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LATITUD R
SE FORTALECE
COMO PLATAFORMA
REGIONAL PARA
AUMENTAR A ESCALA
DA RECICLAGEM
INCLUSIVA E
ECONOMIA CIRCULAR
Os indicadores apresentados pela plataforma em 2021
indicam um avanço importante em sua missão de promover
a reciclagem inclusiva como contribuição para o
desenvolvimento de um modelo próprio de economia
circular na América Latina.
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Depois de um 2020 no qual a pandemia
complicou muitíssimo a manutenção e
avanço dos projetos realizados pela Latitud R
(antes chamada de Iniciativa Regional de
Reciclagem - IRR), em 2021 foi possível fazer
uma retomada parcial, embora com muito
acompanhamento à distância, da atividade
dos programas de reciclagem inclusiva. Isso
ficou evidente nos avanços alcançados nos
principais indicadores de impacto definidos
pelos parceiros da plataforma.

Por que a Fundación
Avina aposta nessa
iniciativa?
Há mais de 10 anos, a Fundación Avina
aposta na construção de uma plataforma de
colaboração intersetorial, visando gerar
sinergias e coinvestimentos e multiplicar o
impacto de atores que atuam na agenda de
reciclagem inclusiva como parte de suas
estratégias institucionais de investimento
social e impacto. A aposta da Latitud R foi
extremamente bem-sucedida, não apenas
por suas realizações e sua presença em toda
a região latino-americana, mas também por
sua arquitetura de colaboração onde
convivem empresas privadas, a cooperação
para o desenvolvimento e as organizações
de catadores, com um modelo de
governança e operação inovador que desafia

a lógica tradicional da filantropia e da
cooperação, incluindo os próprios catadores
nos esquema de governança e tomada de
decisões.

O que a Fundación Avina
e seus parceiros fizeram?
A Fundación Avina desempenha dois papeis
na Latitud R. Por um lado, é sócia
cofundadora da plataforma (em 2011) e, por
outro lado, desde 2016, é responsável pela
execução de suas ações, tarefa designada
pelos sócios visando ao aproveitamento da
estrutura regional da fundação, sua
capilaridade em campo, sua capacidade de
execução e todos os elementos que são
colocados em jogo quando lidera processos
colaborativos.

Impacto alcançado
Políticas públicas. A Latitud R tem
impacto nas políticas públicas
vinculadas à reciclagem inclusiva e
economia circular, na definição de
novas regras de jogo nos mercados e
na conservação de recursos naturais e
meio ambiente.
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Na América Latina, temos o contraexemplo do que é a
economia circular. Para pensar em como aplicar esse conceito
em relação à gestão de resíduos, temos que pensar em como a
reciclagem está sendo realizada na prática. Temos que apoiar
as catadoras e catadores, que são quem está na linha de frente,
para que possam reciclar mais e melhor, aumentar escala e
incorporar inovação. Frente a isso, destaco dois elementos que
trazem esperança para o futuro: I) a inovação, tanto a inovação
social (a coleta seletiva) como a inovação tecnológica, para
melhorar a circularidade das embalagens e II) o impacto que é
fundamental para demonstrar que o setor de gestão de resíduos
pode ser muito mais sustentável, aumentando as taxas de
reciclagem por meio de modelos de economia circular”.
Sean McKaughan, Fundación Avina.
“Nós, que trabalhamos como catadores no continente, iniciamos
um processo de organização para o reconhecimento de nosso
trabalho e seu valor social, ambiental e econômico. O principal
objetivo da organização é conseguir melhores condições de vida
e trabalho para nosso setor, e está apresentando avanços
importantes para nós. A Latitud R é uma plataforma
fundamental para avançar nessa missão”.
Silvio Ruiz Grisales, dirigente da Rede Latino-Americana de
Catadores da América Latina e Caribe.
Hoje mais do que nunca, esse caminho para a circularidade tem
que ser inclusivo, com os catadores à frente. São quase dois
milhões de catadores em toda a região coletando e
classificando materiais que de outra maneira seriam
desperdiçados. Por isso, trabalhamos com um parceiro essencial:
a Rede Latino-Americana de Catadores, porque as melhores
soluções são aquelas que são criadas e implementadas com
quem enfrenta os problemas na linha de frente. A participação
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dos catadores dá legitimidade a todas as ações desenvolvidas a
partir da plataforma“.
Mauricio Claver Carone, presidente do Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID.
“Na PepsiCo, buscamos ganhar com propósito e gerar um
impacto positivo para o planeta e as pessoas. Uma peça
fundamental de nossa estratégia é promover a economia
circular e inclusiva para os plásticos. Há mais de uma década
estamos trabalhando em programas que avancem na direção
da reciclagem inclusiva e a Latitud R é uma peça fundamental
desse trabalho, que sem dúvida permitirá gerar mais
crescimento na América Latina“.
Paula Santilli, CEO da PepsiCo América Latina.
Impacto nos eixos estratégicos da Fundación Avina

Economia Justa e Regenerativa
Impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
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O impacto em números

850.000
toneladas
de material reciclável
recuperadas no âmbito de
políticas públicas que a
Latitud R apoia.

80.400 toneladas de
material reciclável
recuperadas de
maneira direta no
âmbito dos projetos
apoiados pela
plataforma.

3.760 catadores

formalizados na gestão integral de resíduos.
15 municípios
melhoram sua
gestão integral
de resíduos,
incorporando
catadores de
base.

4.250 pessoas
capacitadas por
programas e
materiais
desenvolvidos
pela Latitud R.

4 políticas

135 startups mapeadas
com potencial de receber
investimento e aceleração
para aumentar a escala de
soluções de segunda vida
para materiais difíceis de
serem reciclados.

públicas nacionais
aprovadas/implementadas
com apoio da plataforma.
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Impacto nos componentes do processo colaborativo

Relevância

Existe uma crise ambiental global sem precedentes devido
à economia linear e má gestão de resíduos. No Sul Global,
existe uma quantidade enorme de catadores de base que
enfrentam grandes desafios (condições de trabalho e de
vida), mas que contribuem com uma solução concreta e
com potencial de escala para consolidar a economia
circular como alternativa para enfrentar essa crise
ambiental.

Momento
decisivo

Os catadores de base deixam de ser considerados como
sujeitos marginais da sociedade e são reconhecidos e
formalizados como prestadores de um serviço público e
atores essenciais em sistemas de gestão de resíduos que
alimentam cadeias de produção de economia circular.

Escalabilidade

A problemática global do plástico nos oceanos demanda
propostas urgentes de soluções para uma das principais
ameaças da relação da humanidade com o planeta. Os
catadores de base e seu trabalho impactam na redução
dos plásticos que chegam aos corpos de água, além de
mostrarem um caminho para a geração de empregos
verdes em contextos de debate global sobre o futuro do
trabalho.

Déficit de
colaboração

O setor público, o setor privado e a sociedade civil têm
claros interesses e responsabilidades relacionados a essa
agenda, mas nem sempre existe alinhamento. A Fundación
Avina contribui para articular uma visão que permite
alinhar incentivos e reduzir as lacunas, com um modelo
que busca gerar impacto positivo para todos os setores
envolvidos. Essa promessa de valor foi forjada inicialmente
na IRR, que hoje é chamada de Latitud R, como programa
que concretiza a colaboração intersetorial.

Capital Social

Essa agenda articula catadores organizados em diferentes
níveis (associações e cooperativas, movimentos nacionais e
redes regionais); empresas de consumo em massa e
indústria da reciclagem; setor público (nos níveis municipal
e nacional); organismos de cooperação internacional;
organizações sociais; técnicos, consultores e especialistas;
jornalistas e meios de comunicação.

Visão
unificadora

Consiste em colocar a reciclagem inclusiva no centro da
gestão de resíduos na América Latina, com
reconhecimento, formalização e otimização do trabalho
realizado por mais de 2 milhões de catadores de base, de
forma a consolidar sua contribuição para uma região
circular e inclusiva.

Relatório Anual 2021 - Fundación Avina

61.
Agenda
de ação
comum

Para avançar na visão da plataforma, a estratégia de
intervenção é estruturada em 4 componentes agrupados
em duas dimensões:
1) As cadeias de valor de economia circular, por meio da
intervenção na oferta e demanda de materiais,
apostando no:
- Fortalecimento das capacidades dos sistemas inclusivos
de recuperação para entregar material reciclável
pós-consumo à indústria recicladora.
- Aumento da demanda da indústria por produzir bens
de consumo com materiais reciclados.
2) O ecossistema que favorece o desenvolvimento
dessas cadeias, por meio de:
- Políticas públicas alinhadas e adequadas.
- Posicionamento estratégico: conhecimento e
comunicações a serviço do impacto.

Inovação

A criação e operação da estratégia dando protagonismo
aos catadores na tomada de decisões de investimentos é
uma inovação social que desafia a lógica tradicional da
cooperação. Há inovação no modelo de negócios que
combina recursos do mercado e do governo para
alcançar a sustentabilidade e resiliência do impacto
gerado.
Para avançar nos desafios apresentados pela inovação
tecnológica, foi criada a aceleradora de negócios de
economia circular da Latitud R, primeiro instrumento
regional para investir em inovações em etapa inicial que
explorem soluções de reciclagem dos materiais.

Impacto

A incidência em políticas públicas no nível nacional
(marcos regulatórios) e municipal (sistemas de Gestão
Integral de Resíduos Sólidos – GIRS) é uma das histórias
de sucesso mais importantes do programa.
Em relação à influência nas regras de jogo do mercado, a
reciclagem inclusiva é central para a licença social e para
a sustentabilidade do negócio das empresas de
consumo em massa.

