; principalmente os 

catadores que insistem em laborar no lixão. A ausência de gestão e de colaboração é latente. 

Os líderes dos catadores, da sociedade civil, das organizações públicas e privadas não 

demonstram colaboração, resultando na atual situação da gestão de reciclagem. Inexiste 

organização para a gestão integrada, apenas grupos isolados tentando subsistir. 

Durante as entrevistas foram apresentadas diversas ações para a promoção de inovação 

em reciclagem. Na prática são pontuais e não são inovadoras. A inexistência de planos de 

resíduos sólidos, estadual e municipal, inviabiliza novos empreendimentos inovadores que se 

interessam em estabelecer filiais em RO. Ocorre que, sem os planos, não há como saber 

quanto o Estado e o município produzem de insumos, dificultando a atração desses 

investidores. As ações observadas não demonstram inovação, apenas perpetuação da situação 

vigente. A sociedade civil está inerte e sem estímulo para a coleta seletiva. As dificuldades 

impostas pelos catadores e pelo poder público desestimulam a iniciativa privada e a sociedade 

civil, impondo, diante dos fatos, uma proposição de modelo gerencial que tenha como suporte 

a inflexão em face da Teoria U. O percurso do U não é um caminho desconhecido, conforme 

se pode diagnosticar. Porém, Scharmer (2014) deixa claro que muitos líderes/gestores 

tomaram ciência e decidiram por não aplicar essa tecnologia social, são cônscios sobre suas 

responsabilidades quando se comprometem e ingressam na jornada U. Essa liderança possui 

inimigos, o que esse autor denomina a voz do julgamento (VoJ), quando ocorre o fechamento 

da mente aberta; a voz do cinismo (VoC), quando ocorre o fechamento do coração; e a voz do 
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medo (VoF), quando acontece o fechamento da vontade aberta. Scharmer (2014) considera 

mente, coração e vontades abertos como essencial para a possibilidade de senso de propósito 

ou missão, de forma que cada pessoa, cada líder gestor possa encarar o que, efetivamente, 

representa no planeta, quem ele é e qual o seu trabalho. Assim, se demonstra a forma de 

inflexão do U, de maneira mais abrangente, para o complexo desafio de lideranças à gestão da 

inovação em reciclagem, conforme Figura 28 e respectivo Quadro 26, especificativo, que 

seguem. 

 

Figura 28 – Forma de inflexão em face da Teoria U 
  

 

 

 

 

    Fonte: Elaborado pela autora com base em Scharmer (2010; 2014) 

 

Quadro 26 – Especificativo da forma de inflexão em face da Teoria U 

Elementos Descrição 

Recuperação – passado 

Reconhecimento da necessidade de mudança por parte de líderes/gestores, que 

se conscientizam de que os padrões do passado devem ser abandonados, de 

modo a consentir uma ruptura. Assim, líderes rompem barreiras e passam a 

reconhecer suas capacidades para o aprendizado; a dizer o que pensam; fazer o 

que dizem; e visualizarem suas ações  

1. Visão do lixão 

Líderes/gestores iniciam processo de visualização com consciência da 

realidade com que se defrontam: a realidade objetiva da gestão de reciclagem 

de RSU, como se estivessem do lado de fora do problema, o que pode ser 

simples. Momento em que observam separados do fenômeno observado.  

2. Visão relacional 

Observação e redirecionamento da gestão caótica para o processo, de forma a 

confrontar a realidade coletiva; a liderança passa a enxergar o processo de 

gestão da reciclagem de RSU de maneira mais ampla, na busca por aprender 

mais sobre essa experiência relacional.    

3. Vontade de desapego 

Ao tomar ciência da velha prática como quem está de fora, líderes/gestores 

deixam ir velhos conceitos e práticas, uma vez que se decidiram mudar e 

aprender coisas novas, iniciaram processo de descida do U, compreenderam o 

velho processo egocêntrico, irresponsável, que tem como consequência 

resultados que não se quer, o que representa o fechamento de um ciclo. 

 

3. Vontade de 

Desapego 

4. Passando pela fenda   

5. Vontade 

de Apego 

6. Visão e 

intenção 

7. 

Protótipo  

Realizar - futuro 

1. Visão do 

lixão 

2. Visão 

relacional 

Recuperar – passado 

Mente  

aberta 

Coração  

aberto   

Vontade aberta   
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4. Passando pela fenda 

Significa que líderes/gestores passam a se conectar com a fonte do futuro 

emergente e o trazem para o agora; fase em que suas consciências percebem 

possibilidades futuras que só dependem deles mesmos, fonte de cada um, 

sabendo que podem criar um amanhã Lixo Zero. Momento de compartilhar e 

de permitir que o aprendizado interior emerja, para que líderes participem de 

história futura, deixando a carga passada para passar pela fenda. 

5. Vontade de apego 

Inicia quando a velha bagagem já ficou para trás. Neste momento, o poder da 

intenção move líderes para um espaço de cristalização, vontade de inovar, 

acreditando ser totalmente possível novas formas de tratar os RSU 

proporcionando mudanças efetivas na sociedade em que se vive e atua. 

Significa abertura para um novo ciclo.   

6. Visão e intenção 

Significa o começo da atuação daquilo que se observou inovador, de modo que 

líderes são capazes de esclarecer o que emergirá. Esta etapa de cristalização 

colabora com o surgimento de uma imaginação que tangibiliza o futuro 

excelente de gestão de RSU, força que impulsiona à concretude, ouvindo o que 

emerge dos próprios líderes. 

7. Protótipo 

Momento de explorar o futuro com ações práticas e experimentação. Aqui os 

líderes têm o futuro tangibilizado e condições para apresentar algo antes de 

terminá-lo, aprendendo e adaptando esse protótipo com diálogo e feedbaks 

entre os participantes, inovando e pensando nas gerações futuras. O ambiente 

deve ter condições próprias para o seu surgimento, com mentes, corações e 

mãos prontas à missão de inovar na gestão de RSU.    

Realizar – Futuro 

Operar a partir do novo, do protótipo testado e aprovado pelos líderes 

participantes. Aqui inicia-se uma nova jornada, com a necessidade de ter 

clareza sobre a inovação alcançada e vivenciar a nova realidade, sem ouvir as 

VoJ, VoC e VoF. Já não se permite retornar ao egossistema, havendo a 

realização prática do ecossistema inovador da gestão de RSU.  

Fonte: Elaborado pela autora com base em Scharmer (2010; 2014). 

 

4.3.3 Proposição de modelo de infraestrutura para aprendizagem cíclica em face da 

Teoria U 

 

Este tópico tem início com sugestão de modelo cíclico para a aprendizagem requerida 

à inovação. Considerando as mudanças revolucionárias na vida econômica de uma sociedade, 

Schumpeter (1982) afirma que essas possuem o significado de inovação, de modo que quem 

produz inicia a mudança econômica; e quem consome é ensinado a coisas novas, hábitos 

diferentes dos que possuíam anteriormente. Esse autor considera que a vida econômica 

impulsiona novas descobertas a partir de líderes que assumem a tarefa de inovar. Em estudos 

de Scharmer (2014), a mentalidade transformadora de lideranças, como matriz da evolução 

econômica, onde a economia funciona como ecossistemas interligados, a raiz da palavra 

economia é a mesma de ecologia e significa lugar para viver, e representa um todo integrado. 

Nesta pesquisa, o modelo proposto para a gestão da inovação em reciclagem, em face 

dos preceitos da Teoria U de Scharmer (2014), adentra ao estágio de desenvolvimento 

econômico de economia ecossistêmica cocriativa, com mecanismo de coordenação (poder) a 

partir de ações baseadas na conscientização e colaboração intersetorial. Nele, há a lógica 

econômica dominante com economia de presencing, integração espiral, com propósito de 
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negócios administrados de maneira ecossistêmica, responsável e ética. Isso significa que, a 

partir de relacionamentos com os líderes stakeholders gerativos de cossensibilização, co-

presencing e cocriação, possa existir um futuro com potencial mais elevado. Para tanto, é 

preciso que os líderes estejam realmente dispostos a aceitação da interdependência e conexão 

ecológica, econômica, social e espiritual/cultural; concordando que estão dispostos a mudar, 

inovar, de forma que considerem a necessidade de resolução dos problemas complexos, como 

a gestão de reciclagem de forma colaborativa, em abordagem integrada; a partir de 

infraestruturas capacitadoras;  conforme se demonstra na Figura 29 e Quadro 27 

especificativo que seguem. 

 

Figura 29 – Ciclo virtuoso da liderança integrada pró-inovação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 27 – Especificativo do ciclo virtuoso da liderança integrada pró-inovação 

Elementos da Liderança integrada Sistemas e ecossistemas 

1. Cossentir – Espaços e ações práticas 

para líderes se conectarem e verem  

1.1 Facilita uma visão compartilhada e dá sentido ao que 

está acontecendo no sistema; corresponde a descida do U 

com a mente aberta para ver com novo olhar o complexo 

problema de gestão de RSU; com o coração aberto para 

sentir; e com vontade aberta para deixar ir velhos 

paradigmas;  

1.2 Facilita uma visão compartilhada e dá sentido ao que 

está acontecendo no ecossistema; a mente, o coração e a 

vontade abertas devem permitir a conexão com visão do 

todo. Necessário o enfrentamento ao conjunto VoJ, VoC e 

VoF, de forma a impedir o ciclo da ausência, modelo 

vigente. 

1.1 Cossentir 

Sistêmico 

2.1 Co-presencing 

Sistêmico 

3.1 Cocriar 

Sistêmico 

4. Inovação 

Sistema 1.2 Cossentir 
Ecossistêmico 

2.2 Co-presencing 

Ecossistêmico 

3.2 Cocriar 

Ecossistêmico 

5. Protótipo por 

Desafio - Arquétipo 

Ecossistema 
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2. Co-presencing – Espaços e ações 

práticas para líderes se aquietarem e 

conectarem-se ao propósito 

2.1 Facilita a reflexão e o silencio interior; o ouvir 

profundo e a conexão com a consciência e a criatividade 

individual e coletiva no sistema. Corresponde ao ponto 

cego, a base do U, lugar prático de quietude, de conexão 

com a consciência e com a missão do sistema em relação a 

gestão de RSU; 

2.2  Facilita a reflexão e o silencio interior; o ouvir 

profundo e a conexão com a consciência e a criatividade 

individual e coletiva no ecossistema. Aqui ocorre o ponto 

cego ecossistêmico, lugar de conexão com a consciência e 

com a missão do ecossistema em relação a gestão 

integrada de RSU.  

3. Cocriar – Espaços e ações práticas para 

líderes prototiparem 

3.1 Facilita a prototipação no sistema. Subida do U 

deixando vir o novo, com visão e intenção em gestão 

inovadora de RSU, possibilitando a prática, a 

corporificação dessa gestão no sistema; 

3.2 Facilita a prototipação no ecossistema. Possibilita 

resultados inovadores através de liderança estruturada para 

aprendizagem coletiva e colaborativa, com mente, coração 

e vontade abertos.    

4. Inovação 

Avanços na gestão de RSU a partir da capacitação e novas 

competências adquiridas, habilidades em trabalhar novos 

conhecimentos, em infraestrutura de liderança pró-

inovação.  

5. Protótipo por desafio – arquétipo 

Protótipos, processos, conceitos, soluções inovadoras em 

gestão de RSU, são corporificados a partir dos desafios 

Empreendedorismo, Navegação no ambiente dinâmico, 

Gestão da diversidade, Provisionamento de recursos 

humanos e Gestão da complexidade, fundamentando cada 

solução inovadora.   

  Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Scharmer (2014) considera que essas infraestruturas, nessa tarefa denominada 

Liderança Integrada, estabelecem a combinação de elementos como espaços capacitadores, 

físicos ou virtuais e propiciam a inovação. Problemas complexos, como a gestão de RSU, são 

insumos para o aprendizado. Mecanismos de sensibilização ampliam a visão de líderes que 

passam a se sentir componentes dessa gestão com mecanismos capacitadores, capital e 

tecnologia; e comunidade, uma rede de líderes que criam colaborativamente. Essa 

infraestrutura de liderança proporciona a aprendizagem cíclica necessária à gestão da 

inovação em reciclagem. Nos subtópicos seguintes serão abordadas relações entre 

desempenho dos stakeholders e sucesso organizacional da cooperativa em modelagem 

estrutural e, por fim, Modelo de Gestão em face da Teoria U.  

 

4.3.4 Proposta de modelo de Gestão de Reciclagem em face da Teoria U 

 

Para Scharmer (2010), a fonte da criatividade são as experiências, o que denomina 

espiritualidade, diferente de religiosidade. Funciona como métodos para acessar o íntimo de 
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líderes/gestores, como a prática da meditação que traz reflexão; essa reflexão crítica pode 

movê-los à inovação ecossistêmica. Esse autor reconhece a força da sociedade civil e, dela, a 

possibilidade do surgimento de classe criativa com uma transformação cultural/espiritual, 

valorizando as diferenças, a individualidade, a criatividade e a meritocracia. Contudo, para 

tratar situações complexas como a gestão de reciclagem, Scharmer (2010) considera que 

líderes/gestores devem ser capazes de buscar, nessas fontes interiores de criatividade, o 

alimento nutritivo necessário para operar, como parte de liderança que aprende na 

complexidade emergente, ao alcance de resultados inovadores. Nesse contexto, o foco deve 

estar na criação de valor, tendo toda a sociedade como parceira de cocriação, em economia de 

presencing com modelo organizacional em rede, com líderes/gestores que respondam à 

missão a que foram designados. 

 Assim, buscando responder a proposta desta pesquisa, apresentar modelo conceitual 

que reconhece e considera a complexidade tríplice: econômica, social e ambiental da gestão 

de reciclagem. Reconhece, também, a necessidade de colaboração entre lideranças; os 

interesses e os desempenhos dos stakeholders; a relação entre estes e o sucesso organizacional 

da cooperativa de reciclagem; tendo como base os preceitos da Scharmer (2010) e Fleck 

(2009). Definiu-se para este modelo um conjunto de princípios representado em sete 

fundamentos, tendo como base os estudos de Scharmer (2010). Na vasta visão deste autor, 

para resguardar a funcionalidade do modelo de forma que líderes/gestores impossibilitem o 

retorno às práticas e pensamentos que visem o egossistema e deixem de ser funcionais; são 

apresentados os fundamentos a seguir. 

 

I) Indicativo de composição de líderes 

 

Grupo deve ser diversificado, multidisciplinar e multicultural; os líderes/gestores têm 

que refletir o todo; as pessoas que vivem e laboram em determinado contexto. 

Particularidades devem ser consideradas, de modo que se consiga a unidade na diversidade, 

com ética. São argumentos que se pontuam inexistentes em face da investigação concluída. 

Por conseguinte, este estudo permite indicar composição para a aplicação do modelo 

proposto, de forma que o ciclo virtuoso seja funcionalmente efetivo e resulte em inovação em 

gestão de RSU. 
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II) Indicativo de conduta para os líderes  

 

Esta premissa se fundamenta no mundo real. Representa a vontade de líderes/gestores, 

subdividindo-se em conduta relacional, perseverar em aprimoramento constante no pensar, 

dialogar e atuar em conjunto; conduta pessoal, perseverar na autoliderança e conduta de 

ofício, perseverar pela excelência e efetividade de desempenho. Também estes argumentos 

lógicos em Scharmer (2010) não satisfazem na atualidade da estrutura institucional vigente. 

Por conseguinte, se faz imprescindível indicar conduta conforme este indicativo.  

 

III) Indicativo de infraestrutura 

 

Consiste em campo e ferramental que permitam a aprendizagem, a criatividade e a 

inovação, para o exercício da liderança compartilhada, de forma que líderes/gestores possam 

alcançar a excelência. O modelo vigente não considera o ecossistema e conduz à perpetuação 

de gestão obsoleta de RSU. Logo, este indicativo se configura como alicerce para a efetiva 

funcionalidade do modelo proposto, devendo contemplar critérios para mensuração das metas 

estabelecidas pela liderança em todas as etapas; para prestação de contas com transparência. 

 

IV) Indicativo de compartilhamento 

 

Líderes/gestores devem ser colaborativos. Para que isso ocorra, os mecanismos de 

colaboração precisam ser latentes nessa liderança, de maneira que o comportamento, a 

comunicação, o pensamento sistêmico e a inovação façam parte da missão, como efetivos 

líderes servidores; inexistentes na concepção atual. Assim, ficam indicados o 

compartilhamento e a colaboração, de maneira que haja registro efetivo de tudo quanto for 

tratado em todos os ciclos, servindo como insumos para os líderes/gestores que farão parte 

dessa liderança e para os que virão em gerações futuras. 

 

V) Indicativo de paixão 

 

Para que o modelo funcione, precisará ter alguém que o faça funcionar, que incorpore 

à sua vida pessoal, seu respirar; gerador da gestão inovadora da reciclagem. Líderes com 

paixão criarão as condições para que a auto-organização se desenvolva conforme o propósito 

para o qual foi concebida. No modelo vigente a paixão se mostra egossistêmica, o que 
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contraria os preceitos de Scharmer (2014). Este indicativo deve impulsionar novos líderes, 

semelhantemente apaixonados, o que pode tornar a liderança sempre ativa, criativa e 

motivada.    

 

VI) Indicativo de participação 

 

Em ambiente pró-inovação, líderes/gestores precisam estar dispostos a participar com 

suas contribuições para a base do conhecimento compartilhado, um precioso capital 

intelectual que estabelecerá a condução dos trabalhos para tornar o conhecimento comum; 

isso proporcionará o desenvolvimento de habilidades e, como efeito, de competências tão 

necessárias à gestão de reciclagem. No contexto corrente, a participação se reflete pontual, 

esporádica e egossistêmica, diferente do que se propõe; pressupondo compromisso efetivo de 

coração, mente e vontade abertos, disciplinado e maduro. 

 

VII) Indicativo de produtos inovadores 

 

Os produtos gerados pelos grupos de líderes/gestores farão parte de algo excelente, 

capaz de produzir efeito real, totalmente inovador para o desenvolvimento sustentável e 

consequente sustentabilidade da gestão ora proposta; totalmente distante da vigente. O que se 

propõe é indicativo que significa dizer que o pensamento de líderes gestores precisa gerar 

algo de efetivo, a fim de tornar a gestão de reciclagem como benchmark universal para o 

ecossistema, o que pode impulsionar líderes/gestores a participarem do processo cíclico de 

aprendizagem à inovação. 

Dessa forma, considerando o trabalho de líderes/gestores de mobilizar ações para 

atingimento de resultados inovadores em reciclagem a partir da integração de pessoas, 

processos e tecnologias para o alcance de metas, com estratégias específicas para a realidade 

da complexidade tríplice, resultante no grave problema evidenciado pelo Lixão, resta 

apresentar o Modelo Conceitual Pró-inovação em Gestão de reciclagem conforme Figura 30 e 

Quadro 28; que seguem.  

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

Figura 30 – Modelo de Gestão de Reciclagem em face da Teoria U 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 28 – Especificativo do Modelo de Gestão de Reciclagem em face da Teoria U 

Elementos do Modelo Descrição 

1. Coiniciar 
Ouvir o mundo real; considerar que a vida convoca líderes/gestores a 

realizarem, frente a gestão de reciclagem.  

2. Ciclo virtuoso 

Espaço e ações práticas; infraestrutura onde líderes/gestores se aquietam e se 

conectam ao propósito para à prototipação, em processo de aprendizagem 

cíclica. 

3. Codesenvolver 
Cultivar o ecossistema de inovação, aplicando o aprendizado, visualizando e 

atuando em unidade emergente, colocando o protótipo em ação. 

4. Produtos inovadores 
Solução à sociedade. Resultado do processo de gestão de reciclagem com valor 

agregado, oportunizando o desenvolvimento sustentável.  

   Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Em toda a extensão desta pesquisa, líderes/gestores de todos os níveis são 

considerados como pessoas capazes de realizar mudanças, independente de suas posições e 

títulos formais, neste locus investigativo. Aqui, a consciência individual passa à consciência 

coletiva, a partir dos instrumentos de colaboração e infraestrutura de aprendizagem, baseados 

no conjunto de princípios. Esses líderes/gestores podem gerar produtos inovadores 

inimagináveis, uma vez que o ser humano não é capaz de perscrutar o íntimo colaborativo. 

Dessa forma, o Modelo de Gestão de Reciclagem em face da Teoria U proposto, pode resultar 

em excelência; desde que um dos fundamentos basilares, a Paixão, possa impulsionar aquele 

que será o líder servidor capaz de influenciar gerações à inovação constante em gestão de 

reciclagem. Importante ressaltar que esse grupo criativo precisa ser remunerado para tal 

função, como preceitua Scharmer (2010), ao abordar a diferença entre líderes/gestores das 

classes trabalhadoras, para atuar conforme planos; e criativa, com o propósito de criarem com 

autonomia e flexibilidade.         

Ecossistema 

1. Coiniciar 3. Codesenvolver 

2. Ciclo 

Virtuoso 

 

4. Produtos 

Inovadores 
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Para tangibilizar, cabe aqui um exemplo de líderes/gestores perpassando as etapas do 

Modelo proposto em face da Teoria U. A primeira etapa, Coiniciar, partiu do reconhecimento 

da necessidade de mudança para um produto bem maior que, neste caso, é o Lixo Zero. 

Líderes/gestores, com suas mentes abertas, compreenderam os fundamentos para o início do 

percurso, e decidiram pelo compromisso com o todo. Após reflexão crítica, chegaram a 

Educação Ambiental como pilar, base para uma coleta seletiva inovadora. Concluíram que 

ações externas, fora das moradias, poderiam impulsionar a transformação social. Assim, com 

suas mentes abertas e pensamento ecossistêmico, resolveram iniciar pelas Instituições de 

Ensino Superior, tendo sempre o propósito do Lixo Zero.  

Na sequência, passaram à segunda etapa e adentraram na infraestrutura de 

aprendizagem cíclica em sistemas e ecossistemas, cossentindo, co-presencing e cocriando. 

Essa decisão foi fundamental para que esses líderes/gestores, em ambiente propício à 

criatividade e inovação, pudessem contribuir com o ecossistema. Continuaram a se reunir e 

levantaram, dentre os participantes, líderes que se destacaram mais apaixonados pelo tema e 

se multiplicaram em grupos de ciclos virtuosos, sistêmicos e ecossistêmicos. Consideraram a 

nobre tarefa de registro e controle do desenvolvimento dos trabalhos e decidiram 

institucionalizar uma ferramenta de gestão de projetos em painéis, forma colaborativa de se 

realizar os registros. Além desses painéis, imagens, pequenos rascunhos, todas as ideias foram 

registradas e arquivadas virtualmente. O Projeto Criativo à Coleta Seletiva Inovadora, assim 

denominado, teve a Educação Ambiental como uma das premissas. Os participantes de cada 

Ciclo Virtuoso refletiam sobre os desafios do arquétipo de sucesso organizacional de Fleck 

(2009), apresentando soluções. Ao final desta fase, estavam com o protótipo para a realização 

da Educação Ambiental nas Instituições de Ensino Superior (IES) com o propósito Lixo Zero, 

o que foi possível após diversos momentos criativos. 

Assim, passaram ao codesenvolvimento, terceira etapa do Modelo, de forma que os 

líderes/gestores, prontos a realizar, colocaram o protótipo em ação. Ações simultâneas em 

todas as IES foram iniciadas. O protótipo é composto de fases que proporcionam mudanças de 

mente, sendo a primeira de sensibilização e conscientização. Após as primeiras realizações, 

parte dos líderes/gestores estava envolvida com a divulgação e a comunicação para toda a 

sociedade além das IES. A transparência do projeto foi considerada como um dos pilares para 

o seu sucesso, considerando a estrutura em rede e a navegação no ecossistema.  Dessa forma, 

na quarta e última etapa foi entregue à sociedade a Educação Ambiental, trabalhada nas IES.  

Enquanto equipes imbuídas dessa tarefa permanente e de atingimento das metas 

definidas no protótipo, outras retornaram para a primeira etapa, uma vez que o processo de 



136 

 

desenvolvimento deve ser cíclico e permanente, sem fim. Passaram a refletir e criar coisas 

novas e decidiram por refletir sobre formas de remuneração para líderes/gestores que criam e 

necessitam de autonomia para suas realizações. Retornaram à primeira etapa, coiniciar; novos 

líderes entraram nos grupos. Adentraram no Ciclo Virtuoso para as reflexões com mente, 

coração e vontades abertas, sobre formas de remuneração e admissão de novos 

líderes/gestores; precisavam encontrar solução para suas próprias remunerações, tendo como 

atividade principal remunerada a função de criar e apresentar soluções à sociedade. Houve 

sugestões de parcerias, criação de Autarquia, dentre outras que passaram a ser objeto de 

discussão e reflexão, enquanto a Educação Ambiental continuava sendo trabalhada em outros 

Ciclos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Nesta oportunidade investigativa, a partir dos atritos teóricos com o mundo real, 

diversos foram os desafios encontrados à gestão da inovação. A relação colaborativa entre as 

lideranças da cooperativa e de seus stakeholders são necessárias para que haja o 

desenvolvimento. Confirma-se a necessidade dos instrumentais da liderança colaborativa para 

efetiva gestão inovadora de resíduos: comportamento, aprendizagem, comunicação, 

pensamento sistêmico e inovação. Pode-se considerar inadmissível a permanência de 

comportamento egossistêmico em líderes genuínos, que deveriam liderar pelo exemplo. Logo, 

mudanças são mais do que necessárias.    

Prioritariamente, deve haver mudança de mentalidade fixa para a de crescimento. 

Imprescindível que líderes/gestores permitam essa percepção, deixando de insistir em seu 

estoque limitado de inteligência e constantes necessidades de provar seus valores. Dessa 

forma, bloqueiam possibilidades de mudança, crendo que tudo é muito difícil e colocam 

barreiras para o novo. Passar de mentalidade fixa para a de crescimento envolve mente, 

coração e vontade e, para muitos, torna-se processo doloroso. Entretanto, quando se rompe 

essa barreira, percebe-se que o desenvolvimento é possível e depende do querer de cada um, 

possibilitando recuperar o passado real e ingressar no percurso do U para inovação a partir do 

futuro que emerge a cada instante.  

A partir da mudança de comportamento, de mentalidade, o diálogo poderá se tornar 

mais produtivo, propiciando a comunicação sadia com resultados excelentes para a inovação. 

Assim, com líderes/gestores comprometidos com o outro, passando a trabalhar em benefício 

das pessoas, será possível alcançar a eficácia a partir de aprendizagem cíclica, dinâmica, 

permanente. Envolvendo cada vez mais pessoas à colaboração e participação para 

identificação e solução de problemas em ambiente colaborativo, em um processo onde todos 

aprendem e passam a buscar soluções mais excelentes.  

Compreender a complexidade dos sistemas e ecossistemas é fundamental. Líderes 

devem promover conexões e sinergias à construção de redes e colaboração, exercício 

constante de líderes com visão ecossistêmica. A inovação requer essa compreensão para que 

haja criatividade e estímulo, função de líderes que estimulam de forma questionadora e 

crítica, influenciando pelo exemplo, com ética e moral. Assim, com diálogo, a liderança deve 

se tornar efetivamente servidora, onde líderes trabalham dando exemplo de comprometimento 

e eficácia, considerando seus liderados necessários para identificação e solução de problemas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica


138 

 

A colaboração proporciona a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os envolvidos e, 

consequentemente, da sociedade.  

Outro desafio é ter visão ecossistêmica. O segmento dos catadores, apesar das 

normativas que os favorecem, precisa compreender que, isolados em seu sistema e insistindo 

na permanência do lixão; a inovação será utopia. Pensar além do próprio sistema, interagindo 

em rede, utilizando dos instrumentos de colaboração, poderá ser o início de uma grande 

transformação. Seus stakeholders, igualmente, precisam dessa visão. Os segmentos estão 

desconectados, isolados em suas visões egossistêmicas, uma vez que seus líderes não mudam 

suas visões. Reuniões, seminários, encontros, eventos, leis, regras, não trarão a mudança 

necessária para a solução urgente e ingente do gravíssimo problema que representa o lixão e 

suas consequências sociais, ambientais, econômicas. 

Os resultados da análise do desempenho dos stakeholders em face dos preceitos da 

Teoria U, permitiram ampliar a resposta à pergunta desta pesquisa. Além dos aspectos 

instrumentais inovadores de liderança colaborativa, a convergência de interesses e a 

promoção de inovação são necessárias. Os interesses da cooperativa precisam convergir para 

os interesses das organizações públicas, privadas e da sociedade, não podendo estar acima dos 

de seus stakeholders.  

Para que haja inovação o interesse econômico é necessário, fazendo com que 

investidores desejem aplicar seus recursos neste locus, promovendo o desenvolvimento, 

agregando valor aos insumos que deixarão de ser enviados para fora do Estado de Rondônia. 

As organizações públicas devem deixar de se autodefenderem com as leis e normas; as 

organizações privadas iniciarem a destinação adequada; e a sociedade civil iniciar o que é 

fundamental para o sucesso da gestão inovadora de resíduos: a separação na origem. Aqui se 

apresenta apenas a lição de casa que já deveria ter sido realizada, que já é um excelente 

começo para a inovação. A partir disso, a prática da Teoria U deve ser efetiva.  Compreender 

a teoria sem mudar a prática, resultará na manutenção do status quo. 

Imprescindível a participação dos catadores na gestão de reciclagem. Logo, definiu-se 

como pressuposto de que a cooperativa está propensa a autoperpetuação, ao sucesso 

organizacional, o que não se confirmou. Os resultados apontam para o fracasso organizacional 

com baixa capacidade em resolver problemas, lentidão para decidir e implementar ações, com 

falhas na qualificação de líderes e equipe para os processos requeridos ao seu crescimento 

contínuo, agindo tardiamente e de forma não planejada. Ademais, sua estrutura organizacional 

interfere negativamente no desenvolvimento de sua força de trabalho e sua liderança está 

defasada e desqualificada; fator limitador ao crescimento e inovação. 
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Reafirmando a propensão ao fracasso organizacional, o destaque está para a 

fragilidade no diálogo e comunicação e para a sua atividade central que pode ser facilmente 

copiada por quaisquer que deseje ingressar no mercado de reciclagem, inexistindo 

planejamento estratégico que possa conduzir a organização para patamares de alto nível. Com 

isso corrobora a navegação passiva em ambiente dinâmico, com monitoramento ineficiente e 

incompleto. Pode-se afirmar que, ao invés de navegação, ocorre um naufrágio; sem que haja 

ações práticas para condução da organização e do segmento para o sucesso. Volta-se à 

necessidade de mudança para mentalidade de crescimento e ação efetiva para que se torne 

realidade. Resta ressaltar o empreendedorismo, que poderia alavancar a cooperativa. 

Entretanto, este ocorre a partir de pressões externas e acaba sendo considerado de médio para 

baixo nível; insatisfatório.    

A gestão da Cooperativa e dos stakeholders não pode ser considerada colaborativa, 

quando o motivo pode ser consequência da não convergência de interesses para a reciclagem 

de RSU. Os catadores inviabilizam a liderança colaborativa, passando a culpar a sociedade 

civil pela falta de educação ambiental; o poder público pela falta de ações que os beneficiem; 

e os empresários por pensarem nos lucros. Pode-se afirmar que a promoção de inovação 

acontece pontualmente, não havendo continuidade das ações. A coleta de dados documentais 

possibilitou verificar que durante anos o mesmo assunto é tratado, sem solução; nem mesmo 

marcos legais e normativos, eventos, reuniões foram capazes de proporcionar inovação. A 

promoção não está arraigada em projetos efetivos, como resultado de planejamento com o 

estabelecimento de metas, de maneira a possibilitar controle e ações de melhoria. 

A convergência dos interesses promove a reflexão cíclica aos líderes colaborativos da 

cooperativa e de seus stakeholders e a inovação. Assim, Cintra et al (2014) abordam tal 

convergência como essencial para o planejamento estratégico e ao desenvolvimento da 

sociedade. Pode-se afirmar que a ausência de estratégia e de convergência de interesses, 

implica em ausência de solução. Necessários são o diálogo, o debate e a disseminação sobre 

as estratégias da cooperativa, valorizando a colaboração mútua entre pessoas para novos 

aprendizados cooperativos, conjuntos com os atores sociais, o que impulsionaria a liderança 

colaborativa para a busca de soluções para o complexo problema da reciclagem de RSU. 

Há uma patologia social que resulta na destruição do futuro. Após análises e 

interpretação de dados e informações em face aos preceitos da Teoria U e demais abordagens 

consideradas no referencial teórico conceitual, definidas para esta investigação, contribuiu-se 

com modelo conceitual aplicável, sustentado por indicações de fundamentos a partir de 

líderes/gestores com mente, coração e vontade abertas. Líderes/gestores colaborativos e 
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desejosos em solucionar o problema de gestão inovadora de RSU, o que interessa desde a 

sociedade local à mundial. Espera-se que a utilização desse modelo seja, inclusive, 

impulsionador de líderes/gestores à visão ecossistêmica, oportunizando que Vila Princesa seja 

benchmark para outras regiões que ainda sofrem com a destinação inadequada de RSU.  

Espera-se despertar nas lideranças envolvidas, cooperativa de recicláveis e seus 

stakeholders, o desejo de aprendizagem cíclica permanente, iniciando o processo de coiniciar, 

oportunizando mudança para mente de crescimento, incentivando e motivando seus liderados 

à busca em aprender, empreender, navegar em ambientes dinâmicos, compreender a unidade 

na diversidade e na complexidade. Dessa forma, novos líderes poderão surgir com o 

pensamento ainda mais ecossistêmico, proporcionando o desenvolvimento sustentável e, 

consequente sustentabilidade; tão almejados. 

Logo, os objetivos foram atendidos sendo possível levantar o desempenho dos 

stakeholders, caracterizar a gestão da cooperativa, diagnosticar o modelo vigente formado 

pela cooperativa e seus stakeholders, e propor modelo onde líderes/gestores se permitem 

conectar com a fonte do futuro que emerge, momento em que suas consciências percebem 

possibilidades futuras, compartilhando e permitindo que o aprendizado interior emerja, 

desapegando a velha bagagem de tudo que impede a inovação.    

Como inevitável, houve limitações que não impediram a conclusão desta investigação. 

A que se considera mais relevante foi o tempo para a execução da tarefa, em virtude da 

magnitude proposta, que pode ser eliminada com o aporte teórico conceitual e 

estabelecimento de redes de contato com líderes dos segmentos definidos. A estratégia de 

coleta de dados em eventos e certa facilidade de relacionamentos desta pesquisadora, 

abreviaram o tempo necessário para a investigação. Todas as oportunidades foram 

aproveitadas e, a participação em grupos virtuais, foi diferencial para conexões e sinergias.  

Cabe destaque para a limitação de fatores externos desconhecidos. Em diversos 

momentos observou-se a inércia da cooperativa, apesar dos avanços científicos em 

reciclagem, diante desses fatores impeditivos tangíveis e intangíveis no lócus da pesquisa. 

Esses fatores podem ser objeto de novas pesquisas, considerando alguns grupos informais e 

impeditivos, com interesses alheios, egossistêmcos e que, precisam ser eliminados; para que 

ocorra e efetiva inovação em reciclagem.  

Há diversidade de questões a serem levantadas à pesquisa sobre gestão da inovação, 

campo para as sociais aplicas e para as diversas áreas do conhecimento. Sugere-se 

possibilidades para a educomunicação, tecnologia da informação e comunicação, direito 

ambiental, psicologia aplicada ao meio ambiente, contabilidade para a prestação de contas não 



141 

 

financeiras, logística para o desenvolvimento e inovação em resíduos, além de estudos que 

enfoquem outros tipos de resíduos e demais distritos de Porto Velho e de Rondônia. Algo que 

esta pesquisadora inicia a partir desta conclusão é estudar a relação de causa e efeito entre o 

desempenho dos stakeholders e o sucesso organizacional da cooperativa.  
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