
O Recicladados é um aplicativo de computador desenvolvido especificamente para
acompanhar o processo de produção e comercialização de Cooperativas de
Catadores de Materiais Recicláveis.

O que é

Possui todas as características desejáveis em sistemas análogos desenvolvidos para
empreendimentos comerciais comuns: obedece a princípios contábeis geralmente
aceitos, é auditável e fornece relatórios probatórios comumente aceitos.

Principais Recursos

Registra a produção, registra as baixas, emite documentos probatórios (certificados de
doações), controla o estoque individual e dá suporte a vendas conjuntas de grupos de
Cooperativas.

A quem se destina

A Administradores de Cooperativas de Materiais Reciclável e Administradores de Rede
de Cooperativas; principalmente aqueles atentos às novas regulamentações deste
mercado que, se por um lado, privilegia o papel das suas organizações, por outro,
aumenta a competitividade e a natural profissionalização daí resultante.



O Recicladados foi construído para acompanhar o processo produtivo utilizado por
Cooperativas de Materiais Recicláveis; portanto, segue uma sequência lógica e nela se
apoia para garantir consistência.

Organização deste Tutorial

Assim sendo, este tutorial vai acompanhar a sequência de passos ligada aos processos
operacionais, como se estivéssemos no dia a dia da Cooperativa.

Como o Sistema possui níveis diferentes de acesso e poderes correspondentes, este
tutorial abordará separadamente as funções de cada nível.

As peculiaridades das operações das Cooperativas demandaram a formalização de
conceitos próprios que serão apresentados logo no primeiro capítulo, já que suportam
o funcionamento do aplicativo.



1.1 Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis
Grupo de pessoas organizadas em Cooperativa que coletam, manuseiam e
comercializam materiais recicláveis.

1. Conceitos e significados

1.2 Rede de Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis
Grupo de Cooperativas que se organizam em Rede, a fim de promover a
cooperação e a otimização de resultados individuais.

1.3 Doadores
Organizações de diversos formatos que, espontaneamente ou orientados por
legislação, doam materiais recicláveis para Cooperativas.

1.4 Clientes
Organizações que compram os materiais recicláveis coletados e manuseados
pelas Cooperativas.



1.5 Coleta Produção
São assim registrados os materiais recicláveis devidamente manuseados
(separados, pesados, embalados e prontos para comercialização) pelas
Cooperativas. Este conceito se opõe – para fins do Recicladados - à Coleta
Volume

1. Conceitos e significados

1.6 Coleta Volume
São materiais recicláveis doados e ainda não processados (separados, pesados
e embalados pelas Cooperativas) mas que devem ser registrados em função
da necessidade de emissão de certificados para os doadores. Neste estado, os
materiais não são contabilizados nos registros de produção das cooperativas
(estoque, vendas) já que carecem de processamento. São contabilizados, em
categoria separada (Coleta Volume) da produção, para fornecimento de
certificados.



O Recicladados tem estrutura de poderes baseada em quatro níveis
operacionais/administrativos, onde cada um deles tem poderes e obrigações
específicas.

2. Estrutura de Senhas/Poderes

2.1 Nível 1 (um) – Administrador de Rede de Cooperativas
É o mais alto nível administrativo de uma Rede de Cooperativas. É responsável
por cadastrar Cooperativas integrantes de uma determinada Rede (quando
estiver assim organizada). Não possui poderes operacionais (digitar produção,
comercializar materiais, etc.).

2.2 Nível 2 (dois) – Administrador de Cooperativa
É o mais alto nível administrativo e operacional de uma Cooperativa. É
responsável por cadastrar Cooperados, Doadores e demais entidades que
interagem no seu processo produtivo.



2. Estrutura de Senhas/Poderes

2.3 Nível 3 (três) – Gerente de Cooperativas
Depois de Administrador da Cooperativa, é o mais alto nível operacional de
uma Cooperativa. É responsável por cadastrar acompanhar a produção de
todos os digitadores (nível 4), expedir certificados, extrair relatórios, etc..

2.2 Nível 4 (quatro) – Digitador
Este é o colaborador que digita a produção diária da cooperativa. Somente
terá acesso aos dados por ele digitados, para conferência.



3. Começando a usar – Necessidades Pré-operacionais

Além destes - fornecidos pelo sistema (de comum acordo com as Cooperativas -
que podem solicitar modificações), existem cadastros que devem ser
preenchidos pelos usuários, antes de começar a operação plena.

O Recicladados já traz consigo alguns cadastros que precisam ser padronizados, a
fim de garantir a integridade das operações conjuntas. Entre eles, o mais
importante é o Cadastro de Materiais Recicláveis. Significa que todos os usuários
estarão lidando com materiais de mesma especificação.

3.1 Cadastro de Cooperativas
São Cooperativas cadastradas em uma Rede (se estiverem assim organizadas).
Seu cadastramento é função privativa do Administrador da Rede.

3.2 Cadastro de Cooperados
São cooperados ligados às cooperativas. Sua operação é privativa do
Administrador de Cooperativa.



3. Começando a usar – Necessidades Pré-operacionais

3.3 Cadastro de Doadores
São organizações que doam materiais recicláveis para cooperativas. A
operação deste cadastro é privativa do Administrador de Cooperativa.

3.4 Cadastro de Clientes
São organizações que compram os materiais recicláveis manuseados pelas
Cooperativas. Sua operação é privativa do Administrador de Cooperativa.

Importante!
Todos os cadastros referentes à Cooperativas (itens 3.2, 3.3 e 3.4) somente
estarão disponíveis para os Administradores das respectivas Cooperativas. Vale
dizer que são de conhecimento exclusivo daquela organização.



4. Sequência para Cadastramento da Cooperativa ou Rede  de 

Cooperativas, no Recicladados

Cadastrar-se no Reciclados significa solicitar licença de uso gratuito do Aplicativo.
Para tanto é necessário preencher um formulário de cadastramento –disponível
em www.recicladados.org.br..

Uma vez preenchido e enviado o formulário, o solicitante receberá (após análise e
confirmação) dados de acesso (login/senha) correspondentes à estrutura da sua
organização: uma Cooperativa ou uma Rede de Cooperativas.

Os níveis de acesso enviados serão – sempre – correspondentes ao maior nível da
estrutura que solicitou. Estes dados fornecerão acesso, somente, a telas
correspondentes ao nível de poderes do usuário.

A partir daí, o usuário deverá proceder ao atendimento das necessidades pré-
operacionais descritas no Capítulo 3.



4. Sequência para Cadastramento da Cooperativa ou Rede  de 

Cooperativas, no Recicladados

4.1 Esquema Gráfico de Cadastramento
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5. Operação nos níveis de acesso

Como já vimos (Capítulo 2), existem 4 níveis de acesso/poderes no Recicladados.
O primeiro nível (Administrador de Rede de Cooperativas) é voltado para
administração global da Rede. Vale dizer, não possui poderes para tarefas
operacionais.

Vamos, então, exibir as telas correspondentes aos níveis de poderes, relacionados
com cada etapa de operação do sistema.

Como as tarefas administrativas necessitam de dados (produção) para analisar, e
estes dados são gerados nos níveis 2, 3 e 4, vamos procurar exibir o processo de
cada nível, na profundidade correspondente ao momento do processo.

Isso significa que abordaremos, por exemplo, o nível 1 mais de uma vez, quando já 
houver maior compreensão e maior quantidade de dados no sistema.



5. Operação nos níveis de acesso

5.1 Nível 1 – Administrador de Cooperativas–Providências Iniciais

A tela seguinte (5-001) recepciona todos os usuários do aplicativo. Para obter
acesso, ele já deve ter solicitado seus os respectivos dados (item 4).

Tela 5-001



5. Operação nos níveis de acesso

5.1 Nível 1 – Administrador de Cooperativa–Providências Iniciais

Se os seus dados de acesso correspondem ao nível de Administrador de
Cooperativa, quando você os digitar, será recepcionado pela seguinte tela:

Tela 5-002

Onde:



5. Operação nos níveis de acesso

5.1 Nível 1 – Administrador de Cooperativa–Providências Iniciais

1. Barra de Identificação
O Recicladados vai utilizar esta barra para informar quem está usando o aplicativo
. Identificando: o Cooperado, a Cooperativa e qual seu nível de acesso

2. Barra de Instâncias
Para facilitar a orientação, o sistema está separado em áreas (instâncias) de
operação:

Administrativo
Aqui podem ser acionados os cadastros que vão orientar o registro da produção
(Item 3).

3.Opções
São as possibilidades de cada instância, para este nível de acesso. As próximas
páginas vão descrever cada uma delas.

Estrutura
Nesta área estão exibidas opções que permitem ao usuário modificar seus
próprios dados.



5. Operação nos níveis de acesso

5.1 Nível 1 – Administrador de Cooperativa–Providências Iniciais

3. Opções de Barra de Instâncias

3.1. Usuário – Troca Senha
Esta opção está presente em todos os níveis. O usuário pode modificar sua própria
senha sempre que achar conveniente.

Tela 5-003

Atenda às orientações de cada campo e pressione “Confirmar” para trocar a senha
ou “Cancelar” para tornar sem efeito a digitação.



5. Operação nos níveis de acesso

5.1 Nível 1 – Administrador de Cooperativa–Providências Iniciais

3. Opções de Barra de Instâncias

3.2. login
Opção presente neste nível. Deve ser usada para atribuir senhas para Cooperados.
Não se esqueça que o Cooperado para o qual se pretende atribuir senha já deve
estar previamente cadastrado. Veja “Opções”/”Administrativo”, no próximo
Capítulo


