
 
 



 
 

Uni-FACEF – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FRANCA 
 

 
 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉIA CRISTINA ROBERTO MAGLIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 
NA COOPERATIVA "MÃOS DADAS" ANALISADO A PARTIR DO 

INDICE DE FELICIDADE INTERNA BRUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCA 
2012 



 
 

ANDRÉIA CRISTINA ROBERTO MAGLIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL 
NA COOPERATIVA "MÃOS DADAS" ANALISADO A PARTIR DO 

INDICE DE FELICIDADE INTERNA BRUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Desenvolvimento 
Regional do Uni-FACEF - Centro 
Universitário de Franca, como requisito 
parcial à obtenção de título Mestre em 
Desenvolvimento Regional. 

 
 
Orientador: Profª. Drª. Melissa Franchini 
Cavalcanti Bandos 

 
 
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento 
Social e Políticas Públicas 

 
 
 
 

FRANCA 
2012 



 
 

  

Maglio, Andréia Cristina Roberto 

 

O projeto de desenvolvimento regional sustentável na 

cooperativa “Mãos Dadas” analisado a partir do índice de 

felicidade interna bruta.  / Andréia Cristina Roberto Maglio.   – 

Franca (SP): Uni- FACEF, 2012. 

106p.; il. 

 

 Orientador: Profa. Dra. Melissa F. Cavalcanti Bandos 

 Dissertação de Mestrado – Uni-FACEF 

 Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional 

 

 1.Desenvolvimento Regional.   2.Desenvolvimento 

humano.   3.Políticas públicas.     4.Sustentabilidade.       I.T. 

 

CDD  361.610981 

 



 
 

ANDRÉIA CRISTINA ROBERTO MAGLIO 

 

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL NA 

COOPERATIVA "MÃOS DADAS" ANALISADO A PARTIR DO INDICE 

DE FELICIDADE INTERNA BRUTA 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Desenvolvimento 
Regional – Mestrado Interdisciplinar, do 
Centro Universitário de Franca – Uni-
FACEF, para obtenção do título de 
Mestre. 

 
 
Orientador: Profa. Dra. Melissa Franchini 
Cavalcanti Bandos 

 
 
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento 
Social e Políticas Públicas 

 
 

Franca, 04 de dezembro de 2012. 
 
 
Orientador(a):____________________________________________________  
Nome: Profª. Drª. Melissa Franchini Cavalcanti Bandos 
Instituição: Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF 
 

Examinador(a):___________________________________________________  
Nome: Profº Pós Doutorado Dante Pinheiro Martinelli 
Instituição: Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia Administração e 
Contabilidade, Departamento de Administração. 

 

Examinador(a):___________________________________________________  
Nome: Profª Pós Doutorada Carla Aparecida Arena Ventura 
Instituição: Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico esse trabalho ao meu esposo, 
Márcio, meus filhos, João Pedro e João 
Vitor e aos meus pais, Joaquim e Hélia, 
que me apoiaram ao longo desse 
processo de formação. 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço: 

 à minha orientadora, profa. Dra. Melissa Franchini Cavalcanti 

Bandos; 

 à Banca de Qualificação, bem como a da Defesa da Dissertação, 

pela enorme contribuição que trouxeram para enriquecer este 

trabalho;  

 aos colegas mestrandos 2011-2012; 

 ao Banco do Brasil S. A.; 

 aos participantes da pesquisa; e 

 às secretarias da pós-graduação do Uni-FACEF 

 enfim, a todos que de algum modo ajudaram-me a obter o título 

de mestre em Desenvolvimento Regional. 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“(...) todas as coisas estão ligadas, assim 
como o sangue nos une a todos. O 
homem não teceu a rede da vida, é 
apenas um dos fios dela. O que quer que 
ele faça à rede fará a si mesmo.”. 
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RESUMO 
 

 

O acelerado desenvolvimento da civilização moderna, agravado pela cultura 
consumista da atualidade a falta de incentivos e de políticas públicas são refletidas 
em questões latentes da sobrevivência humana, como a erradicação da pobreza, 
melhoria na qualidade de vida, proteção e preservação do meio ambiente e da 
cultura local, fatos estes que estão levando a sociedade a repensar sobre o que 
realmente é desenvolvimento. Faz-se necessária, portanto, uma mudança de 
paradigma, nas quais estejam presentes as questões ligadas ao bem estar 
psicológico; à saúde; ao uso do tempo; à vitalidade comunitária; à educação; à 
cultura; ao meio ambiente; à governança e ao padrão de vida, no sentido de todo ser 
humano conhecer e defender melhor seus direitos e deveres. A proposta desta 
dissertação é apresentar, com base em revisão bibliográfica, os conceitos 
contemporâneos de desenvolvimento como direito humano, desenvolvimento 
humano, desenvolvimento sustentável, globalização, interação social, políticas 
públicas, índices de sustentabilidade e expor a metodologia da Estratégia Negocial 
de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) do Banco do Brasil S. A. Essas 
reflexões teórica e prática justificam-se para verificar o se houve desenvolvimento 
humano no Projeto de DRS Cooperativa “Mãos Dadas”, analisando com base no 
indicador de desenvolvimento humano Felicidade Interna Bruta (FIB). O objetivo 
desta dissertação é verificar o grau de desenvolvimento humano, obtido por meio da 
implantação da metodologia DRS na Cooperativa “Mãos Dadas”, analisando sob a 
ótica do índice de Felicidade Interna Bruta, ponderando tal metodologia sob a visão 
de políticas públicas. Os objetivos específicos são: verificar a Metodologia (DRS) sob 
o prisma de políticas públicas; contextualizar o Projeto “Mãos Dadas” nos períodos 
anteriores a 2012; analisar as dimensões do FIB na Cooperativa “Mãos Dadas” em 
2012. Os procedimentos metodológicos usados foram análise qualitativa, 
exploratória e descritiva. Verificou-se após a pesquisa, que a metodologia de 
Desenvolvimento Regional Sustentável proposta pelo Banco do Brasil S.A. pode ser 
considerada como um modelo de política pública, aberto e participativo, que pode vir 
a ser implementada em qualquer cultura, desde que esta seja respeitada e, haja 
comprometimento com os parceiros. Verifica-se, portanto que a interação entre os 
atores é fundamental para a criação da cooperação, a fim de que haja a autogestão. 
Chegou-se à conclusão de que para obter um FIB elevado, individualmente as nove 
dimensões também devem estar elevadas, a fim de que haja equilíbrio no 
desenvolvimento humano. No caso da Cooperativa, embora as entrevistadas 
considerem-se felizes, pelo índice a felicidade existente é apenas mediana, devido a 
Cooperativa estar em crise por causa do rompimento do elo de ligação entre os 
parceiros DRS. 

 
 
Palavras-chave: desenvolvimento humano; sustentabilidade; políticas públicas; 
felicidade interna bruta (FIB); Cooperativa “Mãos Dadas”. 
 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The rapid development of modern civilization, aggravated by today's consumerist 
culture the lack of incentives and public policies are reflected in latent issues of 
human survival, such as poverty eradication, improvement in quality of life, protection 
and preservation of the environment and local culture, facts that are leading the 
society to rethink what is really developing. It is necessary, therefore, a paradigm 
shift, in which are present the issues related to psychological well-being, health, time 
use, community vitality, education, culture, the environment, governance and 
standard of living, to every human being to know and better defend their rights and 
duties. The purpose of this dissertation is to present, based on literature review, 
contemporary concepts of development as a human right, sustainable development, 
globalization, social interaction, public policy, sustainability indexes and expose the 
methodology of Business Strategy for Sustainable Regional Development (DRS) 
Bank of Brazil S. A. These theoretical and practical considerations are justified to 
verify whether there was human development in the Project DRS Cooperative "Mãos 
Dadas", based on analyzing human development indicator Gross National Happiness 
(GNH). The aim of this work is to verify the level of human development achieved 
through the implementation of the methodology in DRS Cooperative "Mãos Dadas", 
analyzing from the perspective of the Gross National Happiness index, pondering 
such methodology under the vision of public policy. The specific objectives are: to 
verify the methodology (DRS) from the perspective of public policy; contextualize the 
project "Mãos Dadas" for periods prior to 2012; analyze the dimensions of GNH in 
the Cooperative "Mãos Dadas" in 2012. The methodological procedures were used 
qualitative analysis, exploratory and descriptive. It was found after the search, the 
methodology proposed by the Sustainable Regional Development Bank of Brazil can 
be considered as a model of public policy, open and participatory, that might be 
implemented in any culture, since this is respected and , there commitment with 
partners. It appears therefore that the interaction between the actors is fundamental 
to the creation of cooperation, so that there is self-management. It has been found 
that to obtain a high GNH individually the nine dimensions must also be high, so that 
there is equilibrium in human development. In the case of the Cooperative, although 
respondents consider themselves happy, the happiness index by existing median is 
only due to be cooperative in crisis because of the disruption of the link between the 
partners DRS. 
 
 
Keywords: human development, sustainability, public policies; gross national 
happiness (GNH); Cooperative "Mãos Dadas." 
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INTRODUÇÃO 

  

 

Viver sustentavelmente necessitará de uma 
grande mudança nos seres humanos “para 
começar, precisaremos aceitar as consequências 
de sermos parte de uma grande comunidade de 
vida e nos tornar mais conscientes dos efeitos de 
nossas decisões sobre outras sociedades, futuras 
gerações e outras espécies.” 
 

(Camargo, 2002, p.100)  

 

O acelerado e inadequado desenvolvimento da civilização moderna a 

partir da Revolução Industrial no final do século XVIII, agravado pelo desejo de 

consumo pós-recessão, ocasionado pelas duas grandes guerras mundiais em 

meados do século XX e pela cultura consumista da atualidade, visando satisfação 

da vaidade, do conforto e das necessidades básicas, contraponto a não priorização 

das questões ambientais e a falta de incentivos e de políticas públicas são refletidos 

em questões latentes da sobrevivência humana, como a erradicação da pobreza, 

melhoria na qualidade de vida, proteção, preservação do meio ambiente e da cultura 

local, fatos estes que estão levando a sociedade a repensar sobre o que realmente é 

desenvolvimento. 

A crença no progresso ilimitado, na força do sistema capitalista 

ocidental e na geração da tecnologia, capaz de revolucionar e solucionar qualquer 

problema de falta de recursos naturais foi refutada com a crise ecológica global e 

com a evidente instabilidade da interrelação entre o homem e o seu meio ambiente. 

O modelo cartesiano de desenvolvimento utilizado até a atualidade, 

focado, de maneira prioritária, no crescimento econômico produzido pelo consumo 

desenfreado e pela inconsequente utilização dos recursos naturais, sem a previsão 

da limitação desses recursos, interfere no ecossistema planetário, comprometendo a 

sustentabilidade global. 

Neste contexto, deve-se citar Camargo (2005) afirmando que o termo 

desenvolvimento sustentável tem evoluído no sentido de abranger as questões que 

inter-relacionam meio ambiente e desenvolvimento humano como forma de 
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caracterizar, cada vez mais, a dimensão crítica da necessidade de coexistência e 

coevolução dos seres humanos entre si e com as demais formas de vida do planeta. 

Observa que deve ser entendido como um novo paradigma relacionado às 

aspirações coletivas de paz, liberdade, melhores condições de vida e um meio 

ambiente saudável. 

Faz-se necessário, portanto, uma mudança de paradigma com novas 

formas de pensar o desenvolvimento e de assegurá-lo, nas quais estejam presentes 

as questões de bem estar psicológico; saúde; uso do tempo; vitalidade comunitária; 

educação; cultura; meio ambiente; governança; padrão de vida, objetivando a 

felicidade, sempre em harmonia com a Terra, conforme prevê o Índice de Felicidade 

Bruta (FIB online)1.      

Autores como Capra (2006), Giansanti (1998), Bossel (2001), Frey 

(2001), Sachs (2002), Dernbach (2004), Camargo (2005), Paulino (2010) e Sen 

(2000) relatam a existência de uma crise mundial do desenvolvimento sustentável, 

que “surgiu a partir dos estudos da Organização das Nações Unidas sobre as 

mudanças climáticas, no início da década de 1970”2. É uma crise profunda, 

complexa, multidimensional e multifacetada que endossa o caráter insustentável da 

sociedade contemporânea, requerendo soluções cooperativas, complexas, multi e 

transdisciplinares. 

Assim, a formação de redes sociais, nesse cenário, aparece como 

forma mais intensa de interação social e de redução dos dilemas da ação coletiva 

em torno das estratégias de desenvolvimento local.                                                                

Sendo o direito humano um conjunto de normas e processos na luta 

pela dignidade humana, que objetiva evitar sofrimentos e promover uma convivência 

mais pacífica e igualitária e o direito ao desenvolvimento “reconhecido pela 

Organização das nações Unidas (ONU) como um direito humano fundamental e 

indisponível” (FERREIRA; CASTRO, 2004, p.32), é indispensável contextualizar o 

seu papel catalisador para fomento do desenvolvimento global sustentável. 

Embora os países, quando indagados, sejam favoráveis às políticas de 

desenvolvimento sustentável, na prática, dificilmente reconhece-se verdadeiro 

                                                             
1
Disponível em: <www.felicidadeinternabruta.org.br> Acesso em: 10 nov. 2012. 

2
Disponível em: < http://www.espacoacademico.com.br/051/51goncalves.htm> Acesso em: 19 dez. 

2012. 
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compromisso em defesa do meio ambiente e do efetivo desenvolvimento humano. 

As metas estabelecidas pelas Nações Unidas têm sempre seus prazos dilatados e 

as políticas públicas internacionais adotadas estão muito aquém dos estudos que as 

embasaram. 

Para fazer frente aos problemas elencados, existem muitas idéias 

inovadoras que possibilitam implantar políticas públicas que visam resgatar a 

qualidade de vida, criar empregos e envolver a comunidade em projetos baseados 

nos princípios e premissas do “triple bottom line"3 (ELKINGTON, 2008), ou tripé da 

sustentabilidade, que leva em consideração o desenvolvimento econômico, o social, 

sem, no entanto, degradar o meio ambiente. 

No contexto global complexo, com inúmeras situações de 

desenvolvimento, o local consiste em um ecossistema menos inóspito, mais 

homogêneo, com recursos humanos, técnicos, econômicos, sociais, ambientais e 

culturais mais semelhantes para a implantação e obtenção de melhores resultados 

de projetos de desenvolvimento sustentável. Assim a capacidade de adaptação 

tecnológica que requer certo grau de uniformidade, terá maior chance de 

adaptabilidade seja efetiva e flexível, conforme a demanda local. Isso para que 

quando vários desses projetos são bem sucedidos no local, pode-se obter um global 

mais equilibrado. 

 Dessa forma, apresenta-se a Metodologia de Desenvolvimento 

Regional Sustentável do Banco do Brasil S. A. (DRS) com o objetivo de estimular a 

evolução local, tendo por base as premissas do tripé da sustentabilidade e, nesta 

dissertação, para verificar sua efetividade na implantação, será utilizado um 

indicador de sustentabilidade, com a função de mensurar a Felicidade Interna Bruta. 

Em termos conceituais, este trabalho científico visa apresentar e 

interrelacionar a partir, inicialmente, de uma reflexão teórica os conceitos de 

desenvolvimento como direito humano, desenvolvimento sustentável, globalização e 

interação social, políticas públicas, índices de desenvolvimento, em especial o FIB e 

                                                             
3
 A expressão “triple bottom line” foi criada por John Elkington em 1994 “(...) com a idéia de que as 

empresas devem medir o valor que geram, ou destroem, nas dimensões econômica, social e 
ambiental”. Sua versão popular, “People, Planet and Profit (PPP)” - Pessoas, Planeta e Lucro. 
(ELKINGTON, 2008, online).  



18 
 

 
 

expor a metodologia idealizada e aplicada pelo Banco do Brasil S. A., o DRS, para 

posteriormente verificar aplicação prática na Cooperativa “Mãos Dadas”. 

Dessa forma, o objetivo desta dissertação é verificar o grau de 

desenvolvimento humano, obtido por meio da implantação da metodologia DRS na 

Cooperativa “Mãos Dadas”, analisando sob a ótica do índice de Felicidade Interna 

Bruta, ponderando tal metodologia sob a visão de políticas públicas.  

Os objetivos específicos são: 

 verificar a Metodologia (DRS) sob o prisma de políticas públicas; 

 contextualizar o Projeto “Mãos Dadas” nos períodos anteriores a 

2012; 

 analisar as dimensões do FIB na Cooperativa “Mãos Dadas” em 

2012.  

Como procedimentos metodológicos destacam-se uma pesquisa, 

inicialmente, exploratória e posteriormente descritiva, baseada em dados primários e 

secundários coletados nos períodos 2007/2008, 2011 e 2012. 

Para tanto, esta parte da dissertação está dividida por esta introdução, 

na sequência, o capítulo 1, chamado de “O Desenvolvimento”, que engloba o 

desenvolvimento como Direito Humano, o desenvolvimento humano, o 

desenvolvimento sustentável, a globalização, a interação social e o 

desenvolvimento.  

Na sequência, o capítulo 2 discorre sobre os indicadores de 

sustentabilidade, abordando inicialmente conceitos gerais; e após o indicador de 

desenvolvimento humano Felicidade Interna Bruta (FIB).  

O capítulo 3 trata da estratégia de desenvolvimento regional 

sustentável vista como uma política pública. Na primeira parte, trata dos conceitos 

de políticas públicas, na segunda sobre as estruturas elementares e na última parte 

mostra a articulação desses dois conceitos.   

O capítulo 4 aborda a Metodologia da Estratégia Negocial do 

Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), apresentando o BANCO DO BRASIL 

S. A. nesse contexto de responsabilidade socioambiental e a Metodologia em si.  

O capítulo 5 descreve sobre os procedimentos metodológicos, uma 

breve explanação do que é metodologia, posteriormente fala sobre o tipo de 
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pesquisa, em seguida sobre o problema de pesquisa e os objetivos dessa 

dissertação, coleta de dados e as etapas da pesquisa. 

O capítulo 6 fala sobre a Cooperativa “Mãos Dadas”, o histórico da 

Cooperativa, situação em 2007/2008, a situação em 2011, a situação em 2012 e 

uma análise comparativa de 2005 a 2012. 

Ao final estão as conclusões desta dissertação de mestrado e, as 

referências, os anexos e os apêndices. 
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1 O DESENVOLVIMENTO 

 

 

As economias que ignoram considerações morais 
e sentimentais são como bonecos de cera que, 
mesmo tendo aparência de vida, ainda carecem 
de vida real (...) 
 

(Mohandas Karamchand Gandhi, 1921) 

 

1.1 O DESENVOLVIMENTO COMO DIREITO HUMANO 

 

O desenvolvimento não deve ser pensado somente em sua dimensão 

econômica, mas ligado a questões sociais, ambientais e culturais, uma vez que o 

sistema econômico está integrado por um conjunto de relações estruturais que 

devem ser consideradas como base para formulação de políticas públicas de 

desenvolvimento. Nessa perspectiva, desenvolvimento implica na reparação das 

desigualdades, fundamentando-se em mudanças estruturais (FURTADO, 2003; 

SACHS, 2004) e requer renovação das “principais fontes de privação da liberdade: 

pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social 

sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência 

excessiva de Estados repressivos” (SEN, 2000, p. 18). 

Gomes Isa (1998 apud FERREIRA e CASTRO, 2004) e Furtado (2003) 

corroboram que o processo de colonização resultou em países de mercados pobres, 

baixa industrialização e tecnologia, ocasionando baixo desenvolvimento, ineficiência 

econômica e maior concentração de renda. 

Segundo Sachs (2004, p. 31) “o crescimento rápido impulsionado por 

empresas modernas não reduzirá por si só a heterogeneidade inicial. Pelo contrário, 

tende a concentrar a riqueza e a renda nas mãos dos poucos felizardos (...)”. 

Bauman (2009) também entende que as novas elites globais 

afastaram-se de seus compromissos com a população de baixa renda e que essa é 

uma tendência separatista social, cultural, política e espacial.  
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A segregação espacial pode ser entendida tanto no micro espaço das 

cidades e suas periferias, quanto no macro espaço global dos países desenvolvidos 

e dos países subdesenvolvidos. 

“Este novo mapa político do planeta deu um renovado impulso às 

normas internacionais em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais e gerou 

a noção de direito ao desenvolvimento” (GOMES ISA, 1998 apud FERREIRA; 

CASTRO, 2004, p.34). 

O Direito ao Desenvolvimento foi consagrado pela ONU na Declaração 

sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986, artigo 1º, (apud Ferreira e Castro 2004, 

p.32): 

 

O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do 
qual todo ser humano e todos os povos estão facultados a participar em um 
desenvolvimento econômico, social, cultural e político no qual possam 
realizar-se plenamente todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, a contribuir a este desenvolvimento e a usufruir dele. 
 

Arendt (1979 apud PIOVESAN, 2002) afirma que os direitos humanos 

não são um dado, mas um construído, uma invenção humana, em constante 

processo de construção e reconstrução. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) da ONU de 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 

217. A (III) da Assembléia Geral, como uma norma comum a ser alcançada por 

todos os povos e nações, é um marco do processo de reconstrução dos direitos 

humanos, pois introduz a concepção contemporânea da universalidade, ou melhor, 

“a condição de pessoa é o requisito único para a dignidade e titularidade de direitos” 

(PIOVESAN, 2002, p. 41). 

 

A DUDH, em conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos e seus dois Protocolos Opcionais (sobre procedimento de queixa e 
sobre pena de morte) e com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais e seu Protocolo Opcional, formam a chamada Carta 
Internacional dos Direitos Humanos (ONU online)

4
. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos elencou os chamados 

direitos de primeira e segunda dimensão. Os de primeira dimensão são os direitos 

civis e políticos e os de segunda, os direitos econômicos, sociais e culturais.  

                                                             
4
< http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-os-direitos-humanos/> Acesso em 10 nov.2012. 
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Somente na década de 1980 se consolidaram os direitos de terceira 

dimensão, dentre eles o direito ao desenvolvimento. Nesse sentido, como fator 

propulsor para a consolidação destes direitos, especialmente o direito ao 

desenvolvimento, prevê-se o fortalecimento da cooperação internacional. 

O direito internacional dos direitos humanos iniciou 1945, em 1948 com 

a Convenção para Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, 1965 a 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

Racial, em 1979 sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres, 1989 Convenção sobre os Direitos da Criança, 1998 Declaração sobre os 

defensores dos Direitos Humanos, 2006 Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, 2007 Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

A Organização das Nações Unidas, inicialmente constituída por 51 

Estados-Membros, hoje com 193, “comprometidos com a manutenção da paz e 

segurança e com o propósito de desenvolver relações amistosas entre as nações e 

promover o progresso social, melhores padrões de vida e direitos humanos” (ONU 

online)5. 

Como o direito ao desenvolvimento é facultado ao ser humano por 

força de leis ou de costumes, Ferreira e Castro (2004) e Piovesan (2006) acreditam 

que a indivisibilidade desses atributos dos direitos humanos reforça que a violação a 

qualquer prerrogativa desses direitos, sejam eles econômicos, sociais ou culturais 

refletirá em violação aos direitos civis e políticos, uma vez que esses direitos estão 

intimamente interligados. Portanto, o desenvolvimento deve incluir crescimento 

econômico, justiça, participação social, “globalização ética e solidária” (PIOVESAN, 

2006, p. 15) e preservação ambiental, não somente no momento atual, mas 

construindo uma cidadania sustentável ao longo da existência humana na terra. 

 

 

 

 

 

                                                             
5
Disponível em <http://www.un.org/es/aboutun/>. Acesso em 02 nov. 2010. 

http://www.un.org/es/aboutun/
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1.2 O DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD)6,  

 

o conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo 
de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades 
e oportunidades para serem aquilo que desejam ser (...) procura olhar 
diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é 
importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e não como seu 
fim. 

 

Para contrapor o Produto Interno Bruto (PIB) per capita que verifica 

apenas a dimensão econômica do desenvolvimento, foi criado o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), procurando ver as pessoas de modo mais 

completo, de maneira contínua como um progresso a longo prazo de 

desenvolvimento, dividido em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: 

renda, educação e saúde. 

O IDH foi criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista 

indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998. 

Esse índice vem sendo utilizado pela ONU desde 1993 e cada ano 

enfoca um tema para estudo segundo abaixo: 

 

Quadro 1 Temáticas discutidas sobre o IDH pelas Nações Unidas  

Ano Temática 

1996 Crescimento econômico e desenvolvimento humano 

1997 Desenvolvimento Humano para erradicar a pobreza 

1998 Padrões de consumo para o desenvolvimento 

1999 Globalização com a face humana 

2000 Direitos Humanos e desenvolvimento humano  

2001 Fazendo as novas tecnologias trabalhar para o desenvolvimento humano 

2002 Aprofundar a democracia num mundo fragmentado 

2003 Um impacto entre nações para eliminar a pobreza humana 

2004 Liberdade cultural num mundo diversificado 

2005 Cooperação internacional numa encruzilhada 

2006 Além da escassez: poder, pobreza e a crise mundial da água 

Fonte: Pereira Filho; Bakker (2008, p.90) 

                                                             
6 Disponível em: < http://www.pnud.org.br/IDH/DH.aspx > Acesso em 21 dez. 2012 
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De acordo com os mesmos autores do quadro acima: 

 

o objetivo principal do IDH é criar um ambiente favorável em que as 
pessoas possam desfrutar de vidas longas e saudáveis. Esse índice está 
baseado na medida do bem estar humano e crescimento das nações. O 
desenvolvimento humano é medido pela longevidade (medida pela 
esperança de vida ao nascer), pela educação (medida pelo número de 
adultos alfabetizados e pelas matrículas nos níveis primário, secundário e 
superior) e pela renda (medida pela paridade do poder de compra). 

  

O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida geral e sintética, 

do desenvolvimento humano. Apesar de ser mais amplo do que o PIB, o IDH não 

abrange todos os aspectos de desenvolvimento, por exemplo, a "felicidade" das 

pessoas ou a sustentabilidade do Planeta. 

 

 

1.3 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O modelo sócio-econômico do paradigma capitalista baseou-se em 

ações de acumulação e concentração de capital que trouxeram reações sócio-

ambientais catastróficas e estenderam-se nos mais graves e complexos problemas 

estruturais nos âmbitos econômico, social e ambiental da atualidade. 

Esse cenário requer um novo paradigma embasado no 

desenvolvimento global holístico de um sistema vivo e dinâmico e que vise equitativa 

distribuição de renda, melhores condições de vida, cooperação e solidariedade, 

reformulação política, equilíbrio ambiental, respeito à cultura local, paz e liberdade. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu e tem evoluído como alternativa a 

esse novo paradigma (RATTNER, 2009; CAMARGO, 2005). 

“A administração de economias complexas requer transparência e 

responsabilidade, circulação de informações exatas e liberdade de discussão, bem 

como uma mídia plural” (SACHS, 2004, p. 33). 

Capra (2006) argumenta que os problemas socioambientais estão 

circunscritos em uma realidade maior, definida como “(...) uma constelação de 

concepções, de valores, de percepções e de práticas compartilhados” (CAPRA, 

2006, p. 25). Camargo (2005, p.15) conclui que existe uma “necessidade de 
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coexistência e coevolução dos seres humanos entre si e com as demais formas de 

vida do planeta”. 

De acordo com Schwartzman (1999), o desenvolvimento sustentável é 

uma ideologia, um valor, uma ética. Ressalta-se, então, a crítica de Paulista; 

Varvakis; Montibeller-Filho (2008) de que a dimensão ética deve ser priorizada face 

à dinâmica da acumulação e reprodução do capital em detrimento dos direitos 

humanos e a justiça social para todos. Sachs (2002) diz que a sustentabilidade 

social é a própria finalidade do desenvolvimento. 

Dentre as diferentes definições de desenvolvimento sustentável, 

salienta duas da Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento (1991, p. 

4), de que o “desenvolvimento sustentável é um novo tipo de desenvolvimento capaz 

de manter o progresso humano não apenas em alguns lugares e por alguns anos, 

mas em todo o planeta e até um futuro longínquo”. 

Capra (2005), Maimon (1996) e Camargo (2002) concordam com a 

essência do conceito de desenvolvimento sustentável, que apareceu oficialmente 

pela primeira vez na literatura no Relatório Brundtland, no livro Our common future 

(Nosso futuro comum), encomendado pela Organização das Nações Unidas e 

apresentado em 1987. 

 

Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de 
transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 
investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança 
institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro, a fim 
de atender às necessidades e aspirações humanas (COMISSÃO MUNDIAL 
SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 49). 
 

O desenvolvimento sustentável é, portanto, um processo a ser 

instituído e construído: um projeto global que demandará tempo, compromisso e 

esforço de várias gerações a tornar-se um legado da atual geração para a próxima e 

assim sucessivamente. 

O direito humano reflete o comprometimento de vários países em prol 

da promoção da dignidade humana, possui um papel institucional catalisador do 

fomento do desenvolvimento global sustentável, transplantando o processo de 

globalização, minimizando a competição internacional através da promoção da 

integração social. 



26 
 

 
 

1.4 A GLOBALIZAÇÃO, A INTERAÇÃO SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 

O processo de globalização representa um conjunto de aspectos 

diferentes que forçam a economia nos âmbitos local, regional e nacional a reagir aos 

impulsos do mercado mundial e aos desafios da competição internacional que 

impactam a vida de todos os seres humanos. 

Paradoxalmente aos conceitos de Desenvolvimento Humano e de 

Desenvolvimento Sustentável, de acordo com Piovesan (2002, p. 62), o processo de 

globalização, “passou a ser sinônimo de medidas econômicas neoliberais voltadas 

para a reforma e a estabilização das ‘economias emergentes’”. Stiglitz (2002) 

ressalta, também, que países industrializados continuam produzindo e exportando 

para os mercados abertos e subsidiando suas produções locais de produtos 

agrícolas, dificultando as exportações dos países em desenvolvimento. 

Essas medidas têm “agravado ainda mais as desigualdades sociais, 

aprofundando-se as marcas da pobreza absoluta e a exclusão social” (PIOVESAN, 

2002, p. 63), comprometendo a universalidade e a indivisibilidade dos direitos 

humanos, consequentemente, o desenvolvimento humano e sustentável. 

Sen (1999, p. 8) diz que “a negação da liberdade econômica, sob a 

forma da pobreza extrema, torna a pessoa vulnerável a violações de outras formas 

de liberdade, (...) a negação da liberdade econômica implica a negação da liberdade 

social e política”. Souza e Rodrigues (1993) complementam esse raciocínio dizendo 

que “A fome é exclusão (...). A morte em vida. E exílio da Terra”. 

O processo de globalização é inexorável e somente a união entre as 

pessoas é capaz de suplantar os desafios da competição global. 

Segundo Milani (2007, p. 1), “existem inúmeras pesquisas empíricas, 

no campo acadêmico referentes ao capital social” (Atria, 2003; Baquero, 2002; 

Colemnan, 1990; Durston, 2003; Ostrom e Ahn, 2003; Putnam, 1993; Woolcock, 

1998), que corroboram com a hipótese de que as redes de compromisso cívico 

fortalecem a confiança mútua. As redes sociais e o associativismo influenciam 

diretamente na interação social e na redução dos dilemas da convivência 

comunitária, promovendo uma ação coletiva em torno da definição de estratégias de 

desenvolvimento local. 
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Nesse sentido, Capra (2005, p. 94) adverte que as “(...) redes sociais 

são, antes de mais nada, redes de comunicação que envolvem a linguagem 

simbólica, os limites culturais e as relações de poder”. Para o autor, a base da 

sustentabilidade está nos princípios de organização de ecossistemas vivos, com sua 

complexa teia de interrelações. Esta visão é compartilhada pelos autores Kumar et. 

al. (2010), quando dizem que é fundamental para o sucesso da sociedade uma 

abordagem integrada e holística no manejo de ecossistemas baseada na cogestão. 

A confiança é o elo de ligação entre o capital social e a ação coletiva, é 

a legitimação da unidade da rede de parceiros e incentiva a cooperação, mas, 

sobretudo, ajuda a conformar normas de reciprocidade. 

A construção social do desenvolvimento, segundo Fischer (2002 apud 

FISCHER; PINHO, 2006, p. 36) reflete os interesses das instituições: governo, 

empresas, organizações sociais que se articulam criando modelos de ações 

coletivas conforme seus interesses individuais e interorganizacionais. 

A cooperação internacional passou a ser considerada como condição 

sine qua non para a solução dos problemas econômicos, sociais, culturais, 

ambientais e humanos, porque passou a ser vista não apenas como 

assistencialismo financeiro, mas uma forma indispensável para a elaboração e 

execução de estratégias de políticas públicas inovadoras que vislumbrem o 

desenvolvimento global baseado na internalização de novos conhecimentos 

empíricos, científicos e tecnológicos bem sucedidos que possam ser transferidos em 

casos semelhantes (DUARTE, 2008). 

A transição do capitalismo selvagem para a sustentabilidade global 

necessita da união de órgãos reguladores, como a ONU, de parceria com a 

sociedade civil, política, econômica, empresarial local e transnacional. Diante dessa 

perspectiva, a natureza multidimensional da sustentabilidade implica em uma 

variedade de informações e a necessidade de um estudo interdisciplinar, sistêmico, 

integrador, participativo e com indicadores para verificar os pontos fortes e fracos do 

projeto.  

Indicadores esses que meçam as verdadeiras riquezas da 

humanidade: a cultura, a saúde, a educação, o meio ambiente, a interação entre as 

comunidades locais e transnacionais, a economia, enfim todas essas riquezas 
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tangíveis e intangíveis que tornarão o legado do ser humano a suas próximas 

gerações.  
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2 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE  

 

 

(...) os indicadores de desenvolvimento são 
instrumentos essenciais para guiar e subsidiar o 
acompanhamento e a avaliação de um progresso 
voltado para o futuro. São uma importante 
ferramenta que possibilita compreender a 
complexidade e os movimentos de transformação 
dos sistemas urbanos, tornar a informação 
acessível à sociedade, prever os rumos do 
crescimento e nortear ações empreendedoras de 
desenvolvimento sustentável. 
 

(Bittencourt, 2006) 

 

2.1 CONCEITOS INICIAIS 

 

Antes de se falar em indicadores de sustentabilidade surgiu o conceito 

de ecodesenvolvimento (ESTOCOLMO, 1972), que valorizava o conhecimento 

produzido pelas comunidades para a gestão do seu próprio meio. Posteriormente, 

Sachs (1986) introduziu as estratégias de harmonização entre o desenvolvimento 

socioeconômico e a gestão ambiental, que aos poucos foi evoluindo para 

desenvolvimento sustentável, firmado em 1980, pela União Internacional para a 

Conservação da Natureza. 

Os indicadores de sustentabilidade surgiram na Conferência Mundial 

sobre o Meio Ambiente, também chamada de Rio-92, conforme a Agenda 21, que 

“pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de 

sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de 

proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica” (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE online)7. A proposta era definir padrões sustentáveis de desenvolvimento 

que considerassem aspectos econômicos, sociais, ambientais, éticos e culturais, a 

fim de mensurar, monitorar e avaliar a aderência dos mais diversos contextos de 

desenvolvimento sustentável. 

                                                             
7
 Disponível em:< http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21>. Acesso em 

29 nov 2012.  

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21


30 
 

 
 

“Indicadores são instrumentos de investigação que buscam representar 

uma realidade complexa mediante números simples e objetivos. O termo vem do 

latim indicare8” (PEREIRA FILHO; BAKKER, 2008, p.35). 

Para Hammond et. al. (1995 apud VAN BELLEN, 2004)  

 

Os indicadores podem comunicar ou informar sobre o progresso em direção 
a uma determinada meta, como por exemplo (ipsis literis) o 
desenvolvimento sustentável, mas também podem ser entendidos como um 
recurso que deixa mais perceptível uma tendência ou fenômeno, que não 
seja imediatamente detectável. 

 

Segundo o IBGE (2002), um bom indicador alerta sobre um problema 

antes que ele ocorra e indica como resolvê-lo. É uma ferramenta constituída por 

uma ou mais variáveis que, associadas de diversas formas, se obtêm vários 

significados, expressando determinada situação que se deseja avaliar, projetando o 

que pode ser feito para melhorar tal situação, facilitando o processo de gestão. 

Mitchell (1996) também acredita que um indicador sintetiza um conjunto complexo 

de informações da realidade, podendo servir como um instrumento de previsão. 

Segundo Veiga (2010, p.148): 

 

(...) para que a prosperidade das sociedades humanas respeite seus limites 
ecológicos, o futuro exigirá uma estabilização de consumo. E esta é a 
questão central: há macroeconomia que não seja essencialmente baseada 
no aumento incessante do consumo? (...) uma sociedade que prospera sem 
que sua economia aumente. 

  

De acordo com o capitalismo moderno não. Não é possível conciliar o 

aumento incessante de consumo com o respeito ao meio ambiente, com a pobreza 

em alguns lugares do mundo que sustentam a riqueza do outro lado. 

 

(...) a legitimação de um novo valor pretende é conscientizar as pessoas de 
que a qualidade de vida não está vinculada ao materialismo nascido no 
século XIX. Muito ao contrário disso, argumenta o autor, é justamente a 
quebra desse paradigma que fará com que as mudanças em relação ao uso 
de recursos do meio ambiente ocorram com naturalidade (VEIGA, 2010). 

 

Apesar dos indicadores ecológicos, sociais e humanos estarem 

refletindo a deterioração contínua da humanidade, existem, segundo Flavin (2001, 

                                                             
8
 Indicare: apontar, descobrir, anunciar, estimar. 
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p.15) “sementes de mudança que germinarão se bem nutridas”, são centenas de 

iniciativas de sucesso ligadas à introdução de projetos de desenvolvimento 

sustentável que vem surgindo no mundo.  

Neste contexto de indicadores está o índice de Felicidade Interna Bruta 

(FIB), foco de estudo desta dissertação. De maneira geral, pode-se afirmar que o 

FIB é um desses indicadores de harmonização entre o desenvolvimento 

socioeconômico, a gestão ambiental, a ética, a cultura, enfim do indivíduo de forma 

mais integral. Esse índice será melhor discutido no tópico 2.2 a seguir. É um 

indicador que vai além do desenvolvimento humano, pois os predicadores do IDH 

são apenas: saúde, educação e renda. 

Além do FIB neste capítulo serão abordadas as dimensões de 

sustentabilidade propostas por Reis e França Filho (2005), no tópico 2.3.  

 

2.2 FELICIDADE INTERNA BRUTA (FIB)  

 

Verifica-se, portanto, que o FIB é um indicador sistêmico desenvolvido 

em um pequeno país do Himalaia, entre a Índia e a China, chamado Butão, pelo rei 

Jigme Singya Wang-church, que em 1972 declarou: “A Felicidade Interna Bruta é 

mais importante que o Produto Interno Bruto” (FIB online)
9. 

Butão possui o apoio do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). No cálculo da riqueza considera outros aspectos além do 

desenvolvimento econômico, como a conservação do meio ambiente e a qualidade 

de vida. 

 

FIB é baseado na premissa de que o objetivo principal de uma sociedade 
não deveria ser somente o crescimento econômico, mas a integração do 
desenvolvimento material, com o psicológico, o cultural e o espiritual – 
sempre em harmonia com a Terra (FIB online).

10
  

 
Este é o logotipo do site http://www.felicidadeinternabruta.org.br/, que 

mostra bem a interrelação entre as cores e os desenhos, representando a visão holística do 

índice e dos projetos baseados em sua filosofia. 

                                                             
9
 Disponível em: <http://www.felicidadeinternabruta.org.br/> Acesso em 19 out. 2012. 

10
 Disponível em: <http://www.felicidadeinternabruta.org.br/> Acesso em 18 out. 2012. 
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Figura 1: Logotipo da Felicidade Interna Bruta 
Fonte: FIB online

11
 

 

A Drª Susan Andrews, psicóloga e antropóloga, graduada em Harvard, 

mora no Brasil há vinte e dois (22) anos, é a monja difusora do conceito do FIB no 

Brasil, fundou e coordena a ecovila Parque Ecológico Visão e Futuro e o Instituto 

Visão Futuro no interior de São Paulo. Desde 2007, a Drª Susan foi convidada pelo 

movimento internacional a disseminar o FIB no Brasil. Hoje existem três projetos 

pilotos no Estado de São Paulo: Angatuba, Itapetininga e Campinas.  

No Brasil, o FIB é mais do que um indicador, segundo Susan. “É um 

catalisador de mudança social que tem o potencial de unir poder público, empresas 

e cidadãos para a felicidade de todos. É pensamento sistêmico na prática” (FIB 

online).12 

O FIB possui nove dimensões, conforme site (FIB online)13, são elas: 

 

1. Bem- estar psicológico: avalia o grau de satisfação e de otimismo 
de cada indivíduo tem relação a sua própria vida. Os indicadores 
incluem a prevalência de taxas de emoções tanto positivas quanto 
negativas, e analisam a auto-estima, sensação de competência, 
estresse e atividades espirituais;  

2. Saúde: mede a eficácia das políticas de saúde, com critérios como 
auto-avaliação da saúde, invalidez, padrões de comportamento 
arriscados, exercício, sono, nutrição, etc.; 

3. Uso do tempo: o uso do tempo é um dos mais significativos fatores 
na qualidade de vida, especialmente o tempo para o lazer e 
socialização com família e amigos. A gestão equilibrada do tempo é 
avaliada, incluindo tempo no trânsito, no trabalho, nas atividades 
educacionais, etc.; 

4. Vitalidade comunitária: foca nos relacionamentos e interações nas 
comunidades. Examina o nível de confiança, a sensação de 
pertencimento, a vitalidade dos relacionamentos, a segurança em 
casa e na comunidade, a prática de doação e de voluntariado; 

5. Educação: leva em conta vários fatores como participação em 
educação formal e informal, competências, envolvimento na 
educação dos filhos, valores em educação, educação ambiental, etc.; 

                                                             
11

 Disponível em: <http://www.felicidadeinternabruta.org.br/ > Acesso em 14 nov. 2012. 
12

 Disponível em: <http://www.felicidadeinternabruta.org.br/blog/ > Acesso em 15 nov. 2012. 
13

 Disponível em: <http://www.visaofuturo.org.br/pdfs2/O%20Que%20%C3%A9%20o%20FIB%20-
%20pdf.pdf>  Acesso 18 out. 2012. 

http://www.visaofuturo.org.br/pdfs2/O%20Que%20%C3%A9%20o%20FIB%20-%20pdf.pdf
http://www.visaofuturo.org.br/pdfs2/O%20Que%20%C3%A9%20o%20FIB%20-%20pdf.pdf
http://www.felicidadeinternabruta.org.br/blog/
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6. Cultura: avalia as tradições locais, festivais, valores nucleares, 
participação em eventos culturais, oportunidades de desenvolver 
capacidades artísticas, e discriminação por causa de religião, raça ou 
gênero; 

7. Meio ambiente: mede a percepção dos cidadãos quanto à qualidade 
da água, do ar, do solo, e da biodiversidade. Os indicadores incluem 
acesso a áreas verdes, sistema de coleta de lixo, etc.; 

8. Governança: avalia como a população enxerga o governo, a mídia, o 
judiciário, o sistema eleitoral, e a segurança pública, em termos de 
responsabilidade, honestidade e transparência. Também mede a 
cidadania e o envolvimento dos cidadãos com as decisões e os 
processos políticos; 

9. Padrão de vida: avalia a renda individual e familiar, a segurança 
financeira, o nível de dívidas, a qualidade das habitações, etc. 

 

Para considerar um indicador como o FIB válido, ele deve demonstrar 

suas influências positivas e negativas em relação à felicidade. Deve cobrir as 

esferas objetivas e subjetivas das nove dimensões acima mencionadas, com pesos 

idênticos para cada aspecto. 

 

É nossa expectativa que os esforços na direção da elaboração de um índice 
de FIB possam prover não apenas para o Butão, mas também para o resto 
do mundo, um valioso conjunto de indicadores que possa ser utilizado para 
tornar os esforços em prol do desenvolvimento mais holísticos e 
harmoniosos quanto suas metas e meios (VISÃO FUTURO online).

14
 

 

Faz muito mais sentido medir a subjetividade do desenvolvimento 

humano com um índice subjetivo, holístico, sistêmico, que tenha o maior desejo do 

ser humano como objetivo central: ser feliz!  

 

Logo, o Processo FIB é Pensamento Sistêmico colocado na prática: 
envolvimento de vários setores da sociedade (setor público, privado, 
cidadania e universidades), e de diferentes faixas etárias (crianças, jovens e 
adultos), em ações voltadas para otimizar nove dimensões da vida, em prol 
do bem estar e da felicidade de todos. (VISÃO FUTURO online)

15
 

 

 Nesse sentido, é que se escolheu o FIB como indicador de 

sustentabilidade para avaliar a Cooperativa “Mãos Dadas”, projeto estudado por esta 

dissertação. 

                                                             
14

 Disponível em: <http://www.visaofuturo.org.br/pdfs2/Felicidade%20Interna%20Bruta%20-
%20Dasho%20Karma%20Ura.pdf> Acesso em 13 nov. 2012. 
15

 Disponível em:        
<http://www.visaofuturo.org.br/pdfs2/Sugestões%20para%20a%20Implementação%20do%20FIB.pdf
> Acesso em 29 nov. 2012. 
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Imagina-se que, por ser uma ferramenta constituída por diversas 

variáveis, possa ser útil para avaliar a cooperativa projetando o que pode ser feito 

para melhorar a implantação do Projeto DRS.  

Em outra oportunidade, também para estudar a Cooperativa “Mãos 

Dadas”, embora sob outro foco, foram pesquisadas as dimensões da 

sustentabilidade, propostas por Reis e França Filho (2005), que serão tratadas no 

tópico 2.3 deste capítulo sobre Indicadores de Sustentabilidade. 

 

 

2.3 DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 

 

Reis e França Filho (2005) estabeleceram quatro dimensões da 

sustentabilidade, que são apresentadas no Quadro 2 a seguir.  

Verifica-se que este conjunto de dimensões se desdobra em 

componentes e indicadores. 
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Quadro 2: As quatro dimensões e os seus indicadores da sustentabilidade 

DIMENSÃO COMPONENTES INDICADORES 

 
Mercantil Venda de produtos e serviços 

 
  Subsídios governamentais (nível institucional) 

 
Não Mercantil Subsídios não governamentais (nível institucional) 

Econômica   Doações monetárias (nível individual) 

 
  Trabalho voluntário 

 
Não Monetário Doações não monetárias 

    
Práticas reciprocitárias (ações comunitárias, mutirões, formas 
de troca/dádiva 

Sócio Construção do  Padrão de sociabilidade 

Cultural vínculo Associativo Grau de coesão social 

 
Nível interno Grau de democracia interna 

 
  Grau de comprometimento 

Política   Existência de ação pública  

 
Nível institucional Nível de articulação em rede 

    Grau de autonomia institucional 

 
  Acesso aos meios de produção 

 
Infraestrutura Acesso a tecnologias gerenciais 

Gestão   Acesso a espaço físico 

 
  Habilidade técnica 

 
Conhecimento Habilidade gerencial 

    Formação geral (sócio política) 

Fonte: Reis e França Filho (2005) 

 

Para a formação de redes sociais com vínculos intensos, oferecem 

uma teia de relacionamentos, com vínculos mais estáveis, que facilitam a 

interrelação entre os sistemas e entre os integrantes das redes, a adaptabilidade às 

mudanças, a cooperação e as associações. Itens imprescindíveis para o sucesso na 

implantação de uma metodologia de desenvolvimento regional sustentável. 

São projetos sistêmicos, com intensa interação social, que buscam na 

cooperação e nas associações soluções para as discrepâncias sociais, econômicas 

e humanas existentes no planeta. 

Aplicar esses indicadores como mediadores da vida em comunidade, 

em especial o FIB, é um desafio que necessita ser a força vital das políticas públicas 

empregadas nos projetos de desenvolvimento. 
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Constata-se que os autores estabelecem que a Economia Social é uma 

teoria baseada em sementes e está dividida em quatro dimensões de análise 

econômica, sócio cultural, política e gestão. 
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3 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
SUSTENTÁVEL VISTA COMO UMA POLÍTICA PÚBLICA  

 

 

O planejamento pode ser conceituado como a 
ferramenta utilizada pelas políticas públicas e 
privadas para administrarem suas relações com o 
futuro. 
 

(Daft, 2005) 

 

3.1 CONCEITOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Easton (1965 apud SOUZA, 2006, p. 24) definiu a política pública como 

um sistema “(...), ou seja, como uma relação entre formulação, resultados e o 

ambiente. Segundo o autor, políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia 

e dos grupos de interesse, que influenciam seus resultados e efeitos”. 

“Numa visão política, o Estado é a instituição que organiza a vontade 

de um povo, politicamente constituído, no que diz respeito a seus interesses 

coletivos” (PIMENTEL; MARINO JÚNIOR, 2008, p.11). 

Conforme Souza (2006), os fundadores da área de políticas públicas 

são quatro: Laswell, Simon, Lindblom e Easton. A autora diz que Laswell (1936) 

introduziu a expressão policyanalysis (análise de política pública), ainda nos 

conciliando o conhecimento científico/acadêmico com a produção empírica dos 

governos. Simon (1957 apud SOUZA, 2006, p. 23-24) “introduziu o conceito de 

racionalidade limitada dos decisores públicos (policymakers)”. Para ele os decisores 

públicos não possuem informações e tempo suficientes, bem como auto-interesse 

na tomada de decisão, mas a racionalidade pode criar “estruturas que enquadrem o 

comportamento dos decisores na direção de resultados desejados”. Lindblom (1959; 

1979 apud SOUZA, 2006, p. 24) “propôs a incorporação de outras variáveis à 

formulação e à análise de políticas públicas, tais como as relações de poder e a 

integração entre as diferentes fases do processo decisório”. 

A definição clássica e mais conhecida de políticas públicas é segundo 

Souza (2006, p. 24) “a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política pública 
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implicam responder às seguintes questões: quem ganha, o quê, por quê e que 

diferença faz”. 

Entretanto, devido foco deste estudo estar nas possibilidades de 

cooperação entre os Estados e outras organizações e grupos sociais, apresenta-se 

outra visão importante das políticas públicas, segundo Souza (2006, p. 25): 

 

Apesar de optar por abordagens diferentes, as definições de políticas 
públicas assumem, em geral, uma visão holística do tema, uma perspectiva 
de que o todo é mais importante do que a soma das partes e que 
indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo 
que existam diferenças sobre a importância relativa destes fatores. 
 

Giovanni (2009) diz que novas visões holísticas das políticas públicas 

no contexto de interações, “foram se institucionalizando, criando pautas de conduta 

política, regras e padrões que modificaram os processos decisórios tradicionais, 

dando origem a essa forma nova, contemporânea, mais partilhada, de exercício do 

poder”. Evoluindo nas visões de implantação de políticas públicas, assim como em 

sua medição, em que o FIB é um considerável bom indicador. 

Para Pimentel e Marino Júnior (2008), as políticas públicas devem ser 

concebidas pelas forças políticas democraticamente eleitas, representando as ações 

a serem observadas pelos gestores, objetivando atingir uma determinada finalidade, 

utilizando-se para tal: planejamento, programas, projetos, planos, que podem ou não 

ter a participação da população na execução das ações ou não, assim como pode 

variar a intervenção dos Estados.  

De acordo com Sen (2000, p.9), o “século XX estabeleceu o regime 

democrático e participativo como o modelo preeminente de organização política. Os 

conceitos de direitos humanos e liberdade política hoje são parte da retórica 

prevalecente”. 

Continuando nessa linha de pensamento participativo e democrático, 

Giovanni (2009) diz que políticas públicas são “uma forma contemporânea de 

exercício do poder nas sociedades democráticas, resultante de uma complexa 

interação entre o Estado e a sociedade” e Sachs (2004, p. 33) aprofunda um pouco 

mais dizendo:  
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(...) o planejamento moderno é essencialmente participativo e dialógico, e 
exige uma negociação quatripartite entre os atores envolvidos no processo 
de desenvolvimento, levando a arranjos contratuais entre as autoridades 
públicas, as empresas, as organizações de trabalhadores e a sociedade 
civil organizada. 
 

Esta é a abordagem que será usada nesta dissertação, para 

demonstrar mais à frente, que o DRS pode ser considerado como uma política 

pública, pois pressupõe, segundo o autor: capacidade mínima de planificação 

consolidada; estruturação política com coexistência e independência de poderes, 

bem como os direitos de cidadania, além de uma formulação coletiva e participativa 

de agendas públicas. 

 

 

3.2 ESTRUTURAS ELEMENTARES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

Neste cenário, propõe-se estudar o DRS a partir das estruturas 

elementares de políticas púbicas para verificar a possível aplicabilidade da 

metodologia não apenas como uma estratégia negocial do BB, mas também 

aplicável por: ONGs, governos, associações e cooperativas. 

Assim, a figura 2, a seguir, estabelece as estruturas elementares de 

políticas públicas, segundo Giovanni (2009): a formal, a substantiva, a material e a 

simbólica. 

 

 

Figura 2: Estruturas elementares necessárias para análise de política pública 

Fonte: Giovanni (2009) 

Estrutura Formal Estrutura Substantiva

Estrutura Material Estrutura Simbólica

Atores

Interesses

Regras

Valores

Saberes

Linguagens

Suportes

Custos

Objetivos

Financiamento

Teoria

Prática
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Ao abordar a estrutura formal, Giovanni (2009) explica que neste 

contexto, envolvendo quais são as teorias que a fundamentam, as práticas, as 

ferramentas que serão utilizadas, e os objetivos a serem efetivamente alcançados.  

A estrutura substantiva envolve os atores, todos os indivíduos e 

organizações que participam do projeto; que possuem interesse e lógicas diferentes, 

mas devem estar com um objetivo comum, as regras são utilizadas para minimizar 

os conflitos de interesses convergindo os atores ao foco da política pública.  

A estrutura material diz respeito à exequidade e sustentabilidade 

verificando as necessidades de quais fontes de financiamentos, os suportes 

materiais, os didáticos e os tecnológicos, entre outros, e quais os custos envolvidos 

no projeto.  

Na estrutura simbólica são avaliadas as especificidades das políticas 

públicas, o respeito e a adaptabilidade às diversidades e as diferenças, enfim o 

respeito à cultura. 

Nesse sentido, políticas públicas não devem ser vistas apenas como 

uma obrigação do Estado e sim como um ato de cidadania sob uma abordagem 

sistêmica holística, aplicada ao desenvolvimento regional do “triple botom line”, 

servindo de base para o planejamento estratégico dessas políticas.  

Confirmando esse pensamento de envolvimento cidadão, Chisholm 

(1989, apud SILVA e MELO, 2000, p. 12) afirma que: 

 

O conceito de redes de implementação é particularmente apropriado para 
capturar o fato de que as políticas públicas são implementadas 
fundamentalmente através de redes de agentes públicos e, cada vez mais 
frequentemente, também por agentes não governamentais. A 
implementação quase nunca está a cargo de um agente apenas e não 
ocorre no âmbito de uma organização apenas mas um campo 
interorganizacional (ipsis literis). 
 

O envolvimento cidadão pressupõe a participação dos diversos atores 

envolvidos no projeto, identificando as necessidades locais, organizando e 

estruturando ações para resolução de seus próprios problemas, utilizando as 

estratégias propostas pelo grupo em conformidade com suas potencialidades, 

vocações, cultura e história. O grupo então elabora, executa e se compromete com 

um plano de ação concreto e de acordo com a sua realidade. 
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O Método Altadir de Planejamento Popular (MAPP), proposto no 

projeto Capela Saudável de Westphal e Pais (2006, p. 58), é um exemplo de política 

pública participativa conforme descrito: 

 

(...) pressupõe a participação dos diferentes atores da área de abrangência 
da Unidade de Saúde na elaboração de um Plano de Ação. Reconhece, 
como ponto de partida, a visão própria e singular de cada ator sobre o que 
são problemas de saúde no seu território e busca, como efeito mais 
importante, a criação e o fortalecimento de compromissos entre os 
diferentes atores que analisam os problemas e propõem soluções. 
Representa uma proposta concreta para efetiva participação social, a 
intersetorialidade e a equidade. 
 

Assim, os projetos de políticas públicas podem ser analisados sob a 

ótica da teoria de sistemas, pois envolvem vários elementos que se correlacionam 

entre si e com o meio. Por outro lado, essas políticas públicas, na visão 

contemporânea, conhecida como multicêntrica, não são mais apenas de 

competência do Estado e sim de redes de implementação de projetos sócio-

ambientais, a fim de que não só o Estado, mas sim toda a sociedade envolvida se 

comprometa com os resultados do projeto. 

 

 

3.3 LIGANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
SUSTENTÁVEL 

 

As políticas de desenvolvimento regional estão ligadas às agências de 

fomento e aos bancos estatais cuja função é suprir os setores e as regiões não 

atendidas pelo setor privado, como o financiamento agrícola a pequenos produtores 

e financiamento habitacional subsidiado. 

Dessa forma, a estratégia de DRS proposta pelo Banco do Brasil, 

abordada no próximo capítulo, pode ser considerada com características de política 

pública, pois ela está ligada a um Banco Múltiplo, com a maioria das ações 

pertencentes ao Governo Federal, cuja proposta de inclusão social passa pela 

geração de trabalho e renda, democratização do acesso ao crédito, incentivo ao 

associativismo e ao cooperativismo, melhora dos indicadores de qualidade de vida, 

fomento de negócios com mini e pequenos empreendedores rurais e urbanos. 
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Esta estratégia tem como foco prioritário alavancar as regiões mais 

carentes do país, utilizando de estratégias de mercado para melhores resultados da 

sociedade de baixa renda, convergindo com as políticas públicas e com as 

iniciativas privadas para o desenvolvimento regional. 

Nesse sentido, retomando a definição de políticas públicas como o 

planejamento moderno e essencialmente participativo e dialógico, baseado em 

arranjos contratuais, que poderíamos chamar de parcerias, o DRS adere a essa 

definição, pois é uma estratégia que busca procurar e consolidar atividades 

produtivas de desenvolvimento de forma coletiva e participativa, mobilizando os 

agentes econômicos, políticos, sociais e comunitários. 

As políticas públicas, consideradas como propostas de organização 

permitem que os envolvidos se transformem em atores sociais (Estrutura 

Substantiva), colocando em prática as ações que lhes dêem condições do exercício 

da cidadania, de emancipação e de qualidade de vida (Estrutura Formal). Embora 

tenham preocupação com o desenvolvimento regional sustentável, as 

administrações públicas sozinhas não dispõem de recursos para pensar e articular 

regionalmente de forma integrada e coletiva (Estrutura Material). Conhecer a 

realidade regional, suas especificidades e potencialidades são essenciais para 

elaborar um plano de ação, com critérios e indicadores para formulação de uma 

política pública coletiva e integrada (Estrutura Simbólica). 

A função da estratégia DRS é reconhecer as atividades produtivas, 

economicamente viáveis na região e promover parcerias, envolvendo as partes em 

diálogo, regulação, negociação e atuação conjunta entre essas parcerias, 

organizando a participação de todos na formulação, negociação, controle, gestão e 

execução das políticas públicas. 

Assim, o próximo capítulo abordará um breve histórico de 

Responsabilidade Socioambiental no Banco do Brasil e a metodologia de Estratégia 

Negocial de Desenvolvimento Regional Sustentável, antes de apresentar a 

Cooperativa “Mãos Dadas”, objeto de pesquisa desta dissertação. 
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4 A METODOLOGIA DA ESTRATÉGIA NEGOCIAL DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL (DRS) 

 

 

Não há nenhuma receita que garanta o êxito em 
matéria de desenvolvimento. No entanto há pelo 
menos duas afirmações certas: se o 
desenvolvimento se encontra em nosso futuro, 
não será com idéias do passado que o 
alcançaremos; se o desenvolvimento é um produto 
da própria comunidade, não serão outros, senão 
seus próprios membros que o construam. 
 

(Boisier, 1989) 

 

4.1 O BANCO DO BRASIL S. A. NO CONTEXTO DE RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 

 

O Banco do Brasil S. A. é uma empresa com mais de 200 anos de 

existência e participação expressiva no mercado financeiro. Emprega mais de 110 

mil funcionários, além de estagiários, contratados e adolescentes trabalhadores e 

está espalhado por todo território nacional, além de alguns países da América Latina 

e Europa. 

O Banco convive com a dualidade de ser, ao mesmo tempo, uma 

empresa com sólida função social e com competência para lidar com negócios 

financeiros.  

Breve histórico do Banco (Banco do Brasil, 2006): 

 1808: o Banco oficial da Coroa Portuguesa – sustenta a elite 

portuguesa e a relação do Banco com o funcionalismo é baseada 

no paternalismo; 

 1851: o Banco do Brasil passa a ser privado, com funcionalismo 

concursado; alavancador de negócios; 

 1906: o Banco passa ser autarquia de crédito, até 1964, quando 

atua como Banco Central, gerencia a Conta Movimento, 

fornecendo forte apoio ao setor rural e elitista; 
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 1978: o BB sem a Conta Movimento, política econômica 

recessiva, forte restrição ao crédito, maior preocupação com o 

cliente; 

 1995: Banco de mercado; novos valores: empreendedorismo, 

alavancar resultados, Plano de Demissão Voluntária, 

profissionalização, incentivo ao auto desenvolvimento, ambiente 

negocial competitivo, valorização do cliente; 

 2003: a Responsabilidade Socioambiental passa a fazer parte da 

pauta das decisões estratégicas e operacionais do Banco, cuja 

máxima passa a ser:  

 

Ter a ética como compromisso e o respeito como atitude nas relações com 
funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, credores, 
acionistas, concorrentes, comunidade, governo e meio ambiente (Banco do 
Brasil, 2006, 62). 

 

 Nessa época, o Banco assina o compromisso com sua Carta de 

Princípios de Responsabilidade Socioambiental e adesão ao 

Pacto Global.  

 No mesmo ano, lança a Estratégia Negocial de Desenvolvimento 

Regional Sustentável, priorizando as regiões Norte, Nordeste e os 

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, escolhidos em função dos 

menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) no país; 

 Em 2004, a estratégia espalhou-se e em 2007, consolidou-se em 

todo o país (LEITE e COELHO, 2008). 

 

Com a Estratégia DRS, o Banco do Brasil atua não somente como liderança 
centralizadora ou mera instituição de crédito, mas como catalisador de 
ações, fomentando, articulando e mobilizando agentes econômicos e 
sociais, identificando potencialidades nas regiões, otimizando a capilaridade 
de sua rede de agências e incentivando o espírito de liderança e 
capacidade de mobilização de seus gerentes (BANCO DO BRASIL, 2006, 
apud, LEITE e COELHO, 2008, p. 14) 

 

A estratégia passou a ser um produto do Banco, com metas 

estipuladas, tais como os demais produtos, e tratada para “dar certo”, pois toda 
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agência tem que ter o seu DRS em funcionamento, mesmo que sejam várias 

agências cuidando do mesmo projeto, dependendo da complexidade do mesmo.  

 

 

4.2 A METODOLOGIA DA ESTRATÉGIA NEGOCIAL DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL SUSTENTÁVEL (DRS) 

 

A estratégia DRS surgiu em 2003, fruto da mobilização do Banco do 

Brasil (BB) em estabelecer parcerias com o Programa Fome Zero16. 

 

(...) é uma estratégia que busca impulsionar o desenvolvimento sustentável 
das regiões onde o BB está presente, por meio da mobilização de agentes 
econômicos, políticos e sociais, para práticas de apoio a atividades 
produtivas economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente 
corretas, sempre observada e respeitada a diversidade cultural 
(MENDONÇA et. al., 2007,p. 137). 
 

Representada graficamente conforme Figura 3 abaixo: 

 

 
Figura 3: Representação Gráfica do DRS 
Fonte: BANCO DO BRASIL online

 17
 

 

Segundo o BB, o objetivo e o resultado esperado do DRS são: 

 

                                                             
16

 Programa Fome Zero do Governo Federal para assegurar o direito humano è alimentação 
adequada (BRASIL, 2005, apud STAUB, 2008, p.76) 
17

Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/portalbb/page3,8305,8369,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=4570&codigoRet=3867&c
odigoMenu=14235>  Acesso em 04 nov. 2010. 
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Contribuir para a geração de trabalho e renda e para adoção de práticas 
que permitam um salto de qualidade dos indicadores de desenvolvimento 
social e ambiental, com soluções sustentáveis, inclusivas e participativas, 
sempre em conjunto com parceiros, num processo chamado de 
“concentração” (...). O resultado que se espera alcançar é o 
desenvolvimento sustentável das regiões envolvidas, com a redução do 
analfabetismo e eliminação do trabalho infantil e do trabalho forçado, a 
capacitação profissional, o acesso à informação e à informatização, entre 
outros (BANCO DO BRASIL online)

18
. 

 

A metodologia de atuação do programa é participativa, construtivista e 

pressupõe o atendimento das seguintes etapas, conforme a figura 4 abaixo, que 

interagem e se retroalimentam em um processo contínuo (MENDONÇA et. al., 2007, 

STAUB, 2008). 

 

 

Figura 4: Ciclo metodológico do DRS 
Fonte: MENDONÇA et. al., 2007, p.149. 

 

As etapas são: Sensibilização/capacitação, concertação, escolha das 

atividades, formação da equipe DRS, diagnósticos, planos de negócios DRS, 

análise, implementação, monitoramento e avaliação. 

De acordo com o Caderno do Participante (módulo I) do curso 

Estratégia Negocial DRS19, a primeira etapa consiste na mobilização e capacitação, 

que consta em treinar os funcionários, a fim de que esses saibam o que é o novo 

                                                             
18

 Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/portalbb/page3,8305,8369,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=4570&codigoRet=3867&c
odigoMenu=14235>  Acesso em 04 nov. 2010. 
19

 Disponível em: < http://uni.bb.com.br> Acesso em 14 nov.2012. 
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produto e sejam capazes de diagnosticar um possível negócio, envolvendo os 

parceiros necessários. Após a capacitação interna o Banco também capacita os 

envolvidos, através do mesmo curso. Para o público interno existe também a Rede 

Aberta, que são cursos via TV e o MBA DRS, especialização desenvolvida em 

consórcio com as seguintes instituições: Universidade Federal da Bahia, 

Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal do Mato Grosso, 

Universidade de Brasília e Instituto de Ensino e Pesquisa em Administração 

(INEPAD).  

O conceito de “concertação” é o de orquestração, entra como segunda 

etapa e permeia todo o processo mantendo a “orquestra afinada”, ou seja, junta os 

diversos agentes envolvidos na cadeia de valor das atividades produtivas 

selecionadas: econômicos, sociais e políticos, de forma construtivista, inclusiva, 

participativa, integrada e harmônica, com a finalidade de criar soluções e direcionar 

o desenvolvimento regional sob a ótica da sustentabilidade.  

A figura 5 demonstra a teia de relacionamentos que são harmonizados 

pela concertação. 

 

 

Figura 5: Fator de sucesso  
Fonte: BANCO DO BRASIL online

 20
 

 

                                                             
20

 Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/portalbb/page3,8305,8371,0,0,1,6.bb?codigoMenu=14235&codigoNoticia=456
9&codigoRet=3869&bread=2> Acesso em 14 nov. 2012. 



48 
 

 
 

A “concertação” inicia-se viabilizando o encontro da sociedade local, 

promovendo a mobilização e a integração desses atores, indicando e respeitando as 

vocações locais, objetivando o desenvolvimento sustentável da atividade, 

consequentemente da região e a formação da teia de parceiros envolvidos.  

A terceira etapa é a identificação da atividade, fator preponderante no 

sucesso. A escolha leva em consideração a vocação regional, a viabilidade 

econômica, geração de trabalho e renda, possibilidades de crescimento, aceitação 

de mercado, parceiros capazes de atender a demanda do projeto, capacitação para 

a autogestão, levando em consideração o respeito ao meio ambiente e à cultura 

local. 

O alvo do DRS é o beneficiário de uma atividade produtiva com visão 

de cadeia de valor, independentemente do nível de organização dos agentes da 

atividade: aglomerados, arranjos produtivos locais ou cadeias produtivas (BANCO 

DO BRASIL, online)21. 

Dentro do DRS, a cadeia de valor é considerada em todas as suas 

etapas, desde a matéria-prima, até a distribuição, bem como todos os agentes 

envolvidos no processo, conforme a figura abaixo: 

 

 

Figura 6: Cadeia de Valor.  
Fonte: BANCO DO BRASIL online

22
 

                                                             
21

 Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/portalbb/page3,8305,8373,0,0,1,6.bb?codigoMEnu=14235&codigoNoticia=456
88&codigoRet=3871&bread=4>  Acesso em 08 nov. 2010. 
22

  Disponível em: 
,<http://www.bb.com.br/portalbb/page3,8305,8373,0,0,1,6.bb?codigoMenu=14235&codigoNoticia=456
8&codigoRet=3871&bread=4> Acesso em 08 nov. 2010. 
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A formação das equipes de trabalho é a quarta etapa e deve ser 

constituída conforme a necessidade da Cadeia de Valor. Em geral, são 

representantes do BB, com a função de concertação; representantes de 

Organizações não Governamentais (ONGs), instituições de apoio ao negócio como: 

SEBRAE, SENAI, SENAR, SENAC, SESI, SESC, SENART; lideranças formais e 

informais da comunidade, entre elas: sindicatos, movimentos sociais e religiosos, 

cooperativas, associações, instituições de crédito, empresas de assistência técnica, 

órgãos de pesquisa e os beneficiários. 

O diagnóstico, como quinta etapa é o procedimento de consolidação 

das informações sociais, econômicas, ambientais e institucionais, infraestrutura, 

aspectos técnicos, focando nas vantagens, ameaças e oportunidades de mercado, 

carências, soluções alternativas e potencialidades, tendo em vista a cadeia de valor. 

Deve ser realizado pela equipe de trabalho, com as informações mais precisas 

possíveis. 

A sexta etapa é a elaboração do plano de negócio, que estabelece a 

atividade produtiva e deve ser negociado e pactuado entre os parceiros envolvidos. 

É nesse ponto que se estabelecem os objetivos e as linhas gerais que nortearão a 

atividade e o planejamento, que devem ser participativos e com visão de curto, 

médio e longo prazos, estabelecendo também os mecanismos de monitoramento. 

A análise envolve a análise técnica, sétima etapa, que é realizada pelo 

Analista Técnico Rural ou por uma empresa de assessoria técnica, na qual é 

elaborada a análise dos riscos das atividades, em que o Banco analisa os riscos 

setoriais, os de mercado, a infraestrutura, considerando as situações econômica-

financeira, social, ambiental e cultural, a fim de atribuir um risco à atividade e ações 

que minimizem esses riscos. 

A implementação do DRS como oitava etapa não tem um momento pré 

definido, depende do plano de negócios. Nesta fase, a equipe de trabalho valida 

todas as recomendações e assina um Termo de Compromisso. 
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E o monitoramento e avaliação, como nona e última etapa, são 

contínuos tendo em vista o plano de negócios, a fim de que o projeto possa ser 

ajustado, revisado e aperfeiçoado (BANCO DO BRASIL online)23. 

Atualmente, conforme as tabelas um e dois, verifica-se que o DRS está 

desenvolvendo mais de 100 atividades produtivas diferentes, como turismo, 

artesanato, aquicultura, fruticultura, calçados, cotonicultura, confecções, 

ovinocaprinocultura, apicultura, horticultura, pecuária de corte e leiteira, floricultura, 

mandiocultura, atividades extrativistas, avicultura e reciclagem de resíduos sólidos, 

em todo o território nacional, provando que essa metodologia contribui com o 

desenvolvimento humano, reflete o comprometimento de vários parceiros em prol da 

promoção da dignidade humana, possui um papel institucional catalisador do 

fomento do desenvolvimento local, que pode expandir para o global sustentável, 

através da promoção da integração social. 

A tabela 1 a seguir apresenta os resultados do DRS obtidos em 2010. 

É importante verificar que o número de municípios abrangidos (3.849) é quase o 

mesmo de dependências habilitadas no país (3.989) e o total de famílias atendidas 

de (mais de um milhão) é bastante substancial.  

 

Tabela 1: Resultados atuais do DRS  

Total de Planos de Negócios DRS em implementação 3.759 

Diagnósticos e Planos de Negócios DRS elaboração 802 

Municípios abrangidos 3.849 

Funcionários Banco do Brasil treinados em DRS no País 14.483 

Dependências habilitadas no País 3.989 

Total de famílias atendidas 1.042.520 

Total de recursos programados R$ 8.760.710.770,00 

- Recursos programados Banco do Brasil R$ 5.880.833.281,43 

- Recursos programados parceiros R$ 2.879.877.488,57 

Fonte: (BANCO DO BRASIL online)
24

 

 

                                                             
23

 Disponível em: http://www.bb.com.br/portalbb/ Acesso em: 08 nov.2010. 
24

Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/portalbb/page32,8305,8375,0,0,1,6.bb?codigoMenu=14235&codigoRet=3873&
bread=6> Acesso em: 08 nov.2010. 

http://www.bb.com.br/portalbb/
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A tabela 2 mostra o número de projetos por região indicando em que 

fase está o empreendimento. As regiões Norte e Nordeste são as regiões em que 

existem as maiores quantidades de DRS concluídos, isso porque os projetos  

começaram nas regiões mais carentes e com menor IDH. 

 

Tabela 2: Resultados por Região  

 

 

Fonte: (BANCO DO BRASIL online)
25

 

 

O DRS, portanto, 

 

Resulta de uma ação intencional e articulada, promotora da integração de 
todas as dimensões sociais, na busca da equidade social com as gerações 
atuais e a solidariedade com as gerações futuras. Baseia-se em 
expectativas de mudança socioeconômica e institucional, que atendam às 
necessidades essenciais das pessoas e promovam a inclusão gradativa da 
população, social e economicamente excluída (ADENE/PNUD, 2002, apud 
PEREIRA FILHO; BAKKER, 2008, p.119). 

  

A definição de uma atividade e uma sequência de ações para o 

atendimento das etapas do projeto, ordenadas adequadamente, a fim de que se 

formulem soluções, de acordo com os objetivos predeterminados, que interagem e 

se retroalimentam em um processo contínuo aproxima a metodologia DRS à 

metodologia científica. 

                                                             
25

Disponível em: 
<http://www.bb.com.br/portalbb/page32,8305,8375,0,0,1,6.bb?codigoMenu=14235&codigoRet=3873&
bread=6> Acesso em: 08 nov.2010. 

 

Região Planos de Negócios DRS Famílias Atendidas Recursos Programados (R$) Situação das ações 

Norte 288 81.364 809.324.076,79  
Nordeste 1.414 395.412 2.130.478.585,26  
Sudeste 1.056 305.303 2.919.912.098,98  
Sul 678 176.570 1.676.719.122,03  
Centro-

Oeste 
323 83.871 1.224.276.886,94  

Ações que se desenvolvem normalmente, dentro do prazo previsto. 

Ações que se desenvolvem com alguma dificuldade, em ritmo abaixo do previsto. 

Ações cujo início previsto não está sendo superado no prazo programado. 

Ações concluídas. 
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A seguir serão expostos os procedimentos metodológicos, cujo objetivo 

é expor como foi desenvolvida esta dissertação, em especial como foram 

conduzidas as pesquisas na Cooperativa “Mãos Dadas”. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Conceito da metodologia de pesquisa, afirmando 
que (...) a metodologia inclui simultaneamente a 
teoria da abordagem (o método), os instrumentos 
de operacionalização do conhecimento (as 
técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua 
experiência, sua capacidade pessoal e sua 
sensibilidade). 
 

(Minayo, 2008) 

 

De acordo com Silva e Menezes (2005), o método científico pressupõe 

a definição de um problema a ser investigado, compreende um conjunto de dados 

iniciais, um sequencial de operações ordenadas adequadamente, a fim de que, se 

formule propostas de conclusões, de acordo com certos objetivos predeterminados.  

A averiguação científica depende de um “conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos” (GIL, 1999, p. 26), com a finalidade de obter um caminho 

para chegar a determinado método científico e atingir o objetivo proposto. 

Continuando no mesmo raciocínio das autoras anteriormente citadas, 

método científico é um conjunto de encadeamento de idéias. É a linha de raciocínio 

adotada no processo de pesquisa, objetiva ajudar a compreensão não do resultado 

da investigação e sim do processo de investigação.  

O cientista, conforme Moresi (2003, p.14): 

 

1. Coleta dados à respeito do problema que ele percebeu. 
2. Formula uma hipótese para explicar os fatos conhecidos. 
3. Deduz fatos novos da hipótese. 
4. Tenta confirmar os fatos deduzidos mediante a experimentação. 

 

Assim a pesquisa, de forma bem simples, é procurar respostas para as 

indagações percebidas, usando para tal um procedimento racional e sistemático de 

um método científico: métodos, técnicas e outros procedimentos necessários. 

Sob um prisma mais filosófico, para Minayo (1993, p.23), a pesquisa é: 

 

(...) atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da 
realidade. É uma atitude prática teórica de constante busca que define um 
processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de 
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aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 
combinação particular entre teoria e dados. 

  

Para Gil (1999, p.42), a pesquisa é “um processo formal e sistemático 

de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos”. 

Neste capítulo metodológico, o objetivo é apresentar a estrutura da 

dissertação de mestrado esclarecendo o encadeamento das etapas de análises 

exploratórias e descritiva, tanto no âmbito dos dados secundários, como dos dados 

primários da realidade da Cooperativa “Mãos Dadas” em 2007/2008, 2011 e 2012.  

 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Esta dissertação foi escrita a partir de uma pesquisa qualitativa, 

inicialmente exploratória e posteriormente descritiva. 

A pesquisa qualitativa é uma útil ferramenta para determinar o que é 

importante para o pesquisado, é especialmente utilizada para desenvolver ou 

aperfeiçoar novas idéias. Minayo (1995, p. 21) ressalta que: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. A abordagem 
qualitativa, portanto, aprofunda-se no mundo dos significados das ações e 
relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, 
médias e estatísticas. 

 

A pesquisa exploratória é o primeiro contato com o objeto de pesquisa. 

É um estudo preliminar, ou seja, serve para o pesquisador familiarizar-se com o 

fenômeno que está sendo investigado, de modo que a pesquisa subsequente possa 

ser realizada com uma maior precisão. 
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De acordo com Gil (1999), a pesquisa exploratória visa proporcionar 

uma visão geral do fato estudado. Esse tipo de pesquisa é muito utilizado para 

explorar algo ainda pouco analisado ou mesmo para retomar um estudo paralisado, 

a fim de verificar o quanto de mudança houve desde que o mesmo foi 

descontinuado. 

 Já a pesquisa descritiva é utilizada para o estudo, a análise, o registro 

e interpretação dos dados. Esse tipo de pesquisa pode ser como um estudo de 

caso, em que, após a coleta de dados são analisadas as correlações existentes 

entre as variáveis. Segundo Moresi (2003, 9), ela “não tem compromisso de explicar 

os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação”. 

 

 

5.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Enuncia-se o seguinte problema de pesquisa: é possível encontrar as 

dimensões do FIB, após a implantação do DRS na Cooperativa “Mãos Dadas”? 

 

 

5.3 OBJETIVOS 

 

O objetivo desta dissertação é verificar o grau de desenvolvimento 

humano, obtido por meio da implantação da metodologia DRS na Cooperativa “Mãos 

Dadas”, analisando sob a ótica do índice de Felicidade Interna Bruta, ponderando tal 

metodologia sob a visão de políticas públicas.  

Os objetivos específicos são: 

 verificar a Metodologia (DRS) sob o prisma de políticas públicas; 

 contextualizar o Projeto “Mãos Dadas” nos períodos anteriores a 

2012; 

 analisar as dimensões do FIB na Cooperativa “Mãos Dadas” em 

2012.  

Esses objetivos e os dados para alcançá-los estão melhor visualizados 

no Quadro 3 a seguir. 
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Quadro 3: Os objetivos e seus procedimentos metodológicos: 

 

 

 

5.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada em três etapas, a primeira e a segunda 

baseadas em pesquisas exploratórias e a terceira baseada na pesquisa descritiva. 

1ª. Etapa – Pesquisa Exploratória:  

1. Parte teórica: levantamento teórico obtido nos anos 2007 e 2008, a 

partir de dados secundários, referenciais bibliográficos disponíveis 

em: livros, artigos e em base de dados como Scielo e Google 

Acadêmico, United Nations University (UNU), utilizando as 

seguintes palavras de pesquisa: desenvolvimento sustentável, 

cooperação e integração social, Banco do Brasil, lixo reciclável, 

Cooperativa Mãos Dadas;  

2. Parte prática: foi realizada uma pesquisa em 2007/2008 através de 

um questionário e aplicado em seis parceiros do projeto Mãos 

Dadas: Banco do Brasil S. A., representado pelo gerente geral da 

agência responsável pelo projeto, Prefeitura Municipal de Ribeirão 

Preto, na figura da assistente social, Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), Associação Comercial e Industrial 

de Ribeirão Preto (ACI), Faculdades COC, Companhia de Bebidas 

Ipiranga (Coca-Cola). O instrumento de pesquisa foi elaborado pelo 

próprio grupo do MBA DRS que realizou a pesquisa. O formulário 
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está no Apêndice A, cuja tabulação dos resultados encontra-se no 

tópico 6.2. 

2ª. Etapa – Pesquisa Exploratória:  

1. Parte prática: obtenção de dados primários através de diário de 

campo, realizado em 02 de maio de 2011, aplicado na Diretora da 

Cooperativa e na Assistente Social, para transportar o pesquisador 

da realidade existente em 2008 para 2011. As perguntas foram 

elaboradas pela pesquisadora, que se encontram na íntegra no 

tópico 6.3;  

3ª. Etapa – Pesquisa Descritiva 

1. Parte teórica: levantamento teórico obtido através de dados 

secundários em 2011 e 2012, referenciais bibliográficos disponíveis 

em: livros, artigos e em base de dados como Scielo e Google 

Acadêmico, United Nations University (UNU), utilizando as 

seguintes palavras de pesquisa: políticas públicas, teoria geral de 

sistemas, desenvolvimento humano, desenvolvimento regional, 

globalização e direitos humanos;  

2. Parte prática – dados primários de 2012 foram obtidos a partir de 

formulários desenvolvidos pela pesquisadora, a partir das nove 

dimensões da teoria do FIB, conforme o site 

http://www.visaofuturo.org.br/pdfs2/O%20Que%20é%20o%20FIB%

20-%20pdf.pdf . Tais formulários encontram-se nos Apêndices C e 

D. Foram aplicadas assertivas com escala de LiKert em 

08/08/2012. A pesquisa foi aplicada em 12 dos 30 cooperados 

existentes na Usina de Reciclagem naquele dia. Foram enviadas 

ao Gerente do Banco do Brasil S. A., responsável pelo DRS 

Cooperativa “Mãos Dadas” foi entrevistado por e-mail em 

04/06/2012. Sua tabulação encontra-se no tópico 6.4.  

Essas assertivas foram submetidas ao Comitê de Ética do Centro 

Universitário de Franca (Uni-FACEF) que as considerou aprovadas. Entretanto, o 

título na época da submissão era provisório, pois o objetivo inicial dessa dissertação 

era realizar uma pesquisa com todos os DRSs do Brasil, mas apenas um gerente do 
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Banco respondeu, mesmo após exaustivas tentativas de obtenção de dados, via e-

mail dada a quantidade e a distância entre as agências, devido o prazo exíguo para 

conclusão do curso, o foco foi mudado para um estudo de caso.  

Para análise dos resultados, na tabulação de 2012, foi utilizada análise 

quantitativa, através da contagem do número de respostas iguais na escala Likert. 

Também foram utilizadas análises qualitativas nos diários de campo e nas 

conclusões das tabulações.  

 

Quadro 4: Coleta de Dados 

 
Dados secundários Dados primários 

1ª Etapa 
Exploratória 

Levantamento teórico. 
Palavras de pesquisa: 

desenvolvimento 
sustentável, cooperação e 

integração social, Banco do 
Brasil, lixo reciclável, 

Cooperativa Mãos Dadas;  

questionário e aplicado em 
seis parceiros do projeto 

Mãos Dadas com o 
objetivo de verificar as 

dimensões da 
sustentabilidade 

2ª Etapa 
Exploratória 

- 
diário de campo aplicado 

na Diretora da Cooperativa 
e na Assistente Social 

3ª Etapa Descritiva 

Levantamento teórico. 
Palavras de pesquisa: 

políticas públicas, teoria 
geral de sistemas, 

desenvolvimento humano, 
desenvolvimento regional, 

globalização e direitos 
humanos 

aplicadas assertivas com 
escala de LiKert em 12 
dos 30 cooperados e 

aplicadas no Gerente do 
Banco do Brasil S. A., 
responsável pelo DRS 

Cooperrativa “Mãos 
Dadas”  

 

 

5.5 ETAPAS DA PESQUISA 

 

Resumem-se as etapas de pesquisa da seguinte forma: 

1ª. Etapa: 

 Pesquisa Exploratória - levantamento de dados secundários 2007/2008; 

 Pesquisa Exploratória - levantamento de dados primários 2007/2008; 
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2ª. Etapa: 

 Pesquisa Exploratória - levantamento de dados primários 2011; 

3ª. Etapa: 

 Pesquisa Exploratória - levantamento de dados secundários 2011/2012; 

 Pesquisa Exploratória - levantamento de dados primários 2012; 

 Pesquisa Descritiva - Sistematização dos dados e conclusão do trabalho. 

Os formulários de pesquisas elaborados pela autora encontram-se, 

respectivamente, nos Apêndices C e D. 
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6 “COOPERATIVA MÃOS DADAS”  

 

 

6.1 HISTÓRICO  

 

A Cooperativa “Mãos Dadas” está localizada na cidade de Ribeirão 

Preto – SP. Ela iniciou seu projeto na zona norte da cidade, abrangendo os 

Conjuntos Habitacionais Adelino Simioni, Quintino Facci II e Avelino Palma, Parques 

Industriais Avelino Palma e Quintino Facci II e bairros adjacentes, assistidos pelo 

Núcleo de Assistência Social no Bairro Adelino Simioni. 

A cooperativa teve sua sede mudada para o Parque Permanente de 

Exposições, de modo provisório. Atualmente, encontra-se no Bairro Branca Sales, à 

rua Jorge Teixeira de Andrade, 200, Setor Oeste 4 da cidade, do outro lado do local 

onde iniciou. 

A Cooperativa fica na região sudeste do Brasil. Conforme informações 

da Tabela 2, de 08 de novembro de 2010, essa região possuía 1056 Planos de 

Negócios DRS, com 305.303 famílias atendidas, com recursos programados de R$ 

2,9 bilhões. Desse total, 50% das ações estão concluídas, do restante, 

aproximadamente 30% estão com dificuldade, em ritmo abaixo do previsto, 10% 

estão dentro do prazo previsto e 10%, cujo início não está sendo superado no prazo 

programado. 

O município situa-se no Nordeste do Estado de São Paulo, à 313 km 

da capital, é o centro da região que mais se desenvolve no Brasil. Desenvolvimento 

com base na diversificação da economia e da qualidade de vida. 

Mais de 80 municípios compõem a região de Ribeirão Preto. São 3 

milhões de habitantes que ocupam uma área de 30 mil km². A renda per capita é 

semelhante à de alguns países da Europa Mediterrânea e praticamente o dobro da 

média brasileira. 

É uma região conhecida nacionalmente como grande centro de saúde 

e de educação. O município está entre os primeiros do Brasil no ranking nacional na 

proporção médico por habitante. Possui bons hospitais e faculdades como USP, da 
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Unaerp, do Centro Universitário Barão de Mauá, do Centro Universitário Moura 

Lacerda, da Unip e Centro de Reprodução Humana (RIBEIRÃO PRETO online).26 

De acordo com o seade online27 a cidade de Ribeirão Preto possui 

650,37 Km², população de 621.038 em 2012, densidade demográfica 

(Habitantes/km2) 954,90, grau de urbanização 97,54%, em 2010. Índice de 

Desenvolvimento Humano, em 2000 era de 0,855 e renda per capita de 3,57 salários 

mínimos e taxa de analfabetismo da população de mais de 15 anos de 4,44, no 

mesmo ano. PIB per capita, em 2009, de R$26 mil e coleta de lixo de 99,80%, em 

2010. 

Logo a cidade apresenta bons indicadores de IDH, renda per capita, 

PIB per capita e coleta de lixo. 

 

Tabela 3: Quantidade de domicílios por tipo de destino dado lixo gerado em Ribeirão 

Preto - SP em 2000 

Quantidade de domicílios por tipo de destino de lixo 

Tipo Domicílios 

Participação Percentual por Tipo 

Ribeirão Preto - 
SP 

Média do Estado 

Coletado por serviços de 
limpeza 

140527 96,81% 93,29% 

Coletado em caçamba 3340 2,30% 2,53% 
Queimado na propriedade 654 0,45% 2,87% 
Enterrado na propriedade 230 0,16% 0,41% 
Jogado em terreno baldio 307 0,21% 0,57% 
Jogado em rio 24 0,02% 0,13% 
Outro destino 76 0,05% 0,20% 
Total 145158 100% 100% 

Fonte: Censo Demográfico IBGE 2000. 

 

Neste cenário, o Projeto “Mãos Dadas” foi idealizado pela assistente 

social do Núcleo de Assistência Social no Bairro Simioni, em março de 2005. Seu 

interesse à desarticulada classe trabalhadora de catadores de lixo, deveu-se ao alto 

número deles na região atendida por esse núcleo. Além do grande número de 

catadores e de sua marginalização da sociedade, há certo interesse público e 

                                                             
26

 Disponível em: <http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/> Acesso em 01 dez. 2012. 
27

 Disponível em <http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php> Acesso em 10 
dez.2012. 
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político pela região, devido à alta densidade demográfica, mais de 7% da população 

do município, consequentemente, existe alta produção de lixo. 

A assistente social iniciou seu trabalho com o apoio de outras 

secretarias municipais, um trabalho de inclusão social e humanização dos 

catadores, disseminando a prática da coleta seletiva na região, transformando os 

catadores de lixo em agentes ambientais. 

 De um desarticulado grupo de catadores, pode-se afirmar que em 

2007 eram 60 Agentes Ambientais do Bairro Adelino Simioni e de bairros 

interligados geograficamente, que trabalhavam com os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs): uniformizados, com botas, luvas e bonés. Cerca de 5.000 famílias 

aderiram ao Projeto fazendo, voluntariamente, a separação do lixo em casa e 

doando os materiais recicláveis para os agentes. 

Em maio de 2007 o Prefeito Municipal oficializou o Projeto através da 

Lei nº 11.221, ampliando as ações para todo o município. O objetivo era a 

constituição de grupos de agentes ambientais nas cinco regiões da cidade, bem 

como o fortalecimento do trabalho coletivo e a humanização de tais grupos, 

disseminando a prática de coleta seletiva em todo o município, formando, assim, 

uma rede de reciclagem de resíduos. 

Um ano depois, em julho de 2008 foi instituída a “Cooperativa de 

Agentes Ambientais Mãos Dadas”, com base estatutária nos princípios da Economia 

Popular Solidária, focando nas ações solidárias e de cooperação, valorizando o ser 

humano, o respeito às diversidades, o desenvolvimento sustentável da comunidade 

e a co-responsabilidade de todos na construção de um mundo melhor. Neste 

momento a Cooperativa entrava na oitava etapa, a implementação do DRS. 

Em assembléia, se definiram os representantes dos Agentes 

Ambientais para a Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, bem como os 

representantes dos Parceiros e da Equipe Técnica do Projeto. 

O nome “Mãos Dadas” foi escolhido pelos próprios, então, catadores, 

acreditando na necessidade de cada um fazer o seu papel de forma solidária, 

fazendo da cidadania um exercício do cotidiano. 

A Usina de Reciclagem atualmente possui um pátio descoberto, lugar 

em que ficam o material já separado e o refugo que será enviado ao aterro sanitário. 
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Existe um galpão com rampa em que o caminhão descarrega direto na esteira, com 

a ajuda de um dos cooperados. 

Todos trabalham com os (EPIs): botas, luvas, aventais e bonés, agora 

de acordo com o novo trabalho, não mais de catadores de lixo. 

 A maioria das mulheres trabalha na esteira, outras trabalham retirando 

a tampas das garrafas pets, em função das diferentes cores das mesmas. Os 

homens trabalham despejando os resíduos na esteira, empilhando os itens que não 

necessitam de prensagem e nas prensas, diminuindo o volume de pets, latas de 

alumínio e de papelões. 

A Cooperativa possui uma sala de café, um quadro de avisos e a sala 

de reuniões, usada mais para a parte administrativa. 

Em maio de 2011 havia cerca de 150 cooperados, recebendo em torno 

de R$450,00 por mês, mais a cesta básica. E a Cooperativa recebeu em dezembro 

do mesmo ano, um caminhão doado pela Companhia de Bebidas Ipiranga. Ocasião 

em que, além de doar o caminhão, a Companhia fez toda a programação logística 

para a coleta do material reciclável.  

A assistente social gestora do Projeto Mãos Dadas destacou: “É um 

momento de grande valia para a história da Cooperativa e para o município, que 

aprimorará sua Gestão de Resíduos, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos 

por meio de ações conscientes de reciclagem e reuso de materiais”. 

Entretanto, os cooperados deveriam receber da Prefeitura Municipal de 

Ribeirão Preto pelos serviços de triagem e coleta de materiais, o que nunca 

aconteceu. Eles coletam em média 90 toneladas mês e triam em média 90 

toneladas/mês, contribuindo com o meio ambiente e impedindo que este material 

seja destinado indevidamente ao aterro sanitário.  

O apoio da Prefeitura engloba: cessão do espaço, duas prensas e uma 

esteira (com 25 anos de uso - o que gera muita manutenção), pagamentos das 

contas de água, luz, telefone, transporte dos cooperados, lanche diário, cesta básica 

mensal. Disponibiliza um Encarregado e uma Assistente Social. Porém este apoio 

não é oficial e a Cooperativa pode perdê-los a qualquer momento, gerando 

insegurança entre os cooperados. 
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O pagamento do motorista e do combustível tem sido pagos pela 

cooperativa, afetando a renda média mensal do pessoal, cerca de 30 cooperados, 

receberam no mês de setembro deste ano de R$0,68 a R$78,00. Se continuar sem 

o apoio da Prefeitura, a Cooperativa vai fechar pela evasão dos cooperados e 

desmotivação para o trabalho.  

 

 

6.2 SITUAÇÃO EM 2007/2008 

 

Por ocasião da pesquisa exploratória realizada na Cooperativa “Mãos 

Dadas” com o objetivo principal na ocasião de verificar como a atuação em rede dos 

diversos parceiros do Projeto pode contribuir para a concretização e formalização da 

cooperativa e de que forma são atendidas as diversas dimensões da 

sustentabilidade. Esses dados e análises são úteis nesta pesquisa, pois permitiram 

traçar um panorama cronológico acerca da Cooperativa, tendo em vista analisar o 

FIB nos dias atuais. 

A tabela 4 a seguir foi concebida a partir dos resultados obtidos do 

questionário (Apêndice A) aplicado em seis organizações parceiras. 
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Tabela 4: Tabulação dos Resultados: Questionário sobre o Projeto Mãos Dadas 

2007/2008

Fonte: Análise das estratégias de redes organizacionais e de cooperação (2008, p.41)
28

 

 
Na dimensão econômica houve grande concentração de respostas 

prejudicadas, demonstrando que a maioria dos parceiros não estava ajudando na 

comercialização do lixo, achavam que apenas os subsídios governamental e não 

governamental era parcialmente suficientes, as demais formas de ajuda provindas 

dos parceiros eram insuficientes. 

Na dimensão sócio cultural o fato se repete, exceto no grau de coesão 

entre os catadores, que a maioria dos parceiros concordam que era alta, na época 

                                                             
28 Análise das estratégias de redes organizacionais e de cooperação para atender as dimensões da 

sustentabilidade: estudo de caso do DRS de Comércio de Materiais Recicláveis de Ribeirão Preto-SP 
(2008, p.41) 
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da pesquisa e representava um dos pontos fortes do projeto, devido à forte ligação 

da Assistente Social com os cooperados e com os parceiros, porém com número de 

reuniões prejudicado. 

A dimensão política também evidenciava o alto grau de coesão com os 

parceiros, articulação junto ao poder público, porém o envolvimento com a 

sociedade civil foi tida como prejudicada. Os indicadores também receberam voto de 

prejudicado de quase a metade da população. 

 Na dimensão gestão a metade dos parceiros considera-se envolvida no 

projeto a outra metade respondeu como prejudicado.  

 É importante destacar que em 2007/2008 o projeto estava em fase 

inicial, em que os catadores, ou melhor dizendo, os agentes ambientais ainda 

coletavam o lixo reciclável de casa em casa e vendiam coletivamente. Existia um 

espírito de cooperação entre os agentes ambientais, mas muito pouco envolvimento 

entre os parceiros, o que refletiu nessas respostas prejudicadas.  

 Havia os desafios de disseminar o espírito de colaboração em todos os 

moradores da cidade e de viabilizar o funcionamento de mais quatro usinas de 

reciclagem, entretanto esses dois desafios não saíram do projeto. 

 A maior limitação nessa fase da pesquisa foi a grande quantidade de 

respostas prejudicadas, evidenciando o baixo envolvimento dos parceiros no DRS, e 

também a falha na “concertação”, por parte do Banco. 

 

 

6.3 SITUAÇÃO EM 2011 

 

A foto a seguir foi tirada em 2011, quando a Cooperativa estava “em pleno 

vapor”. 
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FOTO 1: Esteira de Separação de Lixo em 2011 
Fonte: Ribeirão Preto online (15/01/2011)

29
 

 

Em 2011 a Usina de Reciclagem já ficava na zona oeste da cidade, no 

bairro Jardim Dona Branca Salles, rua Jorge Teixeira de Andrade, 200, longe do 

local em que estava inicialmente. 

A presidente da Cooperativa recebeu a pesquisadora. Constatou-se 

que a maioria das mulheres trabalhava na esteira, separando o lixo dos materiais 

que seriam vendidos para reciclagem. Os homens trabalham despejando os 

resíduos na esteira, empilhando os itens que não necessitam de prensagem e nas 

prensas, diminuindo o volume de itens como pets, latas de alumínio e papelão. 

O ambiente interno era, e ainda é, composto de um grande galpão, 

uma rampa para descarga de resíduos seguida pela esteira em que as mulheres 

fazem a separação dos materiais. 

À esquerda de quem olha dos fundos para frente ficam as prensas, 

juntamente com os pacotes que serão vendidos. 

À direita do mesmo ângulo de visão ficam a sala de café, o quadro de 

avisos e a sala da administração.  

A Presidente é uma senhora com semblante de uma pessoa sofrida, 

mas feliz e satisfeita pelo que faz. 

                                                             
29 Disponível em: < http://www.ribeiraopretoonline.com.br/noticias/ribeirao-deve-aumentar-a-coleta-

seletiva-do-lixo/40219> Acesso em 03/12/2012. 

http://www.ribeiraopretoonline.com.br/noticias/ribeirao-deve-aumentar-a-coleta-seletiva-do-lixo/40219
http://www.ribeiraopretoonline.com.br/noticias/ribeirao-deve-aumentar-a-coleta-seletiva-do-lixo/40219
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Existiam cerca de 150 cooperados, ganhando em torno de R$480,00, 

muito embora ainda aquém ao salário mínimo, que na época era de R$540,0030.  

Ao questionar sobre a participação nas reuniões, a diretora disse que a 

frequência era de uns 100 cooperados, enquanto que a Assistente Social disse que 

seria cerca de 90% do total de cooperados.  

Todos utilizavam os EPIs disponibilizados, cujo uso é obrigatório, e, de 

acordo com a Assistente Social eram pessoas com melhor aparência pessoal, mais 

alegres e com vontade de viver. 

O grupo demonstrava aumento na autoestima, pois não eram mais 

catadores de lixo e sim agentes ambientais, mais comprometidos com o trabalho 

comunitário e participando, mesmo que de forma institucionalizada, conforme o 

Estatuto e o Regimento Interno, da escolarização, do treinamento de higiene e 

segurança no trabalho, de terapia comunitária, do coral, da cultura e do lazer como 

cinema, teatro, Curupira.  

A infraestrutura era inadequada: dois banheiros para 150 cooperados, 

ausência de refeitório, ausência de asfalto e cobertura no entorno do galpão, espaço 

também utilizado para o trabalho e armazenamento dos estrados prontos para 

venda. 

Entretanto, a parte mais trabalhosa de todo projeto é conseguir a 

interiorização de trabalho coletivo, por parte dos agentes ambientais, e do 

cooperativismo, que exige uma mudança radical de comportamento, sendo a terapia 

comunitária de extrema necessidade. 

 

 

6.4 SITUAÇÃO EM 2012 

 

6.4.1 Aspectos gerais 

 

A Tabela 5 é a compilação dos dados obtidos por meio da aplicação 

dos Questionários aplicados ao Gerente do Banco, responsável pelo DRS 

Cooperativa “Mãos Dadas”, cujo objetivo era verificar se ele está ciente da situação 

                                                             
30 Disponível em: < http://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm>  Acesso em 01 dez. 2012. 

http://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm
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do DRS, e em doze de trinta cooperados presentes no dia da pesquisa, cujo objetivo 

era verificar o grau de desenvolvimento humano tendo por base as nove dimensões 

do FIB.  

O objetivo era entrevistar todos, porém eles recebem por hora 

trabalhada, o que torna difícil o acesso aos cooperados durante o horário de 

trabalho.  

As assertivas foram confeccionadas pela pesquisadora com base nas 

nove dimensões do FIB, a fim de verificar, dentro da escala de Likert, se houve 

melhora no desenvolvimento humano da equipe.  

 

Tabela 5: Compilação dos dados obtidos com Gerente BB e com os Beneficiários da 

Cooperativa Mãos Dadas 

Compilação Comparativa do Questionário Baseado no FIB BB Cooperados 

Dados    Quantos anos você tem?   50 anos 

Pessoais   Qual a sua escolaridade   4ª série 

Dados Gerais 

1 Há quanto tempo o DRS existe? 
entre 5 a 7 

anos 
entre 3 e 5 

anos 

2 Quantos eram os beneficiários no início do projeto? 20 20 

3 Quantos são os beneficiários do projeto atualmente? 70 51 

4 
Qual era a frequência de participação dos beneficiários em 
reuniões no início do projeto? baixa baixa 

 

5 
Qual é a frequência de participação dos beneficiários em 
reuniões atualmente? baixa baixa 

 
6 

Existe algum tipo de incentivo para a participação nos eventos 
do projeto? não não 

 
7 

Existe algum tipo de punição para a não participação nos 
eventos do projeto? não não 

 
8 

Os beneficiários enfrentaram dificuldades na implantação do 

projeto? não sim 

 
9 

Os beneficiários enfrentaram dificuldades no estágio atual do 

projeto? não sim 

 

10 
Qual era o salário médio dos beneficiários no início do projeto 
DRS? R$ 80,00 R$ 209,00 

 
11 Qual é o salário médio dos beneficiários do projeto atualmente? R$ 300,00 R$ 211,67 

  12 
Quantos benefíciários ainda necessitam de complemento de 
renda através de benefícios do governo? todos 

2 bolsas 
família 

Bem Estar 

Psicológico 

13 Melhorou a satisfação e o otimismo, após ingressar no projeto. 
concordo 

totalmente 
mais ou 
menos 

14 Melhorou a autoestima, após ingressar no projeto. 
concordo 

totalmente 
mais ou 
menos 

15 Melhorou a sensação de competência, após ingressar no projeto. 
concordo 

parcialmente melhorou 

16 Melhorou o nível de estresse, após ingressar no projeto. 
concordo 

parcialmente 
mais ou 
menos 

17 Melhorou suas atividades espirituais, após ingressar no projeto. 

concordo 

parcialmente melhorou 

Saúde 18 Você se considera mais saudável, após ingressar no projeto. 

concordo 

totalmente melhorou 
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19 

Você se considera mais inválido ou inadequado para o trabalho, 

após ingressar no projeto. 

discordo 

totalmente um pouco 

20 Você pratica mais exercícios físicos, após ingressar no projeto. 

concordo 

parcialmente um pouco 

21 Melhorou a qualidade do sono, após ingressar no projeto. 
concordo 

parcialmente melhorou 

22 Melhorou a qualidade da nutrição, após ingressar no projeto. 
concordo 

totalmente melhorou 

Uso do Tempo 

23 
Você passou a destinar mais tempo com lazer, após ingressar no 
projeto. 

concordo 
parcialmente um pouco 

24 
Você passou a destinar mais tempo com a família e com os 
amigos, após ingressar no projeto. 

concordo 
parcialmente 

mais ou 
menos 

25 
Você passou a diminuir o tempo de trabalho, após ingressar no 
projeto. 

discordo 
parcialmente 

mais ou 
menos 

26 
Você passou a destinar mais tempo com atividades 
educacionais, após ingressar no projeto. 

concordo 
parcialmente 

mais ou 
menos 

Vitalidade 
Comunitária 

27 
Você passou a destinar mais tempo com o relacionamento com a 
comunidade, após ingressar  no projeto. 

concordo 
parcialmente 

mais ou 
menos 

28 
Você passou a sentir confiança e sensação de pertencimento à 
comunidade, após ingressar no projeto. 

concordo 
totalmente 

mais ou 
menos 

29 

Você passou a sentir mais segurança em casa, após ingressar 

no projeto. 

concordo 

totalmente melhorou 

30 
Você passou a praticar mais o voluntariado junto à comunidade, 
após ingressar no projeto. indiferente 

mais ou 
menos 

Educação 31 

Você passou a estudar seja formal ou informalmente, após 

ingressar no projeto. 

concordo 

parcialmente 

mais ou 

menos 

  32 

Você estudou para melhorar suas capacidades de trabalho, após 

ingressar no projeto. 

concordo 

parcialmente melhorou 

  33 
Você passou a envolver-se mais na educação dos filhos, após 
ingressar no projeto. 

concordo 
parcialmente um pouco 

  34 
Você passou a valorizar mais a educação ambiental, após 
ingressar no projeto.  

concordo 
totalmente melhorou 

Cultura 35 
Você passou a participar mais de eventos e festivais locais, após 
ingressar no projeto. 

concordo 
totalmente um pouco 

 
36 

Você passou a desenvolver mais suas habilidades artísticas, 
após ingressar no projeto. 

concordo 
parcialmente um pouco 

  37 
Você passou a sofrer menos discriminação por causa da religião, 
raça ou gênero, após ingressar no projeto. indiferente 

mais ou 
menos 

Meio Ambiente 

38 
Você passou a perceber e lutar mais pela qualidade do ar, da 
água, do solo e da biodiversidade. 

concordo 
totalmente melhorou 

39 

Você passou a ter mais acesso às áreas verdes, após ingressar 

no projeto. 

concordo 

parcialmente 

mais ou 

menos 

40 
Você passou a ter mais acesso à coleta de lixo, após ingressar 
no projeto. 

concordo 
parcialmente 

mais ou 
menos 

Governança 41 

Você passou a reivindicar mais seus direitos junto aos seus 

governantes, após ingressar no projeto. 

concordo 

parcialmente um pouco 

 
42 

Você passou a utilizar mais as mídias locais para reivindicar 

seus direitos, após ingressar no projeto. 

concordo 

parcialmente não 

 

43 
Você passou a utilizar mais do poder judiciário, após ingressar 
no projeto. 

concordo 
parcialmente um pouco 

 
44 

Você passou a reivindicar mais da segurança pública, após 

ingressar no projeto. 

concordo 

parcialmente 

mais ou 

menos 

  45 

Você passou a envolver em mais, como cidadãos, das decisões 

e dos processos políticos de sua comunidade. 

concordo 

parcialmente 

mais ou 

menos 

Padrão de Vida 

46 

Você teve aumento da renda individual, após ingressar no 

projeto. 

concordo 

totalmente 

mais ou 

menos 

47 Você teve aumento da renda familiar, após ingressar no projeto. 
concordo 

totalmente 
mais ou 
menos 
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48 Você teve diminuição de suas dívidas, após ingressar no projeto. 

concordo 

parcialmente 

mais ou 

menos 

49 

Você teve melhoria da qualidade de suas habitações, após 

ingressar no projeto. 

concordo 

parcialmente um pouco 

  50 Você se considera mais feliz, após ingressar no projeto. 

concordo 

parcialmente bastante 

 

Na análise dos dados gerais da Tabela 5, a maioria dos cooperados é 

do sexo feminino, e, apenas as mulheres se dispuseram a responder o questionário. 

A média de idade dos cooperados é de 51 anos, nível de escolaridade 4ª série do 

ensino fundamental. Embora o DRS Cooperativa “Mãos Dadas” exista há sete anos, 

a média de anos de participação das pessoas entrevistadas é de apenas de três a 

cinco anos. 

 Hoje existem 51 cooperados, que possuem baixa participação em 

reuniões, não existe incentivo ou punição nessas participações e eles enfrentam 

dificuldades desde a implantação do projeto até os dias atuais.  

 Existe um equívoco temporal, no tocante a pergunta sobre salário. O 

Banco do Brasil relata que o salário inicial era de: R$80,00 e os dados dos 

cooperados: R$209,00. Essa discrepância ocorreu devido à diversidade temporal 

que o Banco e as cooperados levaram em consideração: o Banco considerou o 

início das atividades em 2008 e as cooperadas 2010 (início das atividades na Usina 

de Reciclagem). 

De acordo com a pesquisa, conforme o Banco, o salário no início de 

2012 era de R$300,00 e, de acordo com os cooperados o salário, em agosto de 

2012, era de R$211,67. 

Uma disparidade concreta está no uso de auxílio do governo, que, para 

o Banco todos utilizam e, de acordo com as entrevistadas, apenas duas obtêm a 

bolsa família. 

 

  

6.4.2  Dimensões do FIB 

  

 Quanto às nove dimensões do FIB, verificou-se que: 

 Bem estar psicológico: de acordo com o Banco houve um aumento 

significativo da satisfação, otimismo e autoestima, enquanto que para as 
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entrevistadas essa melhora foi “mais ou menos”. A sensação de competência 

e as atividades espirituais melhoraram e o Banco teve a mesma percepção, 

enquanto o nível de estresse para o Banco foi um pouco maior do que 

ocorreu na realidade, que foi apenas mediana. 

 Saúde: as cooperadas consideram que melhorou a saúde, a nutrição e a 

qualidade do sono, consideram-se um pouco inaptos para o trabalho e 

praticam pouco exercício físico. Exceto na qualidade do sono, as demais 

perguntas o Banco mostra-se mais otimista. 

 Uso do tempo: as cooperadas consideraram mediano o aumento do tempo 

com a família e amigos, bem como diminuição do tempo com o trabalho e 

com atividades educacionais e pouco aumentaram o tempo com lazer. Para o 

BB houve pouca diminuição do tempo com trabalho e nas demais perguntas 

ele concorda parcialmente. 

 Vitalidade comunitária: o tempo com a comunidade, a sensação de 

pertencimento e a prática de voluntariado também tiveram aumento mediano, 

apenas a segurança em casa melhorou. Na visão do Banco, exceto o 

exercício do voluntariado foi indiferente, nas outras respostas ele é sempre 

mais otimista. 

 Educação: a educação formal e informal continua “mais ou menos”, já o 

envolvimento na educação dos filhos melhorou só um pouco, a capacidade de 

trabalho e a educação ambiental melhoraram. Em todas as questões ligadas 

à educação o Banco mostra mais otimista que o real. 

 Cultura: em relação a sofrer discriminações não houve diferença, essa é uma 

visão tanto do Banco, quanto das cooperadas. Entretanto, a participação em 

eventos e festivais e as habilidades artísticas, ao contrário do que o Banco 

acha que melhorou muito, para elas a melhora foi muito pequena. 

 Meio Ambiente: quanto à percepção e luta pela qualidade do ar, água, solo e 

biodiversidade houve melhoria, enquanto que, o acesso às áreas verdes e à 

coleta de lixo melhorou apenas “mais ou menos”. Nesse quesito a visão do 

Banco também é mais otimista que a dos cooperados. 

 Governança: para o Banco, equivocadamente, os cooperados passaram a 

reivindicar mais seus direitos. Na realidade as reivindicações junto aos 

governantes e ao judiciário melhoraram muito pouco, junto às mídias não 

melhoraram e quanto à segurança pública e nas decisões como cidadãos 

apenas mais ou menos. 

 Padrão de Vida: de maneira geral as respostas dos cooperados são mais 

pessimistas que as do Banco. Verificou-se por parte dos cooperados 

respostas “mais ou menos” no tocante ao aumento da renda individual e 

familiar, assim como a diminuição das dívidas, e reposta “um pouco” no 

tocante à melhoria da habitação. 
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É interessante observar que a maioria das entrevistadas diz ser 

bastante feliz, contudo, ao fazer uma média geral do FIB verifica-se que é uma 

felicidade “mais ou menos”, isto é, pelo índice usado elas são consideradas apenas 

medianamente felizes. 

 

6.5 ANÁLISE COMPARATIVA DE 2005 A 2012 

 

Devido a grande discrepância vivida pela Cooperativa, desde sua fase 

embrionária em 2005 até a pesquisa realizada em agosto de 2012, para melhor 

visualizar foi realizado um quadro comparativo com os dados mais relevantes de 

2005, 2008, 2011 e 2012. 
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Quadro 5: Comparativo da Cooperativa Mãos Dadas de 2005 à 2012.

 

 

 A Cooperativa começou com catadores de lixo, que para sobreviverem, 

mexiam no lixo, de maneira insalubre, à procura de materiais que pudessem ser 

reciclados, que pudessem ser vendidos. Como cada um vendia individualmente o 

que recolhia em carrinhos improvisados, a renda média mensal era de R$20,00. 

 O individualismo fazia parte da rotina, assim, o descuido pessoal era 

visível, bem como a ausência de vínculo afetivo, eram pessoas marginalizadas e 

sofridas.  
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No Núcleo de Agentes da Região Norte, a Assistente Social começou 

um trabalho com cinco catadores, para que recolhessem os resíduos, 

armazenassem e vendessem uma quantidade maior, com melhor preço de 

barganha. 

  O Projeto cresceu e conseguiram parcerias que ajudaram a 

transformar catadores de lixo em Agentes Ambientais, as ações individuais, antes 

desarticuladas, passaram a ser exercidas em equipe. Houve aumento na 

autoestima, melhoria na aparência pessoal, a população (1%) passou a respeitá-los. 

Retiravam o material reciclável nas casas, passaram utilizar uniformes, botas e 

luvas. 35 profissionais envolvidos, recebendo uma renda mensal de R$80,00. 

 Em 2011 os Agentes Ambientais faziam a coleta de casa em casa com 

um caminhão, a maioria trabalhava na Usina de Reciclagem, selecionavam 130 

toneladas/mês, utilizavam EPIs, conforme a necessidade da Usina. Eles recebiam 

transporte e lanche da Prefeitura Municipal. Trabalhavam em dois turnos, 150 

cooperados, recebendo uma renda mensal média de R$480,00, ainda aquém do 

salário mínimo da época. 

 Em agosto de 2012 houve queda na renda mensal, em função da 

elevação dos custos, da quebra do elo da teia de parceiros, por parte da Prefeitura 

Municipal, não pagando pelo serviço de coleta, realizado pela Cooperativa por falta 

de documentação; pela falta de “concertação”, por parte do Banco do Brasil, que 

como orquestrador do Projeto deixou o problema chegar a esse ponto e devido a 

queda nos números de cooperados de 150 em final de 2011 para uma média de 51 

cooperados, em agosto de 2012, que passaram a receber R$211,67.  
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6.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A proposta de DRS busca uma verdadeira integração científica, política 

e social, produzindo benefícios conjuntos em uma relação dialética entre sociedade, 

governo e a ciência, obtendo a legitimação social, que é a base para geração do 

compromisso com o desenvolvimento.  

O Banco do Brasil a partir da estratégia negocial de desenvolvimento 

regional sustentável tem o objetivo organizar os atores, propiciando condições para 

que sejam desenvolvidos instrumentos capazes de articulá-los, orquestrando-os, 

para formação um “time” que luta para a elaboração de uma organização solidária e 

sustentável. Esta foi a proposta visualizada. 

 A Cooperativa começou com catadores de lixo, que reviravam o lixo, de 

maneira insalubre, a procura de materiais que pudessem ser reciclados, que 

pudessem ser vendidos para sobreviverem, sofriam preconceito da população, pois 

reviravam o lixo pegavam o que precisavam e deixavam o restante espalhado pelas 

calçadas. Cada um vendia individualmente o que recolhia em carrinhos 

improvisados, a renda média mensal era de R$20,00. 

 Normalmente, eles saíam para trabalhar de madrugada, pois havia 

competição entre eles mesmos. O individualismo fazia parte da rotina, nesse 

contexto de total marginalização não havia vaidade alguma, bem como apego 

afetivo a nada, moravam em favelas, eram pessoas fora da sociedade e muito 

sofridas.  

No Núcleo de Agentes da Região Norte, a Assistente Social começou 

um trabalho com cinco catadores, que recolhiam os resíduos com dia e hora 

marcada, junto aos moradores. Eles recolhiam o material já separado, armazenavam 

e vendiam uma quantidade maior, a fim de conseguirem melhor preço de barganha. 

Dessa forma, de 5 (cinco) catadores, o Projeto passou a ter 35 catadores que 

passaram a se auto denominar de Agentes Ambientais.   

  A renda mensal subiu para R$80,00, embora muito aquém aos 

R$415,0031, que era salário mínimo na época. 
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 Disponível em:< http://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm> Acesso em 02 dez. 2012. 

http://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm
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 Em 2011 a coleta passou a ser com caminhão e a maior parte dos 

cooperados trabalhava na Usina de Reciclagem. Eles eram 150 cooperados, que 

trabalhavam em dois turnos e selecionavam 130 toneladas/mês. Recebiam uma 

renda mensal média de R$480,00, embora ainda abaixo dos R$540,0032 de salário 

mínimo estipulado pelo Governo. O grupo demonstrava aumento na autoestima e 

mais comprometido com o trabalho comunitário, foi o auge da Cooperativa. 

 Em agosto de 2012 o contexto era totalmente diferente, a Cooperativa 

passou a sentir forte mudança no fluxo de caixa. O caminhão que fazia a coleta era 

da própria Cooperativa (foi cedido pela Cia Ipiranga) e a Prefeitura Municipal passou 

a não mais arcar com esse custo de coleta. A Cooperativa passou a sentir a falta 

deste recebimento. Assim, o que antes era realizado pela empresa que faz a coleta 

de lixo “Leão Leão”, que recebia R$582,00 por tonelada coletada, hoje não é 

repassado para a Cooperativa. 

A autoestima estava em queda, havia um visível desânimo para o 

trabalho, porque a renda mensal caiu, em função do aumento dos custos, uma 

média de 51 cooperados, recebendo uma renda mensal de R$211,67. E em 

setembro, conforme a Assistente Social, essa situação piorou ainda mais, a renda 

caiu assustadoramente para uma média entre R$0,68 e R$78,00. 

 O fato é que a Cooperativa não é independente economicamente, pois 

apenas a venda de materiais reciclados não gera receita suficiente para pagamento 

dos cooperados, do motorista e da manutenção do caminhão próprio de coleta. 

Conforme a Assistente Social existe uma solicitação do processo 

administrativo nº 02 2011 057880 protocolado em 07/12/2011 para efetivar o 

convênio entre a coleta seletiva realizada pela Cooperativa e a Prefeitura. 

Entretanto, o processo está parado e a Cooperativa continua a realizar suas 

atividades. Contudo, se a Prefeitura não legalizar a coleta e, não fazer com que se 

cumpram as Leis 8.666, que fala sobre as licitações e sobre os contratos 

administrativos e a Lei 11.445, que trata sobre as diretrizes nacionais de 

saneamento básico, pagando pelo serviço de coleta prestado pela Cooperativa, 

aumentará a evasão dos cooperados e a desmotivação para o trabalho.  
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 Disponível em <http://www.portalbrasil.net/salariominimo.htm>. Acesso em 01 dez. 2012. 
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E neste contexto de desequilíbrio do Projeto Cooperativa “Mãos Dadas” 

é que foi aplicado o questionário com base no FIB, a fim de medir a Felicidade 

Interna Bruta. Foram feitos dois questionários, um para ser aplicado no Gerente do 

BB, responsável pelo DRS e outro para ser aplicado nos Cooperados. 

Em todas as assertivas o Banco é mais otimista do que os cooperados 

entrevistados, o que demonstra que o Banco não está cumprindo adequadamente o 

seu papel de “concertação”. O Projeto e o Banco não estão em harmonia, 

necessitando de correção urgente. 

 Verifica-se, a partir de dessa experiência prática, que o 

desenvolvimento na Cooperativa é impulsionado por meio de parcerias. No caso, a 

Prefeitura Municipal e o Banco do Brasil não estão cumprindo os seus papeis 

institucionais e como parceiros do DRS. 

Fica nítido, após a pesquisa, que a interação entre os atores é 

fundamental para a criação da cooperação e interação entre os parceiros da rede 

social e somente após seu amadurecimento e auto desenvolvimento é que a 

organização, no caso a “Cooperativa Mãos Dadas” tornar-se-á independente de 

seus parceiros de suporte e será capaz de se autogenciar. No estágio atual, há 

necessidade de fortalecimento desta rede, e não, a ausência de cooperação, como 

foi constatada. 
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CONCLUSÕES 

 

 

O paradigma capitalista predatório está levando o ecossistema 

planetário a uma crise mundial complexa, multidimensional, que requer um novo 

padrão centrado no desenvolvimento, através de soluções cooperativas, complexas 

e interdisciplinares, visando uma equitativa distribuição de renda, melhores 

condições de vida, reformulação política, equilíbrio ambiental, respeito às culturas 

locais, além de paz, solidariedade e liberdade. 

Assim, o modelo cartesiano de desenvolvimento utilizado em larga 

escala, focado no crescimento econômico, produzido pelo consumo desenfreado e 

pela inconsequente utilização dos recursos naturais, sem a previsão da limitação 

dos recursos, interfere no ecossistema planetário, comprometendo a 

sustentabilidade global e a viabilidade de gerações futuras. 

Faz-se necessário, portanto, uma mudança de paradigma com novas 

formas de pensar e fazer o desenvolvimento, nas quais estejam presentes as 

questões de bem estar psicológico, uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, 

cultura, meio ambiente, governança, padrão de vida e de felicidade, sempre em 

harmonia com a Terra, itens estes que compõe as nove dimensões do Índice de 

Felicidade Bruta – o FIB - estudado por esta dissertação. 

Verificou-se a partir dos autores citados ao longo do texto, a 

importância das redes de compromisso cívico que fortalecem a confiança mútua 

entre as pessoas envolvidas em projetos de desenvolvimento, como também o valor 

que as redes sociais e o associativismo exercem ao influenciar diretamente na 

interação social, reduzindo dilemas da convivência comunitária, promovendo uma 

ação coletiva em torno da definição de estratégias de desenvolvimento local e 

regional. Somente a união entre as pessoas é capaz de suplantar os desafios da 

competição global. 

Neste sentido, a metodologia de Desenvolvimento Regional 

Sustentável (DRS) do Banco do Brasil se encaixa neste cenário, ao buscar uma 

verdadeira integração científica-política-social produzindo benefícios conjuntos em 
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uma relação dialética entre sociedade, governo e a ciência, obtendo a legitimação 

social: base para geração do compromisso com o desenvolvimento.  

Dessa forma, com esta pesquisa procurou-se verificar o grau de 

desenvolvimento humano, obtido por meio da implantação da metodologia DRS na 

Cooperativa “Mãos Dadas”, situada na cidade de Ribeirão Preto, interior de São 

Paulo, analisando este projeto sob a ótica do Índice de Felicidade Interna Bruta 

(FIB).  

Assim, após a condução da pesquisa de campo constatou-se que os 

cooperados apesar dizerem que estão: “bastante feliz”, o que levaria a uma 

conclusão imediata de que são felizes com o projeto ao qual estão inseridos, e 

possivelmente teriam um alto grau de desenvolvimento humano; usando os critérios 

metodológicos e aplicando o FIB em suas nove dimensões assegura-se que são 

medianamente felizes (muitas respostas “mais ou menos”), gerando pontos de 

observação no desenvolvimento humano. 

A pesquisa buscou também analisar a Metodologia DRS do Banco do 

Brasil sob o prisma de políticas públicas, isto é, verificou-se a presença dos 

principais elementos para que ela pudesse ser considerada como um modelo de 

política pública. Conclui-se que há os elementos centrais para ser considera uma 

política pública, podendo vir a ser implementada em qualquer cultura, de forma 

aberta e participativa, desde que esta seja respeitada a cultura local, suas tradições 

e suas afinidades.  

Além, constatou-se que sua estrutura e implementação seriam mais 

eficazes caso existisse uma rede de parceiros unidos e fortalecidos em torno do 

projeto. Logo, a Metodologia DRS pode ser considerada com características de 

política pública, pois está ligada a um Banco Múltiplo, com ações pertencentes ao 

Governo Federal, com o objetivo de geração de trabalho e renda, além de 

democratização do acesso ao crédito, incentivo ao associativismo e ao 

cooperativismo, fomento de negócios com mini e pequenos empreendedores rurais 

e urbanos, e preocupação com a melhoria de indicadores de qualidade de vida. 

Ao contextualizar o Projeto de DRS “Mãos Dadas” nos períodos 

anteriores a 2012, percebeu-se grande crescimento e desenvolvimento 

principalmente a partir da rede de parceiros, sendo possível o trabalho dos 
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cooperados uniformizados, organizados em seu trabalho de separação de 

recicláveis, com auto estima elevada e respeito da população, mesmo que em um 

pequeno percentual. 

A tendência natural após o ano 2011, auge do projeto, seria que a 

Cooperativa continuasse a crescer, ao ponto que as cinco Regiões de Ribeirão 

Preto, com exceção da Região Norte que já deveria ter dois grupos constituídos, 

tivessem uma rede de inclusão social e de reciclagem de resíduos em todo o 

Município. No entanto, devido à quebra do elo da teia por parte de um dos parceiros 

e pela inércia dos demais, fez com que o Projeto de DRS “Mãos Dadas” estivesse 

com grandes dificuldades no ano de 2012, e as quatro outras Usinas de Reciclagem 

não saíssem do papel. 

Entre os problemas encontrados constatou-se falha institucional da 

Prefeitura Municipal ao não agilizar a negociação de assinatura do processo 

administrativo nº 02 2011 057880 de 07/12/2011 e também grande falha do Banco 

do Brasil, o orquestrador do Projeto. O banco não poderia ter se distanciado, pois na 

prática, a Cooperativa não estava pronta para autogestão. 

Em 2012, ao analisar as dimensões do FIB, no Projeto de DRS “Mãos 

Dadas”, verificou-se que em quase todas as nove dimensões (bem estar psicológico, 

uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, meio ambiente, 

governança, padrão de vida e de felicidade) os cooperados responderam que houve 

melhora, mas essa melhora foi apenas “mais ou menos” ou “um pouco” conforme 

resultados apresentados. 

Conclui-se que estas respostas foram influencias pelos problemas 

vivenciados pelos cooperados, portanto ao se falar em desenvolvimento humano, 

como em 2011 presenciou-se uma situação melhor verifica-se grande desmotivação 

no momento. Contudo, a resposta “bastante feliz” apesar de não refletir nas demais 

dimensões mostra certa esperança por parte dos cooperados, pois já viveram 

situação pior. 

Após pesquisa, sugere-se que para que a Cooperativa se cresça 

novamente, haja um fortalecimento da teia de parceiros, a fim de que eles 

pressionem a Prefeitura a assinar esse processo administrativo o quanto antes, a fim 
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de que a mesma honre com suas obrigações, passando a Cooperativa a receber 

pela coleta de lixo, o que faria grande diferença aos cooperados. 

Outra sugestão é passar a divulgar e a conscientizar esse trabalho de 

coleta seletiva nos 99% da população que ainda não conhece esse serviço, forçando 

com que as cinco Regiões do Município de Ribeirão Preto tenham a sua uma rede 

de coleta seletiva e Usina de Reciclagem, assim a própria população pressionaria os 

parceiros do Projeto a cumprirem com suas responsabilidades. 

Este é um Projeto muito amplo, portanto, sugere-se que a Cooperativa 

busque ampliar o número de parceiros, fortalecendo mais sua teia, por exemplo, 

obter o apoio da Câmara Municipal, pode ajudar a conseguir a assinatura do 

processo administrativo, além de outras redes de supermercados da cidade, 

parques da cidade e, também da população conscientizada. 

Como limitações desta dissertação, entretanto, identificam-se os 

seguintes pontos: a pesquisa de um caso específico, a opinião de um Gerente do 

Banco do Brasil, além de utilizar somente um índice de desenvolvimento humano. 

Contudo, a idéia inicial era pesquisar todos os DRS´s do Banco do Brasil sob a ótica 

do FIB, que por motivo de ausência de retorno dos questionários, inicialmente, 

enviados, optou-se por redirecionar a pesquisa a um estudo em profundidade como 

foi o desta pesquisa. 

Sugere-se como tema de próximas pesquisas: novo contato como 

todos os gerentes do Banco do Brasil responsáveis por DRS´s e aplicação de um 

questionário envolvendo o FIB e outros indicadores. Outra sugestão seria aplicar o 

mesmo indicador FIB em outra cooperativa de lixo reciclável abrangida pela 

metodologia DRS ou então aplicar o FIB e/ou outros indicadores de desenvolvimento 

humano em outros tipos de DRSs do Banco, fazendo um comparativo entre eles. 

São diversas idéias, mas com este inicio, procurou-se lançar uma semente neste 

novo paradigma buscado. 

Conclui-se que o Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável na 

Cooperativa “Mãos Dadas” é viável como um exemplo de política pública e caso haja 

o envolvimento e o comprometimento de todos os parceiros, e, analisando-o sob a 

ótica do Índice de Felicidade Bruta, seus cooperados estão apenas medianamente 

felizes, havendo muito a conquistar dentro de todas as nove dimensões do FIB.  
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APÊNDICE A 

 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE O PROJETO MÃOS DADAS EM 2007/2008 

 

1. Sabe-se que uma das dificuldades enfrentadas por iniciativas de economia solidária, como o 
Projeto Mãos Dadas, é a comercialização. Como parceiro, minha atuação na solução dessa 
dificuldade é satisfatória. 

 Discordo 

totalmente 

 Discordo 

parcialmente  

 Não 

concordo 

nem 

discordo 

 Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

 Prejudicado 

2. Quais seriam suas propostas para minimizar as dificuldades de comercialização dessa economia 
solidária, visando a sustentabilidade do projeto? 

Resp.:____________________________________________________________________________ 

 

3. Os subsídios governamentais e não-governamentais oferecidos pelos parceiros atendem as 
necessidades do Projeto. 

 Discordo 

totalmente 

 Discordo 

parcialmente  

 Não 

concordo 

nem 

discordo 

 Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

 Prejudicado 

4. Em sua opinião quais subsídios governamentais e não-governamentais ainda necessitam ser 
ofertados ao Projeto Mãos Dadas? 

Resp.:____________________________________________________________________________ 

 

5. As outras formas de ajuda que não configuram como monetárias, por exemplo, trabalho 
voluntário, equipamentos, móveis, treinamentos, etc., atualmente ofertadas pelos parceiros 
existentes, são suficientes para garantir a sustentabilidade do Projeto. 

 Discordo 

totalmente 

 Discordo 

parcialmente  

 Não 

concordo 

nem 

discordo 

 Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

 Prejudicado 

6. Quais outras formas de ajuda não monetárias deveriam ser agregadas ao Projeto? Necessitaria 
de busca de novos parceiros? Quais? 

Resp.:____________________________________________________________________________ 

 

7. De acordo com sua percepção, o grau de coesão social do grupo de catadores é alto.  

 Discordo 

totalmente 

 Discordo 

parcialmente  

 Não 

concordo 

nem 

discordo 

 Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

 Prejudicado 

8. Qual o tipo de sociabilidade entre os catadores (pessoal, impessoal ou mista)? 
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Resp.:____________________________________________________________________________ 

 

9. Quais as habilidades deveriam ser desenvolvidas para o aumento do grau de coesão social do 
grupo catadores? 

Resp.:____________________________________________________________________________ 

 

O relacionamento existente entre os parceiros é capaz de transformar o localizado Projeto Mãos 

Dadas em um Projeto que abranja todo o município de Ribeirão Preto. 

 Discordo 

totalmente 

 Discordo 

parcialmente  

 Não 

concordo 

nem 

discordo 

 Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

 Prejudicado 

10. O número de encontros/reuniões entre os parceiros tem sido suficiente e adequado. 

 Discordo 

totalmente 

 Discordo 

parcialmente  

 Não 

concordo 

nem 

discordo 

 Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

 Prejudicado 

11. Existe consenso entre os parceiros na tomada de decisões. 

 Discordo 

totalmente 

 Discordo 

parcialmente  

 Não 

concordo 

nem 

discordo 

 Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

 Prejudicado 

12. Na sua opinião, quais os pontos fortes e fracos coexistem nessa rede de parceiros e quais pontos 
poderiam ser melhorados? 

Resp.:____________________________________________________________________________ 

 

13. As articulações do poder público têm sido efetivas. 

 Discordo 

totalmente 

 Discordo 

parcialmente  

 Não 

concordo 

nem 

discordo 

 Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

 Prejudicado 

14. As articulações e os envolvimentos com as organizações da sociedade civil estão sendo 
suficientes para conseguir suas adesões. 

 Discordo 

totalmente 

 Discordo 

parcialmente  

 Não 

concordo 

nem 

discordo 

 Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

 Prejudicado 

15. O atual envolvimento das empresas no Projeto Mãos Dadas é suficiente para alcançar o objetivo 
de expansão do projeto para toda a cidade de Ribeirão Preto. 

 Discordo 

totalmente 

 Discordo 

parcialmente  

 Não 

concordo 

nem 

discordo 

 Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

 Prejudicado 
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16. Quais elos da rede de parceiros deveriam ser priorizados nesse momento do Projeto? E a médio 
e longo prazos? 

Resp.:____________________________________________________________________________ 

 

17. O meu comprometimento, enquanto parceiro, com relação à infra-estrutura (meios de produção, 
máquinas, equipamentos, móveis e utensílio, planilhas, sistemas e ferramentas de gestão, 
espaço físico) é efetivo. 

 Discordo 

totalmente 

 Discordo 

parcialmente  

 Não 

concordo 

nem 

discordo 

 Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

 Prejudicado 

18. Quais outras contribuições a sua parceria poderia auxiliar na implantação e expansão do Projeto? 
Resp.:____________________________________________________________________________ 

 

19. A minha contribuição com relação ao desenvolvimento do conhecimento (habilidade técnico-
produtiva, habilidade gerencial e formação geral: sócio-política) tem sido enriquecedora. 

 Discordo 

totalmente 

 Discordo 

parcialmente  

 Não 

concordo 

nem 

discordo 

 Concordo 

parcialmente 

 Concordo 

totalmente 

 Prejudicado 

20. Enquanto parceiro, quais seus objetivos futuros a respeito do desenvolvimento do conhecimento 
do grupo social de catadores (habilidade técnico-produtiva, habilidade gerencial e formação geral: 
sócio-política) no curto, médio e longo prazos? 

Resp.:____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

Projeto Mãos Dadas, com questões elaboradas pela autora. 

Data: 02 de maio de 2011. 

Horário: 13:00 às 14:50h. 

Diretora da Cooperativa 

1. Há quanto tempo o projeto existe? 

R.: “Num sei”, quando eu entrei já tinha a cooperativa. 

2. Quantos são os participantes (cooperados) do projeto no início 

até atualmente? 

R.: “Num sei” no começo. Hoje tem uns 150 cooperados. 

3. Qual a frequência de participação dos cooperados em reuniões? 

R.: Mais ou “meno” uns cem. 

4. Existe algum tipo de incentivo ou punição para essas 

participações ou não participações? 

R.: “Num sei”. 

5. Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram no 

início do projeto? 

R.: “Num sei”. 

6. Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam no 

estágio atual do projeto? 

R.: Falta dos cooperados no “trabáio”. Um dia eles vêm o outro não! 

7. Quanto cada cooperado ganhava por mês no início do projeto, e 

atualmente? 

R.: No início eu “num sei”. Hoje, mais ou “meno” 450 “real”. 
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8. Apesar desse adicional de ganho, quantos cooperados 

necessitam de complemento de renda através de ajuda do 

governo? 

R.: “Num sei”. 

9. O que você já pode comprar, ou melhorar em sua casa com os 

ganhos obtidos no projeto? 

R.: Comprei fogão, tanquinho e agora vou “comprá” um guarda-roupa. 

10. Quantos dos participantes já conseguiram moradia de alvenaria 

em bairros da cidade? 

R.: A Dona Joana já “ganhô” uma casa. 

11. Quantos cooperados começaram ou recomeçaram a estudar? 

R.: “Num sei”, mais até eu “vortei” a “estudá”. 

12. Quantos dos cooperados participam de outras atividades 

culturais (igreja, teatro, coral, voluntariado, esportes, cinema, 

lazer)? 

R.: “Di” “veis” em quando a Eliana leva a gente no “crube” e “pra” 

“jantá” e tem coral toda quinta-feira. Eu adoro! 

13. Quais as contribuições que os cooperados estão dando para a 

melhoria do meio ambiente? 

R.: Sinto muito bem, é o que falo “pros” “outro” é lixo, “pra” “nóis” la 

dentro (mostra o pessoal separando o lixo) é dinheiro! 

14. O que você acha que melhorou em sua vida após começar a 

participar da cooperativa? 

R.: “Melhorô” muito, “ante” “nóis” passava muita dificuldade catando e 

vendendo sozinha, eu era muito revoltada, mais com a terapia e o coral 

“to” muito “mió”. 

15. Você se sente mais feliz hoje em relação a antes de entrar na 

cooperativa? 

R.: Eu “tô” muito feliz, minha vida “melhoro” muito! 
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APÊNDICE C 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

Projeto Mãos Dadas, com questões elaboradas pela autora. 

Data: 02 de maio de 2011. (Via e-mail). 

Assistente Social Membro do Conselho Gestor da Cooperativa 

1. Há quanto tempo o projeto existe? 

R.: A cooperativa teve início em 2005. 

2. Quantos são os participantes (cooperados) do projeto no início 

até atualmente? 

R.: No início era umas 5 pessoas envolvidas, em 2008, 35 cooperados 

e, atualmente 150. 

3. Qual a frequência de participação dos cooperados em reuniões? 

R.: De acordo com o Estatuto e Regimento Interno, a participação nas 

capacitações (escolarização, treinamento de higiene e segurança no 

trabalho, oficinas de dinâmica de grupo com abordagem de vários 

temas, terapia comunitária, coral, etc.) é obrigatória. Com isto a 

frequência é cerca de 90%. 

4. Existe algum tipo de incentivo ou punição para essas 

participações ou não participações? 

R.: Sim. O Regimento Interno prevê punições. Eles aprovaram em 

Assembléia o Regimento, mas tem dificuldade de introjetar. 

5. Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram no 

início do projeto? 

R.: Infraestrutura inadequada: 2 banheiros para 150 cooperados, 

ausência de refeitório: eles comem no mesmo local que triam, ausência 

de asfalto e cobertura no entrorno: há cooperados trabalhando sob 

chuva ou sol; 

Má qualidade do material coletado. Na verdade fala-se que é coleta 

seletiva, mas na realidade não é; 
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A mudança de trabalho individual para trabalho coletivo: a 

compreensão e interiorização do que é cooperativismo. Trata-se de um 

processo e longo. Exige mudança de comportamento. Com isto a 

apropriação de papéis de Presidente e de toda Diretoria, ninguém 

queria assumir responsabilidades. Hoje consta no Regimento que a 

Diretoria, cumprindo metas, recebe 30% de incentivo por trabalharem e 

terem compromisso com o trabalho. Não foi uma saída ideal, mas 

contribuiu para que eles se apropriassem desses papéis. 

6. Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam no 

estágio atual do projeto? 

R.: As mesmas citadas acima; 

A renda dos cooperados: hoje é em média R$480,00, portanto, indigna 

para o sustento de uma família, isto contribuiu para uma flutuação 

muito grande dentro da Cooperativa; 

A Cooperativa ia iniciar a operacionalização da Coleta e receber do 

Município pelos serviços prestados (assim que os nossos caminhões 

chegarem, sabemos que isto será um grande desafio, já que o 

Município nunca vivenciou esta situação). 

7. Quanto cada cooperado ganhava por mês no início do projeto, e 

atualmente? 

R.: No início, em 2005 cerca de R$20,00; em 2008 R$80,00; no início 

do trabalho na Usina de Reciclagem R$130,00, depois R$200,00, 

R$350,00 e hoje R$480,00. 

8. Apesar desse adicional de ganho, quantos cooperados 

necessitam de complemento de renda através de ajuda do 

governo? 

R.: A maioria. A nossa meta este semestre é alcançar a renda de 1 

salário mínimo. 

9. O que você já pode comprar, ou melhorar em sua casa com os 

ganhos obtidos no projeto? 

R.: Teria que ver com eles, mas há relatos de conseguirem alugar um 

barraco pra eles (uns viviam com outras famílias, outros moravam na 

rua). 

10. Quantos dos participantes já conseguiram moradia de alvenaria 

em bairros da cidade? 
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R.: Através da Cooperativa não sei informar. 

11. Quantos cooperados começaram ou recomeçaram a estudar? 

R.: Todos com baixa escolaridade, porque é obrigatório. 

12. Quantos dos cooperados participam de outras atividades 

culturais (igreja, teatro, coral, voluntariado, esportes, cinema, 

lazer)? 

R.: Como previsto no Regimento atividades de capacitação e inserção 

cultural são obrigatórias e uma vez por mês, programamos ida ao 

cinema, clube, teatro, etc... 

13. Quais as contribuições que os cooperados estão dando para a 

melhoria do meio ambiente? 

R.: Contribuem com diminuição de gastos públicos com aterramento de 

100 toneladas mês de materiais que eles reciclam, contribuição para o 

aumento da vida útil do aterro sanitário, prevenção de enchentes, 

prevenção da dengue e proliferação de animais peçonhentos. 

14. O que você acha que melhorou em sua vida após começar a 

participar da cooperativa? 

R.: Hoje eles são agentes ambientais e não mais catadores de lixo; 

possuem auto estima mais elevada; são reconhecidos pela sociedade 

(sociedade que os conhece, apenas 1%, onde há coleta seletiva); 

possuem uma renda mensal maior; disponibilidade para o trabalho em 

grupo; melhoria na aparência pessoal; aumento da afetividade nas 

relações; oportunidade de conhecer lugares, até então desconhecidos 

por muitos: cinema, teatro, Curupira, etc.; fazem triagem do material 

reciclável em um galpão; utilizam EPIs: camiseta, botas, luvas, 

máscaras, bonés, aventais, óculos; pessoas com alegria e vontade de 

viver; inclusão social e econômica de pessoas que possuem pouca 

chance de ingressar no mercado de trabalho formal; inseridos na 

Previdência Social; bancarizados, porque recebem o pagamento 

através do Banco do Brasil e retiraram seus filhos do serviço de 

catação de lixo. 

15. Você se sente mais feliz hoje em relação a antes de entrar na 

cooperativa? 

R.: Melhor perguntar a cada um deles. 
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APÊNDICE D 

 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE O DRS COOPERATIVA “MÃOS DADAS” – 

BENEFICIÁRIOS  

 

Dados Gerais 

Nome: 
Idade: 
Escolaridade: 
Nome do Projeto DRS: 
Área de atuação do Projeto DRS: 
 
1. Há quanto tempo o projeto existe? 

 menos de 1 
ano 

 entre 1 e 3 
anos 

 entre 3 e 5 
anos 

 entre 5 e 7 
anos  

 mais de 7 
anos 

2. Quantos eram os beneficiários no início do projeto? 
  

3. Quantos são os beneficiários do projeto atualmente? 
  

4. Qual era a frequência de participação dos beneficiários em reuniões no início do projeto? 
  

5. Qual é a frequência de participação dos beneficiários em reuniões do projeto atualmente? 
 

6. Existe algum tipo de incentivo para a participação nos eventos do projeto? 

 Sim  Não  Qual?     

7. Existe algum tipo de punição para a não participação nos eventos do projeto? 

 Sim  Não  Qual?     

8. Os beneficiários enfrentaram dificuldades na implantação do projeto? 

 Sim  Não  Qual?     

9. Os beneficiários enfrentam dificuldades no estágio atual do projeto? 

 Sim  Não  Qual?     

10. Qual era o salário médio dos beneficiários no início do projeto? 
  

11. Qual é o salário médio dos beneficiários do projeto atualmente? 
  

12. Quantos beneficiários ainda necessitam de complemento de renda através de benefícios do 
governo? (Por exemplo: renda cidadã) 

          

Bem Estar Psicológico 
13. Qual percentual dos beneficiários melhorou a satisfação e o otimismo, após ingressarem no 

projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

14. Qual percentual dos beneficiários melhorou a autoestima, após ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

15. Qual percentual dos beneficiários melhorou a sensação de competência, após ingressarem 
no projeto. 
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 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

16. Qual percentual dos beneficiários melhorou o nível de estresse, após ingressarem no 
projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

17. Qual percentual dos beneficiários melhorou suas atividades espirituais, após ingressarem no 
projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

Saúde 
18. Qual percentual dos beneficiários considera-se mais saudáveis, após ingressarem no 

projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

19. Qual percentual dos beneficiários considera-se mais inválidos ou inadequados para 
trabalharem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

20. Qual percentual dos beneficiários pratica mais exercícios físicos, após ingressarem no 
projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

21. Qual percentual dos beneficiários melhorou a qualidade do sono, após ingressarem no 
projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

22. Qual percentual dos beneficiários melhorou a qualidade da nutrição, após ingressarem no 
projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

Uso do tempo 
23. Qual percentual dos beneficiários passou a destinar mais tempo com o lazer, após 

ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

24. Qual percentual dos beneficiários passou a destinar mais tempo com a família e com os 
amigos, após ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

25. Qual percentual dos beneficiários passou a diminuir o tempo de trabalho, após ingressarem 
no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

26. Qual percentual dos beneficiários passou a destinar mais tempo com a atividades 
educacionais, após ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

Vitalidade Comunitária 
27. Qual percentual dos beneficiários passou a destinar mais tempo com o relacionamento com 

a comunidade, após ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

28. Qual percentual dos beneficiários passou a sentir confiança e sensação de pertencimento à 
comunidade, após ingressarem no projeto. 
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 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

29. Qual percentual dos beneficiários passou a sentir mais segurança em casa, após 
ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

30. Qual percentual dos beneficiários passou a praticar mais o voluntariado junto à comunidade, 
após ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

Educação 
31. Qual percentual dos beneficiários passou a estudar seja formal ou informalmente, após 

ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Estudei  Estudei 
muito 

32. Qual percentual dos beneficiários estudou para melhorar suas capacidades de trabalho, 
após ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Estudei  Estudei 
muito 

33. Qual percentual dos beneficiários passou a envolver-se mais na educação dos filhos, após 
ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

34. Qual percentual dos beneficiários passou a valorizar mais a educação ambiental, após 
ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

Cultura 
35. Qual percentual dos beneficiários passou a participar mais de eventos e festivais locais, 

após ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

36. Qual percentual dos beneficiários passou a desenvolver mais suas habilidades artísticas, 
após ingressarem no projeto. 

 Não   Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

37. Qual percentual dos beneficiários passou a sofrer menos discriminação por causa da 
religião, raça ou gênero, após ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

Meio Ambiente 
38. Qual percentual dos beneficiários passou a perceber e lutar mais pela qualidade do ar, da 

água, do solo e da biodiversidade,após ingressarem no projeto. 

 Não   Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

39. Qual percentual dos beneficiários passou a ter mais acesso às áreas verdes, após 
ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

40. Qual percentual dos beneficiários passou a ter acesso à coleta de lixo, após ingressarem no 
projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

Governança 
41. Qual percentual dos beneficiários passou a reivindicar mais seus direitos junto aos seus 
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governantes, após ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Bastante  Sempre 

42. Qual percentual dos beneficiários passou a utilizar mais das mídias locais para reivindicar 
seus direitos,após ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Bastante  Sempre 

43. Qual percentual dos beneficiários passou a utilizar mais do poder judiciário, após 
ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Bastante  Sempre 

44. Qual percentual dos beneficiários passou a reivindicar mais da segurança pública, após 
ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Bastante  Sempre 

45. Qual percentual dos beneficiários passou a envolverem mais, como cidadãos, das decisões 
e dos processos políticos de sua comunidade, após ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Bastante  Sempre 

Padrão de Vida 
46. Qual percentual dos beneficiários teve aumento da renda individual, após ingressarem no 

projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

47. Qual percentual dos beneficiários teve aumento da renda familiar, após ingressarem no 
projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

48. Qual percentual dos beneficiários teve diminuição de suas dívidas, após ingressarem no 
projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

49. Qual percentual dos beneficiários teve melhoria da qualidade de suas habitações, após 
ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Melhorou  Melhorou 
muito 

Felicidade 
50. Qual percentual dos beneficiários considera-se mais felizes, após ingressarem no projeto. 

 Não  Um pouco  Mais ou 
menos 

 Bastante  Sempre 
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APÊNDICE E 

 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE O DRS COOPERATIVA “MÃOS DADAS” – GERENTE  

DO BANCO DO BRASIL 

 

Dados Gerais 

Nome: 
Localidade: 
Tempo de banco: 
Nome do Projeto DRS: 
Área de atuação do Projeto DRS: 
 
1. Há quanto tempo o projeto existe? 

 menos de 
1 ano 

 entre 1 e 3 
anos 

 entre 3 e 5 
anos 

 entre 5 e 7 
anos  

 mais de 7 
anos 

2. Quantos eram os beneficiários no início do projeto? 
  

3. Quantos são os beneficiários do projeto atualmente? 
  

4. Qual era a frequência de participação dos beneficiários em reuniões no início do projeto? 
  

5. Qual é a frequência de participação dos beneficiários em reuniões do projeto atualmente? 
 

6. Existe algum tipo de incentivo para a participação nos eventos do projeto? 

 Sim  Não  Qual?     

7. Existe algum tipo de punição para a não participação nos eventos do projeto? 

 Sim  Não  Qual?     

8. Os beneficiários enfrentaram dificuldades na implantação do projeto? 

 Sim  Não  Qual?     

9. Os beneficiários enfrentam dificuldades no estágio atual do projeto? 

 Sim  Não  Qual?     

10. Qual era o salário médio dos beneficiários no início do projeto? 
  

11. Qual é o salário médio dos beneficiários do projeto atualmente? 
          
12. Quantos beneficiários ainda necessitam de complemento de renda através de benefícios do 

governo? (Por exemplo: renda cidadã) 
          

Bem Estar Psicológico 
13. Qual percentual dos beneficiários melhorou a satisfação e o otimismo, após ingressarem no 

projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

14. Qual percentual dos beneficiários melhorou a autoestima, após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

15. Qual percentual dos beneficiários melhorou a sensação de competência, após ingressarem 
no projeto. 

 Discordo  Discordo  Indiferente  Concordo  Concordo 



102 
 

 
 

totalmente parcialmente parcialmente totalmente 

16. Qual percentual dos beneficiários melhorou o nível de estresse, após ingressarem no 
projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

17. Qual percentual dos beneficiários melhorou suas atividades espirituais, após ingressarem no 
projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

Saúde 
18. Qual percentual dos beneficiários considera-se mais saudáveis, após ingressarem no 

projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

19. Qual percentual dos beneficiários considera-se mais inválidos ou inadequados para 
trabalharem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

20. Qual percentual dos beneficiários pratica mais exercícios físicos, após ingressarem no 
projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

21. Qual percentual dos beneficiários melhorou a qualidade do sono, após ingressarem no 
projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

22. Qual percentual dos beneficiários melhorou a qualidade da nutrição, após ingressarem no 
projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

Uso do tempo 
23. Qual percentual dos beneficiários passou a destinar mais tempo com o lazer, após 

ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

24. Qual percentual dos beneficiários passou a destinar mais tempo com a família e com os 
amigos, após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

25. Qual percentual dos beneficiários passou a diminuir otempo de trabalho, após ingressarem 
no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

26. Qual percentual dos beneficiários passou a destinar mais tempo com a atividades 
educacionais, após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

Vitalidade Comunitária 
27. Qual percentual dos beneficiários passou a destinar mais tempo com o relacionamento com 

a comunidade, após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

28. Qual percentual dos beneficiários passou a sentir confiança e sensação de pertencimento à 
comunidade, após ingressarem no projeto. 
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 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

29. Qual percentual dos beneficiários passou a sentir mais segurança em casa, após 
ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

30. Qual percentual dos beneficiários passou a praticar mais o voluntariado junto à comunidade, 
após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

Educação 
31. Qual percentual dos beneficiários passou a estudar seja formal ou informalmente, após 

ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

32. Qual percentual dos beneficiários estudou para melhorar suas capacidades de trabalho, 
após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

33. Qual percentual dos beneficiários passou a envolver-se mais na educação dos filhos, após 
ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

34. Qual percentual dos beneficiários passou a valorizar mais a educação ambiental, após 
ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

Cultura 
35. Qual percentual dos beneficiários passou a participar mais de eventos e festivais locais, 

após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

36. Qual percentual dos beneficiários passou a desenvolver mais suas habilidades artísticas, 
após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

37. Qual percentual dos beneficiários passou a sofrer menos discriminação por causa da 
religião, raça ou gênero, após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

Meio Ambiente 
38. Qual percentual dos beneficiários passou a perceber e lutar mais pela qualidade do ar, da 

água, do solo e da biodiversidade,após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

39. Qual percentual dos beneficiários passou a ter mais acesso às áreas verdes, após 
ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

40. Qual percentual dos beneficiários passou a ter acesso à coleta de lixo, após ingressarem no 
projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

Governança 
41. Qual percentual dos beneficiários passou a reivindicar mais seus direitos junto aos seus 
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governantes, após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

42. Qual percentual dos beneficiários passou a utilizar mais das mídias locais para reivindicar 
seus direitos,após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

43. Qual percentual dos beneficiários passou a utilizar mais do poder judiciário, após 
ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

44. Qual percentual dos beneficiários passou a reivindicar mais da segurança pública, após 
ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

45. Qual percentual dos beneficiários passou a envolverem mais, como cidadãos, das decisões 
e dos processos políticos de sua comunidade, após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

Padrão de Vida 
46. Qual percentual dos beneficiários teve aumento da renda individual, após ingressarem no 

projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

47. Qual percentual dos beneficiários teve aumento da renda familiar, após ingressarem no 
projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

48. Qual percentual dos beneficiários teve diminuição de suas dívidas, após ingressarem no 
projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

49. Qual percentual dos beneficiários teve melhoria da qualidade de suas habitações, após 
ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 

Felicidade 
50. Qual percentual dos beneficiários considera-se mais felizes, após ingressarem no projeto. 

 Discordo 
totalmente 

 Discordo 
parcialmente 

 Indiferente  Concordo 
parcialmente 

 Concordo 
totalmente 
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APÊNDICE F 

 

 

Fotos da Cooperativa “Mãos Dadas” agosto 2012 

 

 
FOTO 2: Pátio com resíduos separados                FOTO 3: Prensa  

  
FOTO 4: Cooperada desanimada                           FOTO 5: Descarga de lixo para separação 

  
FOTO 6: Cooperadas na esteira de separação      FOTO 7: Resíduos separados e empacotados 
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ANEXO A 
 
 

 


