
 
 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO NA COOPERATIVA DOS 

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE APUCARANA - COCAP 

 

 

 

 

VANDERLEI SIMÃO DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUCARANA – PR 

2019



VANDERLEI SIMÃO DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO NA COOPERATIVA DOS 

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE APUCARANA - COCAP 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Curso de Engenharia de Produção do Centro 

Universitário de Maringá (UNICESUMAR). 

 

Orientador: Prof. Samuel Sales Pedroza. 

 

 

 

 

 

 

APUCARANA 

2019 



 

 



HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO NA COOPERATIVA DOS CATADORES DE 

MATERIAIS RECICLÁVEIS DE APUCARANA - COCAP  

 

 

Vanderlei Simão de Souza  

.  

 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar e avaliar saúde e segurança do trabalho na 

Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana – COCAP, no processo de 

separação dos resíduos sólidos, implantando medidas de segurança para preservar a saúde e a 

integridade física dos trabalhadores. Esse estudo justifica-se, pois, a saúde do trabalhador 

deve ser considerada uma prioridade para empresas de qualquer porte, seja pequeno, médio ou 

grande ou de qualquer ramo. Toda organização deve trabalhar com a segurança de que o 

ambiente é favorável àqueles que são a base, ou seja, os responsáveis pela produção e sucesso 

no mercado. Sem a produção não há comercialização e consequentemente pode gerar o 

insucesso. O trabalho consiste em uma análise documental sobre segurança no trabalho e 

sobre a COCAP; de natureza qualitativa e também um estudo de caso. Foram observadas 

muitas irregularidades bem como não conformidades em relação à segurança do trabalhador. 

A obstrução do sistema de prevenção de combate incêndio, do armazenamento inadequado 

dos materiais recicláveis coletados também foi observada. Medidas foram sugeridas e 

implantadas para melhorar as condições do local e do trabalhador como, por exemplo, foram 

realizadas palestras para todos os colaboradores com o objetivo de conscientização sobre a 

segurança no trabalho; foi realizado um mutirão para limpeza e organização do local; foram 

feitas sinalizações nos lugares para delimitar o local para que não seja colocado nenhum tipo 

de material; os colaboradores da Cooperativa participaram do treinamento da Brigada de 

incêndio. 
 

Palavras-chave: Segurança do trabalho. Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis 

de Apucarana – COCAP. Irregularidades.   Organização.   

 



 
 

INTRODUÇÃO 

A preocupação com a saúde e a segurança no trabalho, nem sempre foi uma realidade 

ou uma constante, mas pode ser identificada desde épocas remotas, onde os homens 

procuravam proteção contra os animais ferozes e contra os fenômenos atmosféricos, 

procurando abrigo e proteção. Construíam armas ou objetos que utilizavam para sua proteção 

e também para garantir sua comida. Apesar da precariedade eram instrumentos que para a 

época, representavam a segurança e também um progresso científico. 

Com o tempo as formas de trabalhar para garantir o sustento foram mudando, e os 

riscos também. A própria evolução humana foi essencial para que o homem reconhecesse que 

para se trabalhar é necessário que haja garantia de segurança e de saúde para aqueles que 

garantem a produção. 

Assim o objetivo deste trabalho é identificar e avaliar saúde e segurança do trabalho na 

Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana – (COCAP), no processo 

de separação dos resíduos sólidos, implantando medidas de segurança para preservar a saúde 

e a integridade física dos trabalhadores. 

O trabalho é dividido em partes para o melhor entendimento, sendo que a 

fundamentação aborda a questão da segurança no trabalho, destacando a importância do 

ambiente saudável e livre de riscos para o trabalhador. A metodologia explica como foi 

realizada e pesquisa, sendo a mesma de cunho exploratório, bibliográfico, qualitativo e estudo 

de caso. 

Nos resultados e discussão é apresentada a Cooperativa dos Catadores de Materiais 

Recicláveis de Apucarana – COCAP com os problemas encontrados em relação aos 

trabalhadores que separam os resíduos sólidos, tanto individualmente quanto no coletivo. São 

propostas melhorias para que os problemas apresentados sejam eliminados e os trabalhadores 

possam desenvolver suas atividades num ambiente limpo e livre de riscos. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nem sempre a segurança no trabalho foi um tema de tão relevância para empregados e 

empregadores. Evidente que muitos fatos históricos influenciaram a mudança de 

comportamento e de pensamento sobre o assunto. Foi no século XVI quando foram 

observados os riscos a que estavam submetidos os mineradores, maior alvo de acidentes de 

trabalho ou de doenças decorrentes da profissão que os estudos sobre o tema foram iniciados 

(MONTEIRO; LIMA; SOUZA, 2005).  

O ponto marcante para questionar a segurança no trabalho foi a Revolução Industrial 

que trouxe transformações para a classe trabalhadora, transformações estas que repercutiram 

de forma negativa no que diz respeito ao bem-estar físico e psicológico do trabalhador, sendo 

o mesmo obrigado a executar longas jornadas de trabalho em ambientes sem segurança, tendo 

que manusear máquinas tecnologicamente avançadas, com as quais não estavam habituados, 

gerando assim graves acidentes de trabalho como: mutilação, intoxicação, desgaste físico, 

etc., o que ocorria principalmente com as mulheres que ocupavam o mercado de trabalho em 

grande número por serem consideradas mão-de-obra barata (PEREIRA, 2001).  

Miranda (1998, p. 3) escreveu  

Em síntese, a saúde dos trabalhadores não é, a rigor, uma preocupação recente, pois 

o impacto da Revolução Industrial na Europa, durante o século passado, foi tão 

espetacular e espoliador da vida operária, que necessariamente se converteu num 

tema de estudo e de ação.  

 

Quanto mais à mão de obra foi sendo exigidas maiores foram os riscos a que foram 

expostos os trabalhadores, desde muitas horas trabalhadas até trabalhos em locais 

inadequados expondo a saúde das pessoas, mesmo assim foi lenta a legislação que assegurou 

a importância da segurança no trabalho.  

No Brasil não foi diferente, ou seja, mesmo com tantos riscos a que forma expostos os 

trabalhadores durante séculos foram somente no último que a lei passou a versar sobre o 

assunto.  

 

Evidente que o reconhecimento da necessidade de garantir a segurança no trabalho não 

é apenas uma questão de bondade por parte dos empregadores, ou dos legisladores, foram 

ONGs e sindicatos que começaram a exigir mais direitos aos trabalhadores.  
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Segundo Lacerda (2006, p. 8), “a boa qualidade do produto é apenas o resultado da 

boa qualidade da produção; e segurança é um dos elementos de produção”. Na verdade, os 

empregadores investem na segurança, ora obrigados pela legislação, ora pela questão de 

garantir que a produção sai com qualidade.  

Um dos grandes desafios para a segurança no trabalho está no fato de que os acidentes 

são muitos e variados.  

2.1 CAUSAS DE ACIDENTES NO TRABALHO  

Cada ambiente de trabalho possui suas características próprias uns com menores riscos 

outros com maiores. Em todos os ambientes podem ocorrer acidentes, ou pode ter um 

trabalhador acometido por alguma doença.  

A incidência de acidentes relacionados ao cometimento de erros no trabalho não é 

pequena no universo dos acidentes registrados e estudados. Milhares de trabalhadores morrem 

ou mutilam-se todos os anos no Brasil e em outras partes do mundo, em decorrência de 

acidentes do trabalho cujas causas vão desde a precariedade das condições físicas do ambiente 

onde o trabalho se realiza às diversas formas de distorções em sua forma de organização até 

os comportamentos inadequados dos trabalhadores, traduzidos em erros comprometedores na 

execução de suas tarefas. A inclusão do comportamento dos trabalhadores no conjunto dos 

fatores causais de acidentes do trabalho, quando cabível, de forma alguma significa debitar 

aos trabalhadores acidentados a culpa pelos acidentes e, consequentemente, pelos danos deles 

decorrentes, incluindo invalidez e morte (OLIVEIRA, 2003).  

É considerado acidente do trabalho quando o fato ocorre no exercício da função do 

trabalhador em seu local de trabalho, sendo que a lesão provocada tanto física como 

psicológica pode ser de ordem temporária ou permanente, ou até mesmo pode levar à morte. 

O acidente de trabalho ocorre de forma imprevisível, mesmo que os riscos possam ser 

percebidos antes de ocorrer (PEREIRA, 2001 apud MIRANDA; OLIVEIRA, 2009).  

Segundo o Ministério da Previdência Social (2009), os acidentes de trabalho 

registrados são aqueles que são protocolizados e caracterizados, classificados em: 

 

 Acidente típico: ocorre quando é decorrente da própria atividade exercida pelo 

trabalhador;  

 Acidente de trajeto: ocorre fora do local de trabalho, mas no trajeto percorrido 

pelo trabalhador para chegar ao local;  
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 Doença Profissional ou do Trabalho: ocorre especificamente quando 

desencadeada pelo exercício de um trabalho específico (BRASIL, 2009).  

 

Independente da classificação dos acidentes, eles acontecem e devem ser prevenidos 

através de programas específicos adotados por cada organização, observando sua fragilidade e 

o que pode ocasionar um acidente.  

Cabe à organização ficar atenta aos riscos de acidentes para poder criar estratégias 

para preveni-los. O ideal é que se cumpra a legislação e que proporcione aos empregados, 

colaboradores ou cooperados um ambiente livre de riscos de acidentes bem como livre de 

possíveis problemas relacionados à falta de higiene do local.  

2.2 SEGURANÇA NO TRABALHO COMO FORMA DE PREVENÇÃO À SAÚDE DO 

TRABALHADOR  

Não há dúvida de que a saúde é essencial para qualquer pessoa e que uma pessoa 

saudável pode melhorar a produção de seu trabalho, daí a necessidade de se buscar 

constantemente a segurança no trabalho que, além de garantir a saúde do trabalhador vai 

contribuir para o aumento e a qualidade da produção.  

É essencial que haja a eliminação das causas das doenças profissionais; que 

empregadores organizem meios para reduzir os efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho 

em pessoas que já sofrem de alguma doença ou que seja portadora de defeitos físicos; que 

haja a prevenção do agravamento de doenças e de lesões por problema no trabalho; que seja 

preservada a manutenção da saúde dos trabalhadores e aumento da produtividade por meio de 

controle do ambiente de trabalho (CHIAVENATO, 1989).  

Além das consequências relacionadas à incapacidade total ou parcial em exercer suas 

funções, os acidentes de trabalho podem causar um aumento dos números de pessoas 

dependentes da Previdência Social, e para que isto não ocorra, as organizações devem 

implantar programas de prevenção de acidente que sejam eficazes para localizar e corrigir o 

problema existente mais rapidamente (ETCHALUS; XAVIER; KOVALESKI, 2006).  

A segurança no trabalho deve abranger todos os setores da organização, desde aquele 

que maiores riscos àqueles que, aparentemente não oferecem quaisquer tipos de perigo, pois, 

nem sempre o acidente ocorre na área de maior concentração de risco aparente.  

Muitos autores são unânimes em dizer que cada centavo investido em segurança 

economiza em: gastos com os acidentados; gastos com transporte do acidentado, quase 

sempre é necessário; gastos com afastamentos causados por doenças ocupacionais; gastos 

com contratação de mão de obra temporária ou permanente para ocupar o lugar deixado pelo 
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trabalhador acidentado; prejuízos materiais: é comum que em casos de acidentes maquinários 

e produtos se percam, sejam danificados e inutilizados; gastos com reabilitação do 

trabalhador: a volta de um funcionário que sofreu acidente de trabalho às vezes é 

problemática; gastos com indenizações e com ações na justiça trabalhista civil: qualquer 

acidente que envolva alguma perda pode gerar ações na justiça; desgaste da própria imagem 

da organização, que podem ter seu nome associado à desastres e acidentes que comprometem 

a busca por seus produtos ou serviços (WALDHELM NETO, 2017).  

Ainda pode-se levar em consideração que o trabalhador quando volta de um 

afastamento por problemas de saúde, não está em sua maior capacidade produtiva a que pode 

prejudicar o setor. Assim, não como negar ou evitar que as organizações adotem programas 

de prevenção aos acidentes, assegurando a saúde e bem-estar de seus empregados.  

 

 

 

2.3 PROGRAMAS DE PREVENÇÃO  

As organizações devem buscar programas de prevenção que se adaptem a sua 

realidade, visto que cada qual possui peculiaridades específicas, ou seja, uma fábrica de 

insumos agrícolas não possui as mesmas características de uma fábrica de roupas, por 

exemplo.  

O mapeamento de localização de áreas de riscos, providências para eliminação de 

riscos de acidentes e inspeções periódicas, faz parte da observação que se exige da 

administração com fatores que possibilitem um aumento nos riscos do trabalho. Havendo a 

precaução em se identificar esses pontos com um mapeamento estruturado, as possibilidades 

de acidentes e condições adversas à saúde tornam-se minimizados (TACHIZAWA, 2001).  

É importante considerar que uma empresa que possui programas de promoção da 

saúde demonstra estar preocupado com o empregado, o que pode mudar a imagem da 

organização frente ao mercado. Quando as ações são bem-sucedidas deixam transparecer o 

cuidado com o empregado que, teoricamente é o patrimônio mais valioso de uma organização, 

visto que sem ele não há produção ou serviços a serem prestados, além do que, ao sentir-se 

acolhido e cuidado pelo empregador, é possível que o desempenho de suas funções seja 

realizado com mais motivação.  (ALENCAR, 2017).  

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, foi criada em 10/11/1944, 

pelo Decreto-lei nº 7.036, passando mais tarde a fazer parte da Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT. A princípio não foi dada às CIPAS a importância devida 

em decorrência da falta de estrutura e conhecimento das empresas sobre o assunto. 
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“Pelo que consta, o êxito não foi aquele que se esperava. Cremos que o insucesso 

não foi devido às falhas da lei, mas sim em decorrência da imaturidade empresarial 

da época” (ZÓCCHIO, 1973, p.19).  

 

Pavan (2010, p. 3) escreve que:  

[...] em 2006 foi criado o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), através da Lei 

10.666, mas que teve sua regulamentação com a Resolução 1.309/2009 do Conselho 

Nacional de Previdência Social. A finalidade do FAP é incentivar a melhoria das 

condições de trabalho e da saúde do trabalhador, estimulando as empresas a 

implementarem políticas mais efetivas de saúde e segurança do trabalho para reduzir 

a acidentalidades.  

 

São muitos os programas que podem ser desenvolvidos pelas empresas, dentre eles 

destacam-se:  

Programa de Prevenção de riscos Ambientais – PPRA. - Programa de Controle 

Médico de saúde Ocupacional – PCMSO. - Programa de Conservação Auditiva – PCA - 

Programa de Proteção Respiratória – PPR. - Programa de Segurança Química – PSQ. - 

Programa de Dermatoses Ocupacionais – PDO. - Programa de Ação Ergonômica – PAE. • 

Planejamento para otimização de condições seguras. • Reforço por meio de práticas seguras. • 

Atribuições de responsabilidades específicas. • Sistemas de observação de comportamento. • 

Acompanhamento de desempenho.  

Sem dúvida o mais importante é que o programa seja executado e que não seja apenas 

uma formalidade exigida para o funcionamento, à prática da prevenção é a única forma de 

garantir que os acidentes nos locais de trabalho cheguem próximo do zero.  

 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo em questão é uma pesquisa aplicada que tem como objetivo a solução de 

problemas concretos, práticos e operacionais. Trujillo Ferrari (1982, p.171) afirma que 

[...] não obstante a finalidade prática da pesquisa, ela pode contribuir teoricamente 

com novos fatos para o planejamento de novas pesquisas ou mesmo para a 

compreensão teórica de certos setores do conhecimento. Também chamada de 

empírica, pois é preciso conversar com pessoas e presenciar relações sociais.  

O presente trabalho classifica-se como exploratório, visto que o mesmo objetiva 

proporcionar um maior esclarecimento com relação ao tema proposto e também estabelecer 

uma discussão acerca da questão estudada, o que está alinhado com o conceito de Gil (1988, 

p.45), que afirma que:  

Pesquisas do tipo exploratórias [...] têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com o intuito de torná-lo mais explícito ou a 
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construir hipóteses. [...] Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento 

é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 

variados aspectos relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas 

envolvem: a) levantamento bibliográfico; [...] c) análise de exemplos que 

“estimulem a compreensão”.  

 

E de acordo Lüdke e André (1986), pesquisa de caráter exploratório, mostra aspectos 

subjetivos e atinge motivações não explícitas, ou mesmo conscientes, de maneira espontânea.  

Esta pesquisa é bibliográfica, que é a atividade de localização e consulta de fontes 

diversas de informações escritas, para coletar dados gerais ou específicos a respeito de um 

tema. Para obtenção dos resultados utilizou-se como metodologia também o estudo de caso 

baseado na pesquisa qualitativa, pois de acordo Lüdke e André (1986, p. 16) estudo de caso 

consiste em “o caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente 

definidos no desenrolar do estudo”. A pesquisa bibliográfica parte do problema relatado a 

partir das referências teóricas científicas publicadas em documentos, nesse método de 

pesquisa busca-se estudar e analisar teorias científicas de um determinado assunto, tornando-

se instrumento essencial para estudos. Portanto, foi escolhido o ambiente escolar, devido o 

aluno permanecer grande parte de seu dia, onde a alimentação deve suprir suas necessidades 

nutricionais durante o período em que lá permanece e facilitar a adoção de práticas 

alimentares saudáveis, promotoras da saúde.  

Este estudo é de natureza qualitativa, pois permite observar inúmeros elementos ao 

mesmo tempo em um pequeno grupo, sendo úteis para quem busca entender o contexto onde 

o fenômeno ocorre (APOLINÁRIO, 2006). Também não se pretende fazer qualquer 

inferência estatística ou grandes cálculos ou contagens.  

Segundo Yin (2005), o uso do estudo de caso é adequado quando se pretende 

investigar o como e o porquê de um conjunto de eventos contemporâneos. O autor assevera 

que o estudo de caso é uma investigação empírica que permite o estudo de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.  

 

 

RESULTADOS 
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O estágio foi realizado na COCAP – Cooperativa Mista de Trabalho e Produção de 

Catadores e Separadores de Materiais recicláveis de Apucarana, sociedade cooperativa, de 

natureza civil, foi fundada em 28 de agosto de 2003. 

A COCAP objetiva conseguir no mercado oportunidades de trabalho para seus 

associados que preferencialmente serão formadas por pessoas físicas de baixa renda para 

atuação no ramo de produção, serviços e comércio, com base na colaboração recíproca a que 

se obrigam seus associados, congregando profissionais que atuam em atividades de coleta, 

seleção, triagem e comercialização de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

De acordo com o estatuto o número de cooperados será ilimitado ao máximo, não 

podendo, entretanto, ser inferior a 20 (vinte) pessoas físicas, sendo que atualmente conta com 

50 (cinquenta) e 1 funcionário contratado pela associação. 

Poderá ingressar na COOPERATIVA, salvo se houver impossibilidade técnica de 

prestação de serviços, qualquer pessoa que exerce atividades compatíveis com área de ação da 

COOPERATIVA e que possa livremente dispor desse e de seus equipamentos inerentes 

atividades, que concorde com as disposições deste Estatuto e que não pratica outras atividades 

que possam prejudicar o colidir com os objetivos da sociedade.  

Foram observadas muitas irregularidades na sede da cooperativa, que podem 

prejudicar o ambiente de trabalho até mesmo causando acidentes ou doenças aos 

colaboradores. Dentre as irregularidades estão: falta de higiene, bags amontoados 

aleatoriamente, cooperados trabalhando sem o uso de EPIs, obstrução dos sistemas de 

prevenção de combate a incêndio, falta de sinalização e iluminação de emergência, sistema 

elétrico exposto, máquinas oferecendo risco de acidente etc. 

A Figura 1 mostra a entrada do refeitório, abarrotada de bags o que provoca 

dificuldade de acesso e mau cheiro perto de onde são servidos os alimentos.  

Figura 1 – Acesso ao refeitório 

 

Fonte: o autor. 
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As Figuras 2 e 3 mostram a obstrução de acesso aos equipamentos preventivos de 

combate ao incêndio, problema que levou a Cooperativa a ser notificada pelo Corpo de 

Bombeiros, inclusive com o possível fechamento, o que levaria 52 famílias a perderem renda 

mensal.  

Figura 2 – Obstrução de acesso aos equipamentos de Combate a Incêndio.  

 

Fonte: o autor. 
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Figura 3 – Obstrução de acesso aos equipamentos de Combate a Incêndio.  

 

Fonte: o autor. 

A Figura 4 mostra uma total incoerência, dentro da cooperativa, os separadores de lixo 

sem as devidas tampas, um forte risco de contaminação para a saúde dos colaboradores, além 

de colocados aleatoriamente. 

Figura 4 – Separadores de lixo sem tampas 

 

Fonte: o autor. 

A Figura 5 mostra um abrigo de mangueira irregular, obstruído por bags e um toco de 

árvore. 
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Figura 5 – Abrigo de mangueiras com obstrução. 

 

Fonte: o autor. 

DISCUSSÃO 

No atual ambiente competitivo em que as empresas procuram manter-se no mercado, 

passa-se a buscar estratégias alternativas que possam contribuir com o sucesso da 

organização. Não são poucos os recursos ofertados e tão poucos os utilizados para melhorar a 

qualidade dos serviços interna e externamente. 

Obter o sucesso organizacional é o objetivo almejado por todos. Implantar programas 

de qualidade vem sendo a estratégia de muitas empresas na busca de um diferencial, que pode 

ser a diferença entre o sucesso e o fracasso da organização. 

Abrantes (2001, p. 83) considera como benefícios do senso de limpeza: 

 Prevenção de acidentes e redução de afastamentos e gastos com 

tratamentos. 

 Redução de afastamentos por acidentes e doenças relacionadas aos 

aspectos ergonômicos. 

 Melhoria do moral e satisfação dos funcionários, por trabalharem em 

ambientes limpos e seguros. 

 Inspeção de máquinas e instalações, permitindo uma maior 

disponibilidade. 

 Combate aos desperdícios. 

 Embelezamento dos postos de trabalho. 

 Redução de riscos à saúde dos funcionários. 

 Melhoria da qualidade de vida no trabalho. 

 Redução da poluição e agressões ao meio ambiente. 
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Estratégias são usadas por empreendedores para definir como agir em uma 

negociação, fechar uma parceria, entrar em um novo mercado ou lançar um novo produto. A 

análise estratégica de uma empresa deve incluir um misto de racionalidade e subjetividade, 

seguindo um processo básico, que pode ajudar o empreendedor a entender melhor a situação 

atual do seu negócio são os melhores alternativos, ou meios, para atingir os objetivos e metas 

estipulados. 

[...] A estratégia é a ação ou o caminho mais adequado a ser executado para 

alcançar, preferencialmente desafios e metas estabelecidos, no melhor 

posicionamento da empresa perante seu ambiente. É importante procurar 

substabelecer estratégias alternativas para facilitar as alterações dos 

caminhos ou ações de acordo com as necessidades (OLIVEIRA, 2007, p. 

53). 

 

Sem dúvida as estratégias devem ser elaboradas como maneira de melhorar as 

condições da empresa, tanto entre seus colaboradores como consumidores e também como 

excelência no mercado financeiro. 

Depois de observadas as irregularidades na COCAP passaram a buscar estratégias para 

melhorar suas condições. Primeiramente foi realizada uma palestra para todos os 

colaboradores com o objetivo de conscientização sobre a segurança no trabalho, destacando a 

necessidade da união de todos para a busca do objetivo comum, que beneficiaria a todos os 

envolvidos, além de garantir o não fechamento por irregularidades apontadas pelo Corpo de 

Bombeiros e Ministério Público. 

Em um estilo adotado como “mutirão” realizou-se um dia de limpeza e organização do 

espaço. Todos os envolvidos fizeram a sua contribuição. A figura 6 mostra como ficou o 

acesso ao refeitório, livre da obstrução e com lixeiras próximas à porta. 

Figura 6 – Entrada do refeitório 

 

Fonte: o autor. 
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As Figuras 7 e 8 mostram um dos colaboradores fazendo uma pintura com o objetivo 

de delimitar o local para que não seja colocado nem um tipo de material no espaço para não 

obstruir a passagem até o extintor de incêndio. 

Figura 7 – Sinalizações de áreas para evitar obstrução do aceso aos extintores 

 

Fonte: o autor. 

Figura 8 – Sinalizações de áreas para evitar obstrução do aceso aos extintores 

 

Figura 9 – Sinalizações e delimitações de áreas para acesso aos extintores e os abrigos de mangueiras 
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Fonte: o autor. 

A Figura 10 mostra aquele abrigo de mangueiras totalmente adequado e com a devida 

segurança, foi realizada a pintura de delimitação e a sinalização para evitar colocação de 

materiais que possa obstruir seu acesso, também foi substituído o alicerce. A instalação de 

tela de proteção com alambrado foi essencial para que não esparramasse os materiais 

recicláveis pelos espaços de circulação, e para a proteção dos colaboradores. 

 

 

Figura 10 – Abrigo de mangueiras e a tela de proteção 
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Fonte: o autor. 

As Figuras 11 e 12 mostram os espaços de circulação após a desobstrução, além da 

pintura para a delimitação dos locais em que podem ser armazenados os materiais da coleta 

seletiva. 

Figura 11 – Espaços de circulação 

 

Fonte: o autor. 
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Figura 12 - Espaços de circulação 

 

Fonte: o autor. 

Apesar de todas as pressões e contingências do ambiente externo, o nível operacional 

precisa funcionar como um mecanismo de relojoaria, isto é, tecnologia e máquinas em 

operação, ritmo e cadência para alcançar produtividade, cuidados para evitar possíveis 

paralisações ou esperas e uma constante regularidade. Para tanto, o nível operacional precisa 

de um tipo de planejamento o mais próximo possível de um sistema fechado às intempéries 

ambientais, a menos que estas sejam de tal porte e intensidade a ponto de provocar um 

profundo choque no funcionamento da empresa (CHIAVENATO, 2007). 

A Figura 13 mostra uma prensa que transforma materiais recicláveis para venda e 

transporte e a Figura 14 mostra como ficam os materiais prensados. 
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Figura 13 - Prensa 

 

Fonte: o autor. 

Figura 14 – Material prensado 

 

Fonte: o autor. 

Os colaboradores da Cooperativa participaram do treinamento da Brigada de incêndio, 

aprenderam a utilizar os equipamentos de combate incêndio e possíveis acidentes com fogo 

conforme mostram as Figuras 15 e 16. 
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Figura 15 – Treinamento da Brigada de incêndio. 

 

Fonte: o autor. 

Figura 16 – Treinamento da Brigada de incêndio. 

 

Fonte: o autor. 
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CONCLUSÃO 

Através da realização deste trabalho algumas considerações merecem destaques, entre 

elas o fato da experiência de conhecer uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis, 

local que, antes da aplicação das estratégias para melhoria do ambiente de trabalho, era 

desorganizado sem motivação, apresentava pouca higiene, e não condizia com as regras de 

segurança para o trabalhador. 

Após as palestras e o “mutirão” realizados com os cooperados, a imagem do local 

mostrou-se totalmente diferente, sendo possível afirmar que o ambiente se tornou adequado 

para o trabalho de separação dos materiais recicláveis. O trabalhador deve desempenhar suas 

funções num ambiente seguro e organizado prevenindo os acidentes de trabalho e que 

incentive a produção.   

A pesquisa realizada pode servir de incentivo para próximos trabalhos sobre o tema 

bem como acompanhar o que foi realizado para verificar se as medidas tomadas continuam a 

ser seguidas. 
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