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CARACTERÍSTICAS
✓Baseada na web e APP e Internet das Coisas (IoT)

✓Agrega processos e tecnologias para inventário, 

gestão, comercialização, rastreamento e telemetria

✓Apoia a geração, coleta, triagem, transporte, 

reciclagem, reaproveitamento e tratamento de 

resíduos de coleta seletiva, condomínios, grandes 

geradores e eventos.

• Incluídos de forma sustentada em atividades 
da economia circular.

•Melhoria na renda com saúde e segurança no 
trabalho

Catadores

• Fortalecimento gerencial e institucional

• Engajadas e preparadas para gerir sua 
participação

• Suporte de gestão, monitoramento constante

•Compartilhamento de soluções e compradores

• Resultados comerciais aumentados em função 
do suporte de gestão e comercialização

•Comercialização dos resíduos de difícil 
colocação 

Cooperativas

•Dinâmicas e proativas

•Cooperativas e empresas homologadas

•Ampliação e aproximação com empresas 
referência do mercado de resíduos

• Informações transparentes

• Estatísticas, indicadores e relatórios 
automaticos

Rede de comercialização

•Divulgação dos resultados e benefícios

• Entidades nacionais e internacionais

• Soluções criativas para problemas sociais e 
ambientais

Parcerias

Plataforma de negócios 

em logística reversa 

para cooperativas 

de reciclagem

Fomentar a adesão e compromisso 
das cooperativas

•Promover reunião com cooperativas

•Oficina de orientação sobre a rede e 
inserção de dados 

•Distribuir folhetos para cooperados e outras 
partes interessadas 

Inserção das cooperativas

•Homologar e inserir no BolsaCoop as 
cooperativas consideradas aptas 

• Implantação, suporte e 
acompanhamento da utilização das 
ferramentas 

• Implantação de automação da gestão 
interna das cooperativas 

Ciclo de formação teórico

•Gestão de Processos e Custos 

•Gestão de Marketing 

•Gestão de Pessoas, Saúde no Trabalho e 
Qualidade de Vida 

•Gestão da Qualidade 

Ciclo de formação prático 

•Melhoria 

•Assessoria jurídica

•Monitorar projeto e melhoria

•Auto avaliação da cooperativa

•Relatório semestral de participação

Encontros com a cadeia produtiva 

•Seminários de Trocas entre Cooperativas 

•Rodadas de Negócios com Associações de 
Indústrias 

Promover possibilidades 
comerciais

•Divulgação na rede de cooperativas 
homologadas 

•Acompanhar,  divulgar e avaliar resultados

•Monitorar informações e atualização de 
dados das cooperativas

•Criar e implantar indicadores de satisfação 
dos parceiros comerciais
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Oportunidad
e

•Cooperativa 
consolida os 
resíduos

•cadastra 
oportunidade

Notificação

•Recicladores 
(homologado*)

• recebem 
notificação 
automática das 
oportunidades 
por e-mail

•conferem 
características 
do material                            

• iniciam a 
negociação 

Transporte

•Transportadores 
(homologado*)

• recebem 
notificação 
automática das 
negociações 
por  e-mail

•conferem 
origem, destino 
e características 
do material 

•enviam 
cotações 

Negociação

•Cooperativa 
negocia com 
recicladores 
pelo sistema, 
por telefone ou  
e-mail

Fechamento

•Cooperativa 
escolhe as 
melhores 
propostas de 
venda do 
material 

•Pode utilizar o 
leilão 
automatizando 
o fechamento 
(transparência e 
agilidade)

• reciclador é 
notificado e 
define 
transporte

Monitoração

•BolsaCoop
monitora 
transporte, 
entrega e 
documentação 
(online)

• reciclador 
confirma 
entrega e 
informa 
destinação

* homologados pelo Comitê Gestor para participar do BolsaCoop

PROBLEMAS ENFRENTADOS: 
❑Apenas 10% dos catadores atuam em cooperativas; 

❑Precariedade do trabalho; 

❑Elevado custos do aprendizado para formação para trabalho 

cooperativo; 

❑Baixa eficiência produtiva das cooperativas

Indicadores-chave 
❑1. Quantidade de cooperados e cooperativas engajadas 

❑2. Aumento da comercialização 

❑3. Satisfação de parceiros  

METODOLOGIA RESULTADOS
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Fórum para o Desenvolvimento da Zona Leste (FDZL) - para maiores informações acesse www.bolsa.coop.br


