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Carta de Joi Danielson,     
Fundadora da Vital Ocean

Este livro foi um ato de amor. Ele foi concluído à margem da construção e execução 
na linha de frente de programas de reciclagem de resíduos na Hasiru Dala, TriCiclos 
e no Projeto STOP. É o relatório que queríamos que existisse quando iniciamos 
as nossas organizações. Nele, incluímos o que aprendemos com nossos próprios 
esforços e aquilo que vem trazendo resultados em mais de 45 organizações de 
vanguarda bem-sucedidas, entrevistadas em quatro países focais: Indonésia, Índia, 
Brasil e Chile.
 
Muitas vezes, estes tipos de relatórios – incluindo a minha própria investigação 
anterior1– baseiam-se em uma abordagem descendente, sobre “o que deve ser 
verdadeiro” para resolver problemas de gestão de resíduos e do plástico no oceano. 
Entretanto, este relatório propõe uma abordagem ascendente. Realizamos pesquisas 
de campo externas e perguntamos aos que obtiveram sucesso na linha de frente 
como fizeram para alcançá-lo. Esperamos que os nossos esforços para superar as 
barreiras linguísticas entre o inglês, português, espanhol e indonésio tragam novas 
percepções sobre como organizações parceiras da linha de frente têm resolvido 
os desafios mais importantes e comuns na gestão de resíduos, e inspirem novas 
colaborações entre as organizações.
 
A coleta de resíduos acontece na linha de frente. Apenas através dela é possível 
impedir que o lixo acabe nos oceanos. Enquanto os líderes mundiais se reúnem em 
fóruns internacionais para falar sobre a crise do plástico oceânico, líderes locais 
estão arregaçando as mangas e agindo efetivamente. Estes são os heróis da gestão 
de resíduos. No entanto, seu trabalho é mais difícil do que precisa ser. Em cada país, 
eles precisam ultrapassar restrições diferentes, porém significativas, no sistema 
de lixo – as quais só podem ser resolvidas a nível político fora do seu controle. Eles 
lutam para fazer com que a economia da gestão de resíduos funcione, devido às 
margens muito baixas de reciclagem e o apoio mínimo, por muitas vezes inexistente, 
do governo ou do setor privado. Eles têm conhecimento das centenas de milhões de 
dólares destinados a soluções de gestão de resíduos e do lixo oceânico, mas lutam 
para acessar esses fundos por serem muito poucos, muito informais, ou por não se 
comunicarem de forma que os doadores internacionais aprovem. É preciso encontrar 
uma maneira melhor.
 
O lixo sempre foi um problema delegado a outrem. A própria natureza de jogar 
resíduos “fora”, fora da vista e para longe, transfere a responsabilidade para outra 
pessoa. Alguns culpam o governo por não investir o suficiente na gestão de resíduos 
ou pela legislação precária. Alguns culpam os produtores de resinas e empresas 
de bens de consumo por inundarem o mercado com produtos plásticos (muitos dos 
quais são difíceis, se não impossíveis de reciclar economicamente). Alguns culpam 
as pessoas comuns pela queima ou depósito de resíduos no meio ambiente, quando 
deveriam saber melhor (ainda que não tenham acesso a serviços funcionais de 
coleta de lixo). Quando culpamos, nós transferimos problemas para os outros. O que 
realmente precisamos é partilhar a responsabilidade ao longo de toda a cadeia de 
fabricação-ao-lixo por todas as partes interessadas – principalmente para capacitar 
organizações na linha de frente a realizar o seu trabalho e aumentar a dimensão do 
seu impacto. Só assim a verdadeira mudança irá acontecer.
 
 
Obrigado por unir-se a nós nessa jornada.

JOI DANIELSON
Fundador, Vital Ocean; 
Parceiro, SYSTEMIQ; 
Diretor de Programa, Project 
STOP
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O mundo está lutando para responder à pergunta: 
“Como podemos parar a poluição plástica nos 
oceanos rapidamente, de forma permanente, e 
com o custo mais eficiente possível?” Este artigo 
tenta fornecer respostas, concentrando-se em 
estratégias de gestão de resíduos no mundo em 
desenvolvimento que sejam capazes de reduzir 
o despejo de plásticos nos cursos de água do 
planeta.
 
Em última análise, a redução resultará da 
resolução de causas complexas que levam à 
má gestão de resíduos, algo profundamente 
entrelaçado com normas econômicas, técnicas, 
sociais e comportamentais. É preciso encontrar 
soluções culturalmente apropriadas, inclusivas, 
economicamente sustentáveis, tecnicamente 
rigorosas e construídas sobre uma base de 
transparência e governança confiável – algo 
que leva tempo para se desenvolver. No 
entanto, nos encontramos em meio a uma crise 
ambiental e precisamos avançar e expandir 
soluções rapidamente, sem ignorar os blocos 
de construção fundamentais necessários para a 
mudança sistêmica.
 
Construir sistemas circulares de gestão 
de resíduos a longo prazo – que sejam 
economicamente sustentáveis em locais onde o 
financiamento não é abundante – é um desafio. 
Entretanto, para que a acumulação de resíduos 
plásticos no meio ambiente seja reduzida, esta 
construção precisa ser executada.
 
A gestão de resíduos é um sistema integrado. Se 
somente uma parte da cadeia de valor é abordada, 
os obstáculos restantes criam pontos de tensão 
em outras partes da cadeia. Muitas organizações 
comprometidas e capazes alcançaram apenas 
um progresso suplementar na redução do 
plástico oceânico, devido a seu foco em aspectos 
individuais do sistema de resíduos. Mas quando 
as limitações em todo o sistema são resolvidas 
simultaneamente e os aspectos econômicos 
podem ser corrigidos, a redução a longo prazo 
de detritos marinhos é possível. Cidades mais 
limpas, mais saudáveis e mais modernas – 
incluindo a criação de milhares de empregos 
verdes – também são realizáveis. Poucas 
organizações de gestão de resíduos conseguiram 
alcançar isso com sucesso, e ainda menos em 
larga escala. Por isso, procuramos aprender com 

aquelas que conseguiram.
 
A nossa meta para esta pesquisa consistiu em 
esclarecer como algumas das organizações 
de gestão de resíduos mais bem-sucedidas do 
mundo resolveram os desafios mais difíceis 
enfrentados pelos sistemas mal financiados 
de gestão do lixo. As questões universais e 
complexas que elas enfrentam incluem: 

1. A mudança de comportamento em escala
2. A inclusão dos catadores de materiais 

recicláveis
3. A acessibilidade da coleta de resíduos
4. A reciclagem econômica de plásticos
O processamento de orgânicos sem prejuízo

Este relatório inclui um capítulo sobre cada um 
desses cinco desafios universais na gestão de 
resíduos. Os estudos de caso são utilizados   para 
ilustrar como as diferentes organizações têm 
abordado estas questões em diferentes ambientes. 
A conclusão inclui recomendações ao governo 
e ao setor privado que vêm de organizações 
na linha da frente da gestão de resíduos. Se 
implementadas, estas recomendações resolverão 
desafios sistemáticos enfrentados por todas as 
organizações. O apêndice inclui breves perfis 
descritivos e planos de negócios das organizações 
mais proeminentes incluídas no relatório.
 
Este processo nos levou a quatro nações no mundo 
que são, indiscutivelmente, líderes na resolução 
desses desafios comuns, porém significativos: 
Índia, Indonésia, Brasil e Chile. Líderes de mais 
de 45 organizações de melhores práticas foram 
entrevistados. A variedade de línguas, convicções 
e realidades geográficas separa as organizações 
apresentadas neste relatório, mas suas histórias 
e modelos de negócios são amplamente aplicáveis   
a qualquer área com restrições de financiamento 
de resíduos no mundo. Esperamos que o esforço 
para superar as barreiras linguísticas do inglês, 
português, espanhol e indonésio proporcionem 
um reconhecimento compartilhado entre 
culturas sobre a forma de resolver estes desafios 
universalmente difíceis, mas solucionáveis.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

1. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO 
EM ESCALA
A literatura sobre a gestão de resíduos está 
repleta de estudos de caso sobre mudanças de 
comportamento que falharam. Tanto é assim que 
o consenso geral é que os modelos que dependem 
do comportamento da comunidade – como a 
separação de resíduos na fonte – invariavelmente 
falham. Supõe-se que é muito difícil conseguir 
que as pessoas se importem o suficiente para 
organizar o seu lixo. Mas as organizações focais 
mostraram que a mudança de comportamento 
não apenas é possível, mas também pode ser 
realizada a curto prazo. Este capítulo descreve 
as ferramentas, táticas e campanhas que as 
organizações têm usado para transformar a 
maneira como suas comunidades pensam e se 
responsabilizam pelo lixo.

• A mudança de comportamento é tanto uma 
ciência quanto uma arte. Com etapas distintas, 
a mudança de comportamento pode ser 
dividida, aprendida e aplicada por qualquer 
pessoa para resultados consistentes a curto 
ou médio prazo no tratamento de uma ampla 
gama de ações voltadas ao lixo e aos resíduos 
plásticos no oceano. 

• Se queremos mudar um comportamento, 
devemos primeiro entender os sistemas de 
convicções que o orientam e, em seguida, 
desenvolver estruturas de convicções 
alternativas.

• Para que uma mudança de comportamento 
se torne fixa, é crucial comunicar “porque” a 
mudança é necessária. O raciocínio tem que 
ser claramente compartilhado e a mudança 
feita de modo estruturalmente fácil, com 
incentivos positivos e negativos que reforcem 
a transformação a longo prazo de maneira 
orgânica.

• Para construir um novo hábito, introduza 
“gatilhos” como um som ou cheiro que 
precedem uma atividade e uma “recompensa” 
por completar essa atividade (sinal -> rotina 
(hábito) -> recompensa). Cada vez que o 
cérebro processa o gatilho, ele sabe qual 
atividade deve vir em seguida (com uma 
recompensa resultante).

• Oito estratégias de influência foram 

consideradas especialmente efetivas na 
mudança de comportamento da comunidade. 
Elas são (1) inspiração / apelo aos valores, 
(2) lógica, (3) modelos de exemplo, (4) 
relacionamentos, (5) autoridade (6), consultoria, 
(7) a pressão social, e (8) o orgulho da 
comunidade.

• As campanhas combinam estratégias 
de mudança de comportamento que se 
sobrepõem e se reforçam mutuamente e 
elementos de comunicação para inspirar e 
capacitar as comunidades.

2. INCLUSÃO DOS CATADORES DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS
Este capítulo examina compreensivamente os 
catadores de materiais recicláveis: quem são, 
por que carecem de proteção, e as estratégias 
que as organizações têm utilizado com sucesso 
para ganhar a sua confiança, inspirar os governos 
a mudar e construir modelos de negócios 
economicamente viáveis –   que garantam o seu 
sustento através da participação ao longo de toda 
a cadeia de resíduos, desde a coleta à eliminação 
segura.

• Aclamados esforços na gestão municipal de 
resíduos – tais como a proibição de plásticos 
de uso único, programas de limpeza de 
cidades e apoio a startups tecnológicas – criam 
cidades mais limpas e mais modernas. Mas 
também reduzem a quantidade de material 
a ser recolhido pelos catadores, com os 
quais ganham seu sustento. No entanto, não 
é necessário escolher entre o suporte aos 
catadores e a profissionalização dos sistemas 
de gestão de resíduos urbanos.

• Em cada exemplo de melhor prática, as 
legislações governamentais têm sido um 
componente vital na melhoria das condições 
dos catadores. Por meio destas, eles podem 
alcançar um futuro mais saudável e mais 
seguro – o que raramente poderão conseguir 
por conta própria.

• Diferentes tipos de organizações atendem 
a diferentes necessidades dos catadores de 
materiais recicláveis. As organizações de 
justiça social e políticas constroem a confiança, 
a comunidade e defendem os seus direitos. 
As organizações de subsistência criam 
oportunidades empresariais de longo prazo, 
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enquanto as empresas de gestão de resíduos 
podem aliar outras forças de trabalho aos 
catadores.

• A Índia e o Brasil, sem dúvida os dois países 
que oferecem maior suporte aos catadores 
de materiais recicláveis, seguiram passos 
semelhantes para movê-los da subsistência 
a oportunidades melhores.Estes países 
(1) desenvolveram a solidariedade entre os 
catadores, (2) mobilizaram os catadores de 
materiais recicláveis a lutar coletivamente pelo 
reconhecimento e a oportunidade econômica, 
(3) concederam legitimidade por meio de 
cartões de identificação profissional e direitos 
de trabalho, e (4), geraram oportunidades 
de empreendimentos que lhes permitiram 
participar formalmente em vários pontos da 
cadeia de valor de resíduos. 

• Os catadores de materiais recicláveis possuem 
um espírito altamente empreendedor, 
trabalhador, independente e hábil em 
identificar resíduos valiosos – seu meio de 
sustento depende disso. Entretanto, como 
resultado, pode ser um desafio incorporar 
essa atitude no sistema formal de gestão de 
resíduos. Eles geralmente ganham mais que 
o salário mínimo ou o salário pago a setores 
profissionais comparáveis de baixa qualificação   
(por exemplo, o trabalho doméstico, trabalho 
manual, pesca e agricultura) e preferem 
trabalhar de forma independente com horários 
flexíveis (ao invés de submeter-se a um gestor 
com prazos e resultados esperados fixos).

• Três modelos de inclusão dos catadores de 
materiais recicláveis foram considerados 
especialmente eficazes pelas organizações 
focais. São eles (1) organizações de 
subsistência dos catadores que criam 
oportunidades empresariais, (2) cooperativas 
de catadores, e (3) forças de trabalho 
combinadas, que unem o pagamento flexível 
por desempenho e o trabalho operacional 
remunerado. 

3. COLETA ACESSÍVEL DE RESÍDUOS
A coleta de resíduos é a base de todo o sistema 
de gerenciamento de resíduos e a alavanca mais 
impotante para manter o plástico fora do ambi-
ente. Este capítulo amplia a definição de coleta de 
resíduos, apresentando os pontos fortes e fracos 
de nove modelos diversos de coleta. Também 
destila as lições aprendidas em campo para con-
struir sistemas de coleta de lixo economicamente 
viáveis   que possam suportar a teste de tempo e 
mantenha o desperdício fora do ambiente, inclu-
indo estratégias para aumentar a receita por meio 
de múltiplos fluxos de renda e reduzir custos com 

maior eficiência operacional e produtividade do 
trabalhador.

• O valor criado a partir do processamento de 
resíduos geralmente não é suficiente para 
cobrir o custo total dos sistemas de resíduos, 
especialmente a coleta (que quase sempre é 
executada a um custo líquido, especialmente 
quando os recicláveis   de alto valor são 
removidos pelos catadores e moradores). Essa 
lacuna entre custo e valor dissuade potenciais 
investidores e empreendedores de coleta 
de lixo de dedicar tempo e recursos; e cria 
um poderoso desincentivo para os governos 
municipais coletarem os resíduos de uma 
comunidade - quanto mais eles coletam, mais 
caros são o combustível, a manutenção dos 
veículos e os salários dos trabalhadores, e 
menor a vida útil dos aterros.

• Cada organização, governo e instituição do setor 
privado que investem ou projetam um sistema 
de coleta de lixo precisa considerar se seu 
modelo de coleta catalisa um modelo exemplar 
de sistema de resíduos do futuro ou suporta 
modelos de coleta menos do que perfeitos que 
utilizam o caminho mais curto entre coleta e 
coleta. recuperação, incluindo decisões sobre 
quais materiais serão coletados, se os resíduos 
serão coletados, todas as famílias e empresas 
ou um subconjunto, e se os catadores serão 
apoiados e, em caso afirmativo, como.

• Do ponto de vista ambiental e social, os 
melhores sistemas de coleta garantem que 
todos os resíduos não orgânicos sejam coletados 
de todas as famílias e empresas, de maneira 
a criar o sistema de resíduos que uma região 
deseja a longo prazo e incluir cuidadosamente 
catadores na transição.

• A coleta de lixo pode assumir muitas formas de 
modelos tradicionais de cobrança por serviço, 
como coleta governamental ou comunitária, 
caminhão particular e empresa social com 
fins lucrativos, caminhão microempresário e 
cooperativas de catadores; coleta secundária 
comprando resíduos já coletados de catadores, 
lixeiras ou bancos de resíduos e modelos 
de coleta em que os moradores doam seus 
valiosos materiais recicláveis e resíduos através 
de pontos de coleta recicláveis   e programas 
empreendedores de catadores.

• Cada modelo de coleção tem trocas. Alguns são 
menos intensivos em capital e geram maiores 
oportunidades empresariais - mas são mais 
difíceis de garantir a prestação de serviços de 
qualidade. Outras são rápidas e eficientes na 
coleta de resíduos recicláveis   - mas deixam de 
fora o restante do fluxo não orgânico e podem 

perpetuar menos do que as normas sociais e 
ambientais ideais. Outros são intensivos em capital 
e envolvem o gerenciamento de grandes forças de 
trabalho e frotas de veículos - mas têm controle final 
sobre todos os aspectos do sistema de resíduos

• As organizações inovadoras estão otimizando 
suas operações para ter o menor custo possível e 
desenvolvendo vários novos fluxos de receita para 
cobrir despesas.

4. RECICLAGEM ECONÔMICA DE 
PLÁSTICOS

Na maioria das economias em rápido 
desenvolvimento, a reciclagem de materiais de alto 
valor pode ser rentável sem subsídios (embora com 
margens baixas). No entanto, apenas uma pequena 
fração do que pode ser reciclado realmente o é. 
A maioria dos resíduos plásticos não tem valor 
suficiente para justificar o processo de “coleta-
separação-transporte- limpeza-reciclagem”, 
tornando esta atividade, na sua atual concepção, 
dificilmente escalável ou sustentável para muitos 
tipos de plástico descartado. Este capítulo explora as 
estratégias que resultaram em gestões de resíduos 
economicamente sustentáveis, capazes de superar as 
realidades operacionais frequentemente difíceis.

• Ao contrário dos países desenvolvidos, na maioria 
das economias em rápido desenvolvimento, a 
reciclagem de materiais de “alto valor” pode ser 
rentável. Isso se dá em parte devido aos baixos 
custos laborais e, infelizmente, a ocasionais 
atalhos ambientais e práticas de trabalho 
questionáveis.

• Apenas uma pequena fração do que poderia 
ser reciclado realmente o é, devido ao valor de 
mercado baixo demais para justificar o processo de 
“coleta-separação-transporte-limpeza-reciclagem” 
e à falta de infraestrutura de reciclagem acessível 
em muitas áreas.

• As organizações focais empregam sete estratégias 
para melhorar as receitas de reciclagem em 
diversos níveis. São elas (1) fazer parcerias com 
outras organizações, (2) criar novos mercados, (3) 
desenvolver ou introduzir novas tecnologias, (4) 
oferecer rastreabilidade de materiais e materiais 
sustentáveis, (5) integração vertical, (6) agregar 
materiais, e (7) construir marcas que conquistem 
um lugar no mercado.

• As organizações focais identificaram quatro 
estratégias para reduzir custos, Incluindo (1) 
estabelecer pontos de coleta, (2) realizar parcerias 
na fonte estabelecendo confiança, (3) reduzir os 
custos logísticos, e (4) construir parcerias de duplo 
ganho com fornecedores logísticos.
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5. PROCESSAMENTO DE ORGÂNICOS 
SEM PREJUÍZO
O lixo orgânico é úmido e pesado, fazendo com 
que o trabalho dos catadores seja maior, tanto 
financeiramente quanto tecnicamente. Uma vez 
que os resíduos orgânicos chegam aos aterros 
sanitários, eles liberam gases de efeito estufa 
nocivos e de ação rápida, contribuindo para o 
aumento do balanço da emissão destes por país 
(GEE). Quando os resíduos orgânicos não são 
separados, eles contaminam os inorgânicos 
recicláveis, reduzindo o seu valor em até dois 
terços. Além disso, o custo de criação de 
produtos a partir desses resíduos, como o adubo, 
custa mais do que o mercado está disposto a 
pagar. Entretanto, algumas organizações têm 
encontrado maneiras de transformar orgânicos 
em recursos valiosos que cobrem os custos, e 
ao mesmo tempo, nutrem a cadeia alimentar, 
enriquecem o solo e as plantas e/ou fornecem 
energia de baixo custo.

• Uma das ações mais importantes que os 
governos nacionais e municipais podem tomar 
para reduzir custos consiste em incentivar as 
comunidades a gerir os seus próprios resíduos 
orgânicos.

• Os resíduos orgânicos raramente são 
rentáveis para as comunidades sem apoio 
financeiro, pois apesar do lixo orgânico 
compor mais da metade do fluxo de resíduos, 
o valor de mercado de produtos como o adubo 
é inferior ao custo de produção.

• Para obter lucro a partir de resíduos 
orgânicos, deve-se escolher uma abordagem 
de processamento que cria um produto 
com demanda no mercado local (tais como 
o adubo, fertilizantes, ração animal, biogás, 
blocos de carvão ou pesticidas naturais).

• Os sistemas de processamento ideais são 
simples e modulares, permitindo testar 
várias configurações e processos antes que 
investimentos maiores sejam feitos.

• Concluiu-se que cinco estratégias geram 
o maior valor possível a partir de resíduos 
orgânicos. São estas: (1) garantias de 
qualidade, (2) taxas de assinatura, (3) 
integração vertical de operações, (4) 
esquemas de mitigação de GEE, e (5) acordos 
governamentais e de compras do setor 
privado.

• As organizações focais empregaram quatro 
táticas para reduzir os custos operacionais, 
incluindo: (1) processamento familiar e 
comunitário autogerido, (2) permuta de terras, (3) 
construção e compra local de equipamentos, e 
(4) estimular o trabalho de alunos e voluntários.

6. RECOMENDAÇÕES DE 
ORGANIZAÇÕES DA LINHA DE FRENTE 
AO GOVERNO E AO SETOR PRIVADO

Enquanto algumas organizações conseguem 
enfrentar com sucesso os cinco obstáculos 
universais mais difíceis abordados anteriormente, 
os governos nacionais e o setor privado têm o poder 
para resolver de forma holística os problemas mais 
difíceis enfrentados pelos sistemas de gestão de 
resíduos pouco financiados. Eles podem remover 
essas restrições sistêmicas de uma vez por todas, 
alterando fundamentalmente o funcionamento e os 
incentivos estruturais, e, ao mesmo tempo, construir 
a base para um amplo investimento empresarial. 
Isto fará com que todas as organizações da linha 
de frente obtenham sucesso com mais facilidade, 
independente da sua localização ou do grau de 
inovação de seus líderes, pois irá catalisar a criação 
de mais sistemas circulares de gestão de resíduos.
 
A criatividade dos programas de bases locais é 
impressionante. Isso é parte do que precisa ser 
compartilhado com o mundo. No entanto, se estes 
sucessos de pequena escala não conseguem se 
conectar com mercados em grande escala, seu êxito 
acaba sendo limitado. Quando conectado a mercados 
regionais e nacionais maiores, seus resíduos 
coletados agregam valor, o que faz com que seja 
mais economicamente viável recolher, classificar e 
processar esse lixo.

As sugestões a seguir consistem em políticas 
sistêmicas de investimento e regulamentação que 
provaram ter o impacto mais significativo na melhoria 
de sistemas nacionais de gestão de resíduos – o que, 
efetivamente, corresponde à quantidade de plástico 
descartada no meio ambiente. Estas sugestões 
provêm das vozes da linha de frente, que raramente 
compõem os debates políticos de mesa – mas que, 
talvez, possuem o maior conhecimento sobre o que 
é realmente necessário para corrigir os sistemas de 
gestão de resíduos de modo direto.

MAIORES NÍVEIS DE FINANCIAMENTO
Onde o investimento é mais necessário

• Coleta de resíduos: Financiar adequadamente 
coletas e sistemas de eliminação em aterros 
de modo seguro, a cerca de R$ 150–250 por 
tonelada de resíduos recolhidos.

• Processamento de orgânicos: Apoiar 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) e 
créditos de carbono voluntários para impulsionar 
o processamento de orgânicos em escala 
industrial e progredir no cumprimento das metas 
de redução de emissões.

• Centros de reciclagem: Investir em “centros” 
regionais de tratamento de resíduos e “raios” de 
transporte eficientes, com novos polos localizados 
em desertos de reciclagem estratégicos e 
potencialmente através de zonas econômicas 
especiais, tais como parques de reciclagem. 

• Infraestrutura de logística: Oferecer suporte ao 
transporte por caminhões e navios, para que os 
materiais recicláveis   viajem mais longe a um 
custo menor, exigindo assim menos centros de 
reciclagem.

• Microfinanciamento: Desenvolver entidades de 
financiamento cooperativo que possam fornecer 
capitalização de juros baixos para catadores e 
centros de reciclagem.

• Financiamento inicial modernizado: Investir na 
tecnologia do futuro para criar uma mudança de 
paradigma nos sistemas de reciclagem e design 
de materiais. 

Fontes de investimento

• Cobrança indireta de taxas: Estruturar sistemas 
nacionais indiretos de cobrança para serviços de 
coleta de resíduos em residências e empresas.

• Responsabilidade estendida do produtor (REP): 
Compartilhar a responsabilidade dos custos de 
produtos no final de sua vida útil, incentivando a 
reciclagem do produto e a maior demanda por 
matéria-prima reciclável.

• Fundos de investimento de impacto, filantrópicos 
e de múltiplos doadores: Acesso a financiamento 
dedicado à redução de plásticos no oceano 
e a soluções mais abrangentes na gestão de 
resíduos.
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