
 

 

 

 

 

 

INCUBAÇÃO TECNOLÓGICA 

BASEADA NA ACELERAÇÃO DE 

MODELOS COOPERATIVOS 

 

caso: COOPERLAGES 



Cenário  

 

• 8 bilhões de reais são enterrados 

• 15 bilhões são pagos para enterrar 8 bilhões (IPEA) 

• Mercado receptivo 

Serviços: público e privado  (Leis) 

Produtos: A indústria anseia por matéria prima 
impulsionada pelo mercado de consumo de produtos 
sustentáveis  

• Capital simbólico: ITCP/UNIPLAC experiências múltiplas 
COOPERLAGES  mão de obra altamente especializada 

 



Configuração mínima  
Cinco dimensões 

Ética 

Estética 

Antropológica Epistemológica  

Motivacional 



 
Ética  

 
• Honestidade  

 

• Economia Solidária 

 

• Respeito as pessoas e a 
natureza 



Estética  
 

• Identidade e processo 

 

 
 

• Tem que ser publicado  
 



Antropológica 
 

•As pessoas não podem 
mais aceitar a condição de 
excluídas.  

 

•Competição x Colaboração  
 



 Epistemológica  
 

• Educação popular: os sujeitos 

não são depositários de 

conhecimento 

 

• Boas práticas na gestão. 
 



Motivacional  
 

• Renda 

 

• Transformar o mundo 



Tecnologia  
 

 

• Nada é novo em termos de 
componentes  

 

• A tecnologia é baseada na 
aceleração de modelos 
cooperativos. 

 



Tecnologia  
 

Transdisciplinalidade 

Acompanhamento 
intensivo  

técnico e humano  

Grupo de apoio  

Economia Solidária e 
Cooperativismo 

Atuação política 



Transdisciplinalidade  
 

• Realidade não é fragmentada 

 

• Morte do ego profissional de 
competência e de experiência 

 

• Constante avaliação dos pares 
(reunião e trocas) ninguém faz 
nada sozinho 

 



Grupo de apoio  
 

• MP 

• Imprensa  

• Poder público 

• Sistema S 

• Instituições de ensino 

• Sociedade civil 

 



Economia Solidária e Cooperativismo 

• Envolvimento teórico e prático 

 



Atuação politica 
 

• Identificar quem tem poder de decisão 

 

• Burocracia conhecer os processos  (Lei) 

 

• Participação nos conselhos  

 



Vetor Impacto 
 

• Social  

Protagonismo social, pessoas felizes e 
empoderadas 

• Econômico  

O verdadeiro sentido de gastar o dinheiro 

• Ambiental   

Economia de recursos (sustentabilidade) 

 



Resultados 
 

 
• Parâmetros quantitativos 
Aumento da renda em 310% 
Aumento do volume 180% 
Valor pago pelo serviço: incremento de 115% 
Valor pago pelo produto: incremento de  22% 
 
• Parâmetros qualitativos 
Auto estima, felicidade, emancipação, diminuição 
do risco e da vulnerabilidade social  

 



Desafios  
 

• Melhoria dos equipamentos e processos 

• Qualificar e quantificar o Impacto para o 
desenvolvimento territorial 

• Aplicabilidade da tecnologia 

• Constituição de cinco cooperativas na região (PIGRS) 

Otacílio Costa - Constituição  

São Joaquim - Diagnóstico 

Campo belo - Diagnóstico  

Correia Pinto - Projeto 

Bom Retiro - Projeto 

 


