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É assim que avaliamos
os processos colaborativos
nos quais participamos.

ESCALABILIDADE.
RELEVÂNCIA.
Não há precedentes para a atual crise ambiental
global, gerada pela economia linear e má gestão dos
resíduos. No hemisfério sul, a presença massiva de
recicladores de base enfrenta grandes desafios
(relacionados a condições de trabalho e de vida) ao
mesmo tempo em que contribui com uma solução
concreta e com potencial de escala para consolidar a
economia circular.

INFLEXÃO.
Os recicladores e recicladoras deixaram de ser
considerados/as sujeitos marginalizados e, a partir
de seu papel de atores chave nos sistemas de
gestão de resíduos, alimentam as cadeias produtivas de economia circular.

A problemática global do plástico nos oceanos
apresenta uma necessidade urgente de avançar em
propostas de solução, pois atualmente é uma das
principais ameaças (juntamente com as mudanças
climáticas e outras) que o homem enfrenta em sua
relação com o planeta. Os recicladores de base têm
presença massiva no hemisfério sul e seu trabalho
gera um impacto positivo na redução da quantidade
de plásticos que chegam aos corpos de água, além de
representarem uma oportunidade de mostrar um
caminho para a geração de empregos verdes no
contexto de um debate global sobre o futuro do
trabalho.

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.
Os setores público, privado e social têm claros interesses em relação a essa agenda, mas nem sempre
existe alinhamento nesse âmbito. A Avina oferece
elementos para articular uma visão que permite
alinhar incentivos e reduzir as lacunas, com um
modelo que busca produzir impacto positivo para
todos os setores envolvidos. Essa promessa de valor
concretizou-se na Iniciativa Regional de Reciclagem
(IRR) como plataforma que materializa a colaboração
intersetorial.
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É assim que agregamos
valor aos processos
colaborativos.

CAPITAL SOCIAL.
Essa agenda articula recicladores organizados em
diferentes níveis (associações e cooperativas,
movimentos nacionais e redes regionais); empresas de
consumo em massa; setor público nos níveis municipal
e federal; organismos de cooperação internacional
(BID; BID LAB, CAF, GIZ; PNUD); especialistas;
jornalistas e meios de comunicação.

VISÃO
UNIFICADORA.
A América Latina encontra-se na vanguarda do
desenvolvimento de uma nova visão para a gestão de
resíduos, com um paradigma que prioriza a
recuperação e a reciclagem com base no trabalho
formalizado de milhões de recicladores de base,
materializando e consolidando sua contribuição para
o desenvolvimento de uma Economia Circular e para
a discussão global sobre o futuro do trabalho.

AGENDAS
DE AÇÃO COMUM.
A estratégia é uma das principais contribuições da Avina
para esse processo colaborativo e tem como base:
1) o fortalecimento da associatividade e das
capacidades dos recicladores e outros atores do
ecossistema;
2) a incidência em regulamentos e políticas públicas
para gerar institucionalidade de suporte aos sistemas
de reciclagem inclusiva;
3) o fortalecimento da cadeia de valor, tanto na oferta
de materiais recicláveis a partir dos sistemas GIRS
(Gestão Integral de Resíduos Sólidos) como na
demanda por parte da indústria, contribuindo para o
desenvolvimento da Economia Circular.

INOVAÇÃO.
A construção da estratégia com abordagem bottom
up (de baixo para cima) e a operação da estratégia
conferindo protagonismo aos recicladores na tomada
de decisões de investimentos é uma inovação social
que desafia a lógica tradicional da cooperação e faz
com que a Iniciativa Regional para a Reciclagem
Inclusiva (IRR) seja uma plataforma única.
O modelo de negócios que combina recursos do
mercado e dos governos para alcançar a
sustentabilidade e resiliência do impacto representa
uma inovação.
A próxima fronteira de inovação é a tecnológica, para
habilitar a Economia Circular a partir da reciclagem
inclusiva.

INCIDÊNCIA.
A incidência na institucionalidade do governo tem
como foco as políticas públicas federais
(regulamentação) e municipais (sistemas GIRS), pois
elas são o principal campo de incidência e uma das
histórias de sucesso mais importantes do programa.
A incidência nas regras do jogo do mercado faz com
que a reciclagem inclusiva passe a ser central para a
licença social e para a sustentabilidade do negócio das
empresas de consumo em massa.
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Processos
colaborativos
que geram
resultados.
Na Argentina, 10 cidades adotaram programas de
reciclagem inclusiva com a participação de 15 cooperativas
de recicladores.
No Brasil, recicladores, indústrias e empresas de logística
do Brasil estabeleceram uma parceria para adotar a
logística reversa na cadeia de valor da cartolina, que implica
na responsabilização dos produtores por garantir que a
cartolina já utilizada seja recuperada para reciclagem. Em
sete cidades, os recicladores aumentaram sua produção em
21% a partir de acordos de prestação de serviço com o
município. O Movimento Nacional de Catadores de
Material Reciclável do Brasil - MNCR lidera e amplia o
debate para recicladores em 17 regiões para a aplicação do
Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS.
O governo federal do Chile certificou competências de
trabalho de recicladores de base. Essa certificação é um
acontecimento muito importante que permite aos
recicladores e recicladoras de base participarem dos

sistemas de gestão de resíduos no âmbito da nova Lei de
Responsabilidade Extendida do Produtor – REP que entrou
em vigor no final de 2018.
Na Colômbia, as políticas públicas fortalecem os
recicladores como prestadores de serviço público de
limpeza e geram compromissos para o estabelecimento da
Economia Circular (nova lei de Responsabilidade Extendida
do Produtor – REP). A Lei REP estabelece as bases para que
os produtores se tornem responsáveis pela recuperação e
reciclagem dos materiais gerados por suas atividades
produtivas ou comerciais.
Recicladores do Equador contribuíram com conteúdos
para o Regulamento do Código Orgânico do Ambiente e
para o Projeto de Lei Orgânica de Reciclagem Inclusiva que
está sendo discutido na Assembleia Nacional. Cinco planos
e projetos de reciclagem inclusiva foram promovidos em
cinco cidades.
No México, houve avanços no processo de construção da
Estratégia Nacional de Reciclagem Inclusiva.
No Panamá, foi realizado o primeiro Censo Nacional de
Recicladores de Base.
O Peru realizou seu Primeiro Treinamento em Reciclagem
Inclusiva para funcionários em nível nacional. A Lei que
regulamenta o plástico de apenas uma utilização foi
aprovada. Essa lei incentiva a utilização de materiais
reutilizáveis e recicláveis, e promove o aumento da taxa de
reciclagem em colaboração com os recicladores de base.
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Histórico.
Cooperativas de
recicladores de
Buenos Aires firmam
contrato com o
governo da cidade
para realizar coleta
seletiva e reciclagem.

Sancionamento da Lei
Nacional de Gestão de
Resíduos com Inclusão
de recicladores no
Peru.

Contribuição para a
Lei Nacional sobre
Gestão de Resíduos
com Inclusão de
recicladores na
Nicarágua.

Criação da Iniciativa
Regional para a
Reciclagem inclusiva.

2009

2010

2011

2012

2013

Lei de
Responsabilidad
e Ampliada do
Produtor – REP
no Chile.

2014

2015

2016

2017

2018

Formação da Parceria
Nacional para a
Reciclagem Inclusiva
na Colômbia.

Sancionamento da Lei
Nacional de Gestão
de Resíduos com
Inclusão de
recicladores no Brasil.
A Prefeitura da cidade
de Bogotá cumpre a
determinação do
Tribunal Constitucional
e realiza a primeira
experiência em massa
de pagamento por
serviços a 14 mil
recicladores.

Ampliação para nível
nacional dos
pagamentos por
serviços na Colômbia.
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Dados relevantes.
• Os sistemas de Gestão Integral de Resíduos Sólidos - GIRS implantados com o apoio da
IRR durante o período 2011-2018 recuperaram 2.325.615 de toneladas de materiais.
• 190.252 toneladas de materiais foram recuperadas diretamente pelos recicladores a
partir de projetos apoiados pela IRR entre os anos 2011-2018.
• 16 mil recicladores de base trabalham formalmente em sistemas de gestão de resíduos
sólidos em 17 países da América Latina.
• 18 projetos estratégicos executados em 12 países da região tiveram continuidade com
um investimento de cerca de 24 milhões de dólares.
• 36 governos federais e locais foram tecnicamente assistidos para promover a reciclagem
inclusiva em 2018.
• Entre 2016 e 2018, foram gerados 22 novos produtos de conhecimento que estão
disponíveis no Espaço de Conhecimento Aberto da IRR.
• 1.383 participantes de 23 países concorreram à Conferência Regional Latino-Americana
Recicla 2018.
• A plataforma IRR é seguida por 55 mil pessoas nas redes sociais.

Coinvestidores.
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Depoimento
Laura Guanoluisa,
Líder da Rede Nacional de Recicladores
do Equador (RENAREC).

“Nossa organização nos deu força para representar os interesses de mais de 20 mil famílias
recicladoras em todo o Equador, companheiros e companheiras que hoje são reconhecidos por lei
em âmbito nacional. A Fundación Avina acreditou em nós desde o início e nos apoiou para
melhorar nossas competências, participar de espaços de diálogo e valorizar nosso trabalho.
Atualmente, até o Presidente da República tem consciência da nossa contribuição para a sociedade
e está comprometido com a nossa causa”.
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