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Resumo 
 
Um dos maiores problemas socioambientais da atualidade em toda a América Latina é a má 
gestão dos resíduos sólidos. Muitas soluções alternativas vêm sendo buscadas para minimizar 
seus impactos. Uma delas é o estímulo e o auxílio ao efetivo envolvimento de catadores 
(profissionais que trabalham recolhendo materiais recicláveis de ruas e lixões) na realização 
desta gestão. Neste estudo, analisa-se a gestão da comunicação realizada entre diversas 
organizações e os próprios catadores, para o desenvolvimento da Plataforma Online Interativa 
Passo Certo. Seu processo de criação e desenvolvimento envolveu a valorização dos catadores 
como detentores de saberes imprescindíveis, mas também representou inúmeros desafios. Por 
meio de pesquisa bibliográfica e estudo de caso baseado em observação participativa, os autores 
analisam como se deu este processo, que envolveu oito países latinoamericanos. 
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Introdução 

Um dos principais problemas ambientais urbanos da atualidade é representado pela 

gestão inadequada de resíduos sólidos. Tal problemática, atualmente muito discutida no 

Brasil, por conta da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, 

também está presente em diversos países da América Latina (PEREIRA e TEIXEIRA, 

2011).  

 A temática vai muito além da “simples” discussão sobre como proceder à adequada 

gestão de resíduos em um dado país, mas envolve o seu íntimo relacionamento com a 

obtenção de um modelo de desenvolvimento que seja efetivamente sustentável, e que 

venha ao encontro de ações de enfrentamento das mudanças climáticas globais 

(VENTURA; ANDRADE, 2014), visto que está comprovado que o setor de 

gerenciamento de resíduos contribui diretamente para a emissão de Gases do Efeito 



  
 

Estufa (GEE), principalmente pela emissão de gás carbono (CO2), metano (CH4) e 

óxido nitroso (N2O).  

Cada vez mais compreende-se que, atingir o desenvolvimento sustentável requer uma 

efetiva transição global (IBON, 2012). A constatação da vulnerabilidade social, 

institucional, econômica e ambiental vivenciada pelos países em desenvolvimento, faz 

aumentar a necessidade de cooperação entre eles. Esta união de capacidades é 

encontrada quando se busca financiamento, tecnologia, educação e construção de 

capacidades.   

Há uma grande conscientização sobre a necessidade de novos modelos tecnológicos que 

permitam a incorporação dos conhecimentos locais e a geração de desenvolvimento 

sustentável a nível local (ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIA (ABC) et al, 2005; 

AROND et al, 2011), bem como sobre a necessidade de geração de tecnologias que 

promovam o enfrentamento climático ao tempo em que promovem a redução da 

pobreza (BROWN et al., 2012). 

Conforme nos alertam Andrade et al (2010), existem, entre os estudos relacionados à 

área ambiental, aqueles que consideram a “gestão do meio ambiente como resultante da 

participação de atores sociais, da construção de sujeitos coletivos, da constante 

composição, oposição e negociação entre interesses individuais e coletivos em torno da 

apropriação dos recursos naturais” (ANDRADE et al, 2010, p. 1). Na mesma linha de 

entendimento, cada vez mais se advoga pela importância da incorporação dos 

conhecimentos e dos interesses dos catadores em todas as discussões sobre a gestão de 

resíduos. Isto porque os catadores são responsáveis, em toda a América Latina, pela 

realização de tarefas fundamentais na gestão destes resíduos, como a triagem 

(separação) daqueles passíveis de reciclagem (PEREIRA e TEIXEIRA, 2011). Esta 

atividade geralmente é negligenciada pelas prefeituras e empresas parceiras do poder 

municipal na realização da gestão, tendo em vista a grande necessidade de mão de obra 

envolvida e a baixa remuneração a ela atribuída.  

Este artigo localiza-se entre aqueles que acreditam na reciclagem inclusiva, ou seja, 

aquela realizada com efetiva participação de catadores, como um exemplo de tecnologia 

social que luta pela inclusão do conhecimento dos diferentes atores envolvidos na 



  
 

cadeia de valor da reciclagem, pode promover este gerenciamento de maneira 

sustentável, além de proporcionar uma expressiva contribuição para a redução da 

pobreza no Brasil e na América Latina.   

Para tanto, propõe-se aqui a realização da análise de uma iniciativa de cooperação que 

está em andamento na América Latina, tendo o Brasil como ator-chave: a criação de 

uma plataforma web que auxilia os profissionais de reciclagem a incluírem-se de 

maneira mais efetiva na cadeia produtiva da reciclagem. Denominada de Plataforma 

Passo Certo.  

O projeto está sendo desenvolvido pela empresa brasileira Semear Gestão 

Socioambiental Ltda, por meio de contratação realizada pela Iniciativa Regional para a 

Reciclagem Inclusiva (IRR), programa financiado pelo Fundo Multilateral de Inversões 

e pela Divisão de Água e Saneamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), juntamente com Fundación Avina, Red Latinoamericana de Recicladores (Red 

Lacre) e Coca-Cola América Latina.  

A iniciativa representa um grande incentivo e estímulo à Reciclagem Inclusiva, que é 

aquela que estimula e valoriza o papel do catador (profissionais da reciclagem que 

trabalham desde a coleta do resíduos passíveis de reciclagem nas ruas e lixões, até o seu 

devido transporte e tratamento para destinação final) em todos os elos desta cadeia 

(MANSANO e OLIVEIRA, 2012). 

Tendo como objetivo a sistematização do processo de desenvolvimento da Passo Certo, 

considerando-a como uma estratégia de comunicação cooperativa em prol da 

Reciclagem Inclusiva, este artigo vem contribuir para a lacuna existente na literatura 

sobre experiências de projetos de tecnologias sociais que atuam na interface entre a 

gestão de resíduos e busca de sustentabilidade em países em desenvolvimento.  

Para sua realização, utilizou-se como estratégia metodológica a revisão da literatura 

sobre a importância da comunicação em atividades de gestão ambiental e tecnologias 

sociais englobando a reciclagem inclusiva. Adotou-se, especialmente, a observação 

participante, tendo em vista que dois dos autores do presente estudo participaram, na 

qualidade de consultores de conteúdo e de adequação metodológica, para a construção 



  
 

da plataforma1, acrescentada de entrevistas em profundidade com gestores das 

organizações integrantes da IRR, de líderes do Movimento Nacional de Catadores de 

Material Reciclável (MNCR), do Brasil, e de catadores e líderes integrantes da Red 

Lacre, participação em eventos realizados pela IRR, e realização de oficinas com a 

presença de técnicos especializados em gestão de cooperativas de catadores e dos 

próprios catadores. 

Representando os resultados preliminares de uma investigação em curso, este artigo 

apresenta, além da presente introdução, um capítulo com breve revisão da literatura 

(Seção 2), a apresentação da Plataforma Passo Certo e das principais atividades até o 

momento realizadas para sua efetivação enquanto experiência de tecnologia social em 

prol da reciclagem inclusiva (Seção 3), e considerações realizadas até o momento sobre 

sua contribuição para a temática da cooperação climática e de desenvolvimento (Seção 

4).  

2. Revisão da Literatura 

O marco conceitual da presente investigação foi construído sobre dois aspectos 

necessários para entender tanto a relevância da investigação como seus resultados e 

implicações: i) a importância da comunicação em atividades de gestão ambiental; e ii) a 

contribuição da reciclagem inclusiva para a melhora da gestão dos resíduos nos países 

em desenvolvimento. 

Em seguida, desenvolvem-se cada um destes aspectos.  

2.1 A importância da comunicação nas questões ambientais 

Desde a década de 1970, houve grande aumento “no número e no grau de intensidade 

das pressões exercidas por atores estratégicos sócio-ambientais sobre as organizações” 

(ANDRADE e DIAS, 2003: 26). Essas pressões acompanharam a evolução do processo 

de globalização das questões econômicas. No entanto, a resposta das organizações às 

demandas de mercado e da sociedade foram sendo alteradas com o decorrer do tempo. 

Inicialmente, estabeleceram-se estratégias baseadas no princípio do poluidor-pagador. 
                                                
1 Ressalta-se que, não obstante a primeira versão da Plataforma Passo Certo ter sido apresentada a 
catadores latinoamericanos durante a Expocatadores 2014, o projeto não está concluído. Desta forma, este 
artigo apresenta resultados sobre o processo de construção cooperativa da plataforma, em andamento.  



  
 

Nessas, visando-se evitar a degradação do meio ambiente, estabelecia-se um valor a ser 

pago ao Estado pelo agente poluidor. Ainda na década de 1980, as responsabilidades 

ambientais das empresas nos países desenvolvidos passam, paulatinamente, a serem 

encaradas mais como um fator de competitividade, do que simplesmente de custos. 

Nessa época, algumas organizações passam a realizar pequenas adequações em seus 

produtos e processos, buscando torná-los “ecologicamente corretos”. Na realidade, essa 

internalização da questão socioambiental passa a ser vista como uma oportunidade de 

busca de “novos” produtos e mercados (ANDRADE e DIAS, 2003). De acordo com 

esses autores, a década de 1990 foi caracterizada 

[...] pela ampliação e pelo acirramento do debate em torno da questão 
sócio-ambiental, através do intenso envolvimento de ONGs sócio-
ambientalistas, comunidades locais, associações de classe, agências 
governamentais e dos próprios agentes econômicos, na busca de 
soluções para a gestão da relação desenvolvimento econômico e meio 
ambiente. (ANDRADE e DIAS, 2003, p. 32). 

 

À medida que cresciam as pressões sociais por uma atuação ambientalmente 

responsável, crescia também a cobrança do mercado mundial para que as organizações 

se adequassem às novas regras vigentes. Com isto, muitas delas passaram a adotar e se 

pronunciar em relação à adoção de uma postura social e ambientalmente correta, tanto 

em âmbito privado (empresas) quanto no público (governos), sem falar no terceiro 

setor. 

Em qualquer decisão organizacional, é necessário que se indague qual a gama de 

públicos e de interesses envolvidos. Estes são, por muitas vezes, antagônicos. Governo, 

comunidade, ONGs, clientes, funcionários, acionistas, formadores de opinião em geral 

nem sempre, ou melhor, raramente, possuem o mesmo pensamento sobre determinado 

objeto. Nesse caso, na busca de consensos mínimos visando garantir o entendimento no 

sistema organização-públicos, faz-se necessária a uniformização de informações, 

obviamente, respeitando-se a escolha dos meios e do tipo de mensagem a ser 

direcionada a cada um destes públicos. Essa escolha é fundamental para o atingimento 

de um bom relacionamento institucional. “Para cada público a ser atingido, existe um 

veículo, um método, uma forma. E é a soma dessas comunicações e sua periodicidade 



  
 

que vão construir, ampliar ou transformar uma imagem, resultando no respeito e no 

reconhecimento” (MESTIERI, 2004, p. 32). 

Torna-se, assim, fundamental incorporar diferentes atores no desenvolvimento de 

soluções e nas tomadas de decisão para uma gestão adequada dos aspectos que influem 

na qualidade do meio ambiente. Considerando-se que a gestão ambiental é uma 

atividade a ser realizada de maneira compartilhada, a percepção destes atores se torna 

importante aliado para o desenvolvimento de instrumentos e ferramentas de gestão 

ambiental (RODRIGUES et al, 2012). 

2.2 A reciclagem inclusiva enquanto tecnologia social de gestão de resíduos 

As TS derivam do conceito de tecnologia apropriada (TA), que foi difundido 

especialmente na década de 1970 pelo Intermediate Technology Development Group 

(ITDG), com a ajuda do economista E. F. Schumacher (1990). Esse grupo de expertos 

defende como solução para combater a pobreza e permitir o desenvolvimento dos países 

mais desfavorecidos, o uso de tecnologias que sejam sustentáveis (MCROBIE, 1982). 

Baseavam-se em um processo de difusão de tecnologias nos países em desenvolvimento 

que não implicasse grandes capitais nem tecnologia de ponta como até o momento se 

tinha feito, mas que, ao mesmo tempo, fosse uma tecnologia competente que permitisse 

o desenvolvimento da indústria e da agricultura. De acordo com Dagnino (1976, p. 86), 

as TA seriam identificadas por “um conjunto de técnicas de produção que utiliza de 

maneira ótima os recursos disponíveis de certa sociedade maximizando, assim, seu 

bem-estar”. 

Entretanto, verificava-se que, na maioria dos casos, as tecnologias empregadas eram 

trazidas de países desenvolvidos para ser aplicadas nos países em desenvolvimento. O 

fato é que, os modelos de desenvolvimento dos países avançados não funcionam em 

países com menor desenvolvimento econômico, um erro de transferência de tecnologia. 

Isso ocorre porque, durante muito tempo, considerou-se a tecnologia como um fator 

culturalmente “neutro”, sem considerar as mudanças que a introdução da tecnologia 

podem implicar em determinada sociedade. É de fundamental importância que os 

processos de transferência aos futuros usuários deem especial importância à assimilação 

tecnológica das comunidades e à incorporação consciente e cotidiana da tecnologia aos 



  
 

seus costumes sociais e culturais. A transferência de tecnologias tem de ser um processo 

integral que inclua feições sociais, econômicas, técnicas e políticas, além de contar com 

a plena colaboração dos futuros beneficiários (NARVÁEZ, 1996).  

Como explicam Dagnino, Brandão e Novaes (2004), o conceito de TS é justamente uma 

evolução advinda das críticas e complementos realizados ao conceito de TA, visto ser 

estas últimas consideradas insuficientes para resolver os problemas sociais e ambientais, 

especialmente por estar pautadas por influências e percepções de grupos de 

pesquisadores do primeiro mundo e, portanto, desprovidas de neutralidade (DAGNINO; 

BRANDÃO; NOVAES, 2004, p. 28). Com isso, ao final da década de 1980, sob o forte 

impacto do sistema neoliberal e consequente aumento dos problemas sociais e 

ambientais existentes, passa-se a difundir a preocupação com bases tecnológicas que 

permitam um desenvolvimento mais sustentável, a partir do conhecimento dos próprios 

atores sociais envolvidos na problemática. O amadurecimento destas discussões no 

Brasil faz surgir o conceito de TS, entendidas, em sua versão mais difundida, como 

produtos, técnicas ou metodologias com possibilidades de reaplicação, desenvolvidas 

e/ou aplicadas em interação com uma comunidade, que representam soluções de 

transformação social mediante o uso sustentável de recursos locais (RTS, 2010). Esse 

conceito supõe uma proposta inovadora, considerando a participação coletiva no 

processo de organização, desenvolvimento e implementação de tecnologia. 

O Instituto de Tecnologia Social (ITS) considera as TS um conjunto de técnicas e 

metodologias transformadas, desenvolvidas e/ou aplicadas em interação com uma 

população e apropriadas por ela, que representam soluções para a inclusão social e 

melhoria das condições de vida. Elas tentam dar resposta mediante uma solução 

tecnológica a problemas sociais existentes. Isto é, ao invés do uso de tecnologias 

convencionais, tentam ser uma ponte entre demandas sociais e soluções mediante 

aplicação de conhecimento local (ITS, 2010). 

Quando se fala de problemas sociais e ambientais, é impossível não se pensar na 

situação trazida pelo acúmulo de resíduos sólidos em todo o mundo, em especialmente 

nos países em desenvolvimento. Como afirmam Bogner et al (2007) em sua 

contribuição ao quarto relatório do IPCC, a reciclagem reduz a geração de GEE através 



  
 

da redução da demanda de energia para a produção (emissões evitadas de combustíveis 

fósseis) e da substituição de matéria prima reciclada por material “virgem”, 

representando, assim, eficiência no uso de materiais e redução de resíduos.  

Estima-se que, na América Latina e Caribe (ALC), há quatro milhões de pessoas que 

sobrevivem da reciclagem informal. O trabalho dos catadores supõe um benefício tanto 

ambiental como empresarial, já que contribui para reduzir resíduos e a reutilização de 

materiais recicláveis pela indústria (e, portanto, a redução de GEE), melhorando assim a 

competitividade industrial através da obtenção de insumos mais baratos e da mitigação 

do efeito pós-consumo de seus produtos. Entretanto, o trabalho dos catadores não é 

reconhecido nem social nem economicamente e, com muita frequência, é realizado com 

condições de trabalho insalubres e perigosas. De fato, apesar dos catadores informais 

serem responsáveis, em alguns casos, pelo recolhimento de até 90% dos materiais 

reciclados para uso industrial, estas pessoas só recebem em torno de 5% do que ganham 

os intermediários que vendem os materiais. Visto que na maioria dos casos essa é sua 

única atividade econômica, os catadores ficam em um círculo de pobreza (SEMEAR e 

CATAÇÃO, 2014). 

Neste sentido, é crescente na América Latina o movimento em prol da “reciclagem 

inclusiva”, ou seja, daquele processo de gestão dos resíduos que efetivamente inclua os 

catadores na cadeia produtiva correspondente. Aparentemente cunhado pela própria IRR 

em 2011, ano de sua fundação, o termo vem ganhando aceitação regional. Tanto isto é 

verdade que, em 2011, a temática da reciclagem inclusiva passa a integrar os informes 

da Fundación Avina (FUNDACIÓN AVINA, 2012) e, em 2012, a empresa brasileira 

Gerdau lança o “Prêmio Projeto Reciclagem Inclusiva” (GERDAU, 2013). Em 2014, o 

Ipea, a Secretaria-Geral da Presidência da República, e a Universidade de Brasília 

(UnB) realizam encontro nacional sobre conhecimento e tecnologia, tendo como 

temática a “Inclusão Socioeconômica de catadores de Materiais Recicláveis” (BRASIL, 

2014)2.   

                                                
2 Importante notar que a temática da inclusão social de catadores no Brasil não é tão recente. Em 2003, o 
Governo Lula criou o Comitê Interministerial de Inclusão Social de Catadores (PEREIRA e TEIXEIRA, 
2011).  



  
 

Visto que, ao desenvolver metodologias para incluir o catador no processo de gestão de 

resíduos, se está promovendo técnicas e processos reaplicáveis que promovam a 

melhoria da qualidade de vida de populações locais, a reciclagem inclusiva vem sendo 

incluída no rol de TS no Brasil e na América Latina (BORTOLI, 2009). Destaca-se, 

também, a criação de uma rede de cooperativa de catadores em prol da reciclagem 

inclusiva, a Rede Cata Bahia, como uma metodologia de TS (PANGEA e 

CATAAÇÃO, 2013).  

3. A Plataforma Passo Certo: comunicação entre atores sociais em prol da 
reciclagem inclusiva 

Nesta seção, apresenta-se a Plataforma Plataforma Passo Certo e os principais 

resultados obtidos através de sua aplicação. Como se verá em seguida, a Plataforma 

Passo Certo é uma tecnologia social baseada na gestão da comunicação e do 

conhecimento, desde um enfoque que integra soluções tecnológicas e não tecnológicas, 

para favorecer a generação de negócios inclusivos, a inserção social dos catadores e o 

impacto ambiental positivo nas cidades. Ela está sendo desenvolvida através da 

cooperação entre atores latino americanos não governamentais, vinculados à temática da 

reciclagem inclusiva, tendo forte participação de cooperativas de catadores em sua 

produção e elaboração.   

3.1 Antecedentes e atores envolvidos 

Conforme apresentado anteriormente, há milhões de pessoas – a maioria dos casos na 

informalidade -, que trabalham na gestão de resíduos através da reciclagem. Apesar de 

suas aportações positivas em aspectos ambientais e produtivos, estes milhões de 

catadores configuram um setor que ainda vive na exclusão social e exploração 

econômica. Sua pobreza se potencializa com aspectos sanitários, habitacionais e 

culturais, derivados das condições em que realizam suas atividades laborais.  

Com o objetivo de conseguir uma mudança real na situação dos catadores informais de 

resíduos sólidos na ALC, o Fundo Multilateral de Investimentos (FOMIN), membro do 

Grupo BID, a Divisão de Água e Saneamento do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), a Fundação Avina e a Empresa Coca Cola lançaram, em maio 

de 2011, a Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR).  



  
 

O Programa IRR pretende gerar uma mudança sistêmica em três âmbitos: i) Nas 

condições econômicas e sociais dos catadores informais e de suas famílias, através de 

sua inserção nas atividades econômicas mais rentáveis e seguras, além de transformar a 

percepção negativa que a sociedade tem desde um “problema social” a uma “atividade 

econômica e social”; ii) Na política pública, com o desenvolvimento e difusão de 

práticas de gestão de resíduos sólidos inclusivas dos catadores e suas organizações; e iii) 

No setor privado, em várias facetas, desde facilitar a transformação dos materiais 

reciclados usados como insumos até facilitar o fornecimento de soluções neste setor 

social e, em particular, facilitando que as grandes empresas incluam os catadores em 

suas cadeias de valor. 

Em 2013, a empresa brasileira Semear Gestão Socioambiental Ltda, mais conhecida 

como Semear Ambiental, começou a apoiar o trabalho da Avina com os catadores 

informais de resíduos sólidos no Brasil, através do projeto “Passo Certo: Ferramenta 

Interativa de Gestão de Cooperativas de Catadores”. O projeto foi realizado inicialmente 

como uma ferramenta de apoio aos cooperativistas que trabalham na área de coleta de 

resíduos, tendo o formato de um guia impresso interativo para que os trabalhadores 

possam melhorar os processos de gestão de suas cooperativas, incrementando seus 

processos gerenciais e, portanto, seus resultados produtivos e financeiros. 

A figura 1 mostra a estrutura holística com que a ferramenta Passo Certo foi desenhada.  



  
 

 

 

Figura 1. Estrutura da Passo Certo 

O guia impresso Passo Certo (SEMEAR e CATAÇÃO, 2014) foi pensado como uma 

ferramenta interativa para apoiar a gestão do negócio das cooperativas de catadores no 

Brasil. Como se vê na Figura 1, Passo Certo se compõe de 7 “Passos” que as 

cooperativas de catadores deveriam percorrer.  

O trabalho desenvolvido pela Semear para definir os passos de Passo Certo, permitiu 

identificar que o potencial da ferramenta vai muito além do fato de ser um mero 

instrumento para a “gestão do negócio” dos catadores. Desta forma, surgiu a solicitação, 

por parte da IRR, de aproveitar este potencial do guia impresso Passo Certo, aplicando a 

mesma lógica dos passos anteriormente descritos para a criação de uma Plataforma 

Interativa que agrupe as diferentes ferramentas já existentes para apoiar a gestão do 

negócio dos catadores na América Latina. O objetivo é desenvolver uma plataforma 

interativa (Plataforma Passo Certo) que apoie as cooperativas de catadores no processo 

de gestão do negócio (controle de produção e comercialização), proporcionando-lhes 

tanto ferramentas de gestão apropriadas para suas necessidades específicas, como as 

informações orientativas necessárias para utilizá-las. 



  
 

3.2 Construindo a Plataforma Passo Certo 

Esta plataforma interativa pretende ser muito mais que um conjunto de ferramentas 

ordenadas por temáticas de aplicação. Graças à visão holística proporcionada pelo guia 

impresso Passo Certo Brasil, a Plataforma permitirá identificar qual é o passo a passo 

necessário para que os catadores da América Latina possam preparar-se para 

efetivamente serem incluídos da cadeia produtiva da reciclagem. Esta preparação se dá 

desde a sua compreensão sobre o seu papel ambiental, social e político em seu país, as 

formas de formalização de sua organização social, até chegar a processos de melhoria 

produtiva e estrutural que possam agregar valor ao serviço de gestão de resíduos por 

eles prestados.  

Além deste “passo a passo”, a Plataforma ainda apresenta ferramentas de gestão de 

negócio propriamente ditas para auxiliar os catadores neste processo, assim como 

informações importantes para o trabalho dos catadores (incluindo links a outras páginas 

onde se possa aprofundar em outras informações relevantes), e tanto as ferramentas 

como estas informações irão sempre acompanhadas por materiais que facilitem sua 

aplicação. Todo este material estará adaptado por país, já que a legislação nacional 

sobre resíduos influirá muito no processo de gestão do negócio de cada cooperativa. 

Para poder realizar esta tarefa, realizaram-se as seguintes ações:  

• Mapeamento das ferramentas de gestão do negócio disponíveis na América 

Latina para as organizações de catadores. 

• Adequação da linguagem técnica ligada à gestão de resíduos a uma linguagem 

facilmente compreendida pelos catadores. 

• Criação de animações para facilitar a compreensão do funcionamento da 

Plataforma e de temas mais complexos, a exemplo do trabalho em rede. 

• Desenvolvimento de fluxogramas e tabelas de fácil análise e utilização. 

• Analise da legislação que tem impacto sobre as atividades dos catadores 

informais, em oito países (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, 

Nicaragua e Peru).  



  
 

• Verificação das formas de legalização de grupos produtivos de catadores em 

cada um dos países. 

• Identificação de instrumentos e informações que auxiliem os catadores a 

apresentarem-se no mercado como prestadores de serviços de reciclagem. 

• Reconhecimento, em cada uma das etapas da cadeia produtiva da reciclagem, 

dos serviços que podem ser oferecidos pelos catadores. 

• Identificação e disponibilização de informações relativas à agregação de valor 

aos serviços possíveis de serem prestados em cada uma das etapas da cadeia de 

valor da reciclagem inclusiva.  

• Desenvolvimento da Plataforma Passo Certo. A Plataforma Passo Certo será um 

website interativo, orientativo e flexível, onde se agrupem as ferramentas de 

gestão definidas para apoiar a gestão do negócio dos catadores na América 

Latina, e onde estas ferramentas se possam selecionar e adaptar ad-hoc em 

função das diferentes necessidades dos catadores. 

O ponto-chave para o desenvolvimento da Passo Certo foi a efetiva participação de 

catadores e outros atores da cadeia de reciclagem de toda a América Latina para a 

definição da forma como as informações e exemplos seriam apresentados na plataforma. 

Isto foi realizado através do que foi denominado Processos de Validação, momentos de 

efetiva cooperação comunicativa entre atores de todos os países envolvidos.  

Estes processos foram realizados formalmente em três momentos distintos – (i) reunião 

com catadores, gestores municipais e integrantes do grupo de gestores responsáveis pela 

Cadeia de Valor de Reciclagem da Fundação Avina, em Quito (Equador), em maio de 

2014; (ii) workshop reunindo catadores de todos os oito países envolvidos, durante 

Taller de Intercambio de Conocimientos, organizado pela IRR, realizado em Lima 

(Peru), em junho de 2014; e (iii) workshop realizado durante a Expocatadores 2014, 

envolvendo recicladores de sete dos oito países envolvidos -, e também através da 

disponibilização, via internet, de todos os materiais elaborados para que gestores locais 

da Avina discutissem diretamente com catadores dos oitos países desenvolvidos, e 

também com consultores técnicos ligados à temática. 



  
 

Além dos processos de validação propriamente ditos, promoveram-se reuniões 

presenciais com técnicos ligados à ONGs apoiadoras de catadores e prefeituras de 

municípios do Brasil, Argentina e Equador, bem como reuniões via skype com atores de 

todos os demais cinco países. Estes processos cooperativos foram de fundamental 

importância para garantir a efetiva inclusão dos catadores na cadeia produtiva da 

reciclagem em seus respectivos países.  

4. Considerações finais e passos futuros  

O objetivo do presente trabalho foi a sistematização de uma experiência de tecnologia 

social de reciclagem inclusiva, considerando-a como uma estratégia importante em prol 

da gestão ambiental e de geração de desenvolvimento na América Latina. Efetivamente, 

foi possível observar-se a necessidade de trocas de informações e conhecimentos entre 

atores governamentais e não governamentais ligados ao tema da reciclagem na América 

Latina, a fim de garantir a inclusão dos conhecimentos dos catadores para a boa gestão 

de resíduos. Acredita-se que, com o tipo de estratégias de comunicação e troca de 

informações realizado, será possível ampliar a incorporação dos catadores na cadeia da 

gestão de resíduos no continente, trazendo benefícios sociais e econômicos concretos 

não apenas para os catadores, mas também para os países envolvidos, assim como 

ampliando os benefícios ambientais do processo de gestão ambiental por meio da 

reciclagem inclusiva.  

A importância da troca de informações, tecnologias e conhecimentos entre atores tão 

variados, e dos diferenciais existentes entre os países é fundamental neste processo.  

Obviamente, não se pode afirmar que a criação de uma plataforma web venha a 

solucionar a questão da gestão de resíduos nos países envolvidos, nem mesmo garantir a 

melhoria das condições de vida dos catadores e dos municípios de atuação de suas 

organizações. Isto dependerá, diretamente, da forma como estes catadores, assim como 

consultores técnicos que os apoiem (sejam eles de consultorias privadas ou ligados aos 

municípios que venham a contratar os trabalhos dos catadores) se apropriem dos 

conhecimentos ali trazidos.  



  
 

Mas sim, pode-se afirmar que a troca de conhecimentos entre atores governamentais e 

não governamentais latino americanos pode favorecer enormemente a disponibilidade e 

utilização de informações, que costuram ficar restritas a um pequeno grupo.  

Durante o processo de elaboração da Plataforma Passo Certo, ainda em andamento, já 

foi possível identificar alguns pontos importantes, que devem ser tomados como lições 

aprendidas em futuros projetos de gestão de comunicação no âmbito da reciclagem 

inclusiva, tais como:  

(i) Diferenças linguísticas e de terminologias: criar um produto tecnológico que envolve 

usuários de oito países distintos representa uma enorme dificuldade. Esta se inicia pela 

própria linguagem. Apesar de, desde o início do projeto, ter-se definido que a 

plataforma seria elaborada em dois idiomas distintos – português e espanhol -, e de 

saber-se que haveria diferenciações de terminologias específicas entre cada país, que 

incluem, por exemplo, a própria denominação do “catador” (que pode ser chamado de 

reciclador, cartoneiro, gestor ambiental, entre outros), estas diferenças foram 

constatadas como muito mais amplas do que originalmente imaginado. Até mesmo os 

documentos utilizados para as formalizações de organizações, os maquinários 

utilizados, e os processos produtivos têm nomes e compreensões que variam de país 

para país.  

(ii) Desnivelamento entre grau de organização dos grupos de catadores: outro desafio 

representado pela magnitude do projeto foi o desnível entre as próprias organizações de 

catadores (que, a depender do país, podem ser cooperativas, associações, micro-

empresas...). Cada uma delas encontra-se em estágios bastante diferentes, fazendo com 

que, no momento de pensar coletivamente as informações a serem trazidas, houvesse 

tensões sobre o grau de profundidade a ser trabalhado. Esta dificuldade foi minimizada 

pela vontade, presente na maioria dos catadores, de que todos os trabalhadores desta 

categoria profissional cheguem a um bom estágio de organização. Desta forma, muitos 

ofereceram seus próprios aprendizados anteriores para compor o rol de informações a 

serem trazidas na plataforma.  

(iii) Dificuldades de operacionalização do conteúdo para grupos semi-alfabetizados: 

encontraram-se dificuldades que vão além da alfabetização enquanto capacidade de 



  
 

leitura e escrita. Mas, como já era esperado, muitos catadores são analfabetos em 

informática. Com isto, durante todo o processo de desenvolvimento, foi necessário 

pensar-se como levar conhecimento de qualidade, com a profundidade requerida, sem 

utilizar demasiados textos. Esta dificuldade está sendo solucionada com a criação de 

animações a serem postadas na web, utilização de desenhos e fluxogramas.  
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