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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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APÊNDICE

PERFIS ORGANIZACIONAIS

Selecionando as organizações de melhores práticas

As organizações selecionadas foram inicialmente escolhidas com base em sua capacidade comprovada 
para resolver um ou mais dos cinco desafios “básicos” estudados: mudança de comportamento em 
escala, inclusão dos catadores de materiais recicláveis, coleta acessível, reciclagem econômica de 
plásticos e/ou processamento de orgânicos sem prejuízo. Em seguida, as organizações foram visitadas 
e priorizadas com base em observações de campo. Os critérios que usamos são descritos na Tabela 1 e 
no Anexo 1:

7

A seguir, fornecemos os perfis organizacionais da maioria das organizações apresentadas nesse 
documento, acompanhados por modelos negociais que descrevem seu principais projetos de negócios, 
principais atividades, modelos de receita, parceiros primários, bases de clientes e proposições de valor 
específicas.

Mudança de 
comportamento em 
escala

• Mais de 75% da comunidade atendida separa seus resíduos
• Mudança mensurável nas visões sociais
• Mudança mensurável nas escolhas do setor privado
• Mudança mensurável na legislação governamental

Inclusão dos 
catadores 
de materiais 
recicláveis

• Os catadores de materiais recicláveis integram o sistema de resíduos (ou 
seja, não só coletam resíduos de alto valor do lixo e vendem para lojas de 
sucata)

• Os meios de subsistência dos catadores foram melhorados

Coleta acessível • Sistema de coleta de lixo economicamente sustentável (seja por meio de 
apoio municipal ou de subsídio) e, idealmente, em operação por três anos ou 
mais 

Reciclagem 
econômica de 
plásticos

• Desvio de 80% do volume de lixo dos aterros
• Venda ou processamento de plásticos de baixo valor (como plásticos finos ou 

multicamadas, redes de pesca)
• Capacidade de construir negócios economicamente sustentáveis com fortes 

salvaguardas ambientais e sociais (e influenciar outras pessoas a fazer o 
mesmo)

Processamento 
de orgânicos sem 
prejuízo

• Valorizar os resíduos orgânicos de forma sustentávelPERFIS
ORGANIZACIONAIS

 E
PLANOS DE
NEGÓCIOS
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mar aberto, a fim de transformá-las em algo 
valioso. 

O Net Positiva trabalha diretamente com as 
comunidades e a indústria de pescadores. Os 
pescadores aprendem sobre os danos causados 
pelas redes de pesca descartadas e têm a opção 
de vender ou doar seu equipamento gasto. 
Atualmente, eles possuem acordos com 15 
grupos de pesca comercial e 12 comunidades 
de pescadores autônomos (representando mais 
de 300 toneladas de redes por ano). O dinheiro 
economizado ao obterem as redes gratuitamente 
é reinvestido na comunidade local ou doado a 
organizações ambientais. As redes usadas são 
enviadas para Santiago, onde são recicladas em 
grânulos e cada etapa do processo é totalmente 
rastreável. Os itens finais fabricados podem ser 
rastreados até as vilas de pescadores onde as 
redes foram coletadas.

A Bureo atualmente possui parcerias com mais 
de seis empresas nos Estados Unidos e na 
América do Sul. Seu objetivo é coletar mais de 
1.000 toneladas de redes de plástico por ano até 
2020, através da expansão para a Argentina e o 
Peru.

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Bureo, Projeto Net Positiva
Tipo de organização: Empresa B
Localização: Chile
Criação: 2013
Operações: coleta, separação, 
processamento, reaproveitamento
Quantidade gerida: 300t
Comunidades envolvidas: 26
Website: https://bureo.co/pages/net-positiva

PROGRAMA NET POSITIVA DA BUREO
A empresa Bureo iniciou um programa de 
coleta e reciclagem de redes de pesca em fim 
de vida útil, o Net Positiva, com pescadores 
comunitários no Chile. Pagando por redes 
de pesca usadas (ou seus fragmentos) de 
pescadores autônomos e comerciais, o esquema 
mantém as redes fora do oceano (onde é a 
forma de plástico mais destrutiva para a vida 
marinha). As redes, geralmente feitas de Nylon 
6, são transformadas em itens de alto valor como 
skates, óculos escuros e frisbees, ou vendidas 
a outros fabricantes interessados   em usar 
“materiais sustentáveis” (resíduos rastreáveis   e 
com uma história positiva). Um de seus produtos 
exclusivos, o Minnow, é o primeiro skate feito de 
plástico reciclado. 

A empresa foi formada em 2013 por três 
engenheiros americanos que compartilhavam 
uma paixão pelo oceano e queriam encontrar 
uma maneira de ajudar a salvá-lo da poluição 
do plástico. Quando perceberam a gravidade 
do problema das redes de pesca sendo jogadas 
diretamente no oceano, eles decidiram procurar 
uma solução. Percebendo que as redes eram um 
recurso abundante, – e não um problema – seu 
objetivo era coletá-las antes que chegassem ao 

PLANO DE NEGÓCIOS: BUREO – PROJECTO NET POSITIVA

ORGANIZAÇÃO Bureo – Projecto 
Net Positiva

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa B

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• Comunidade 
pesqueira 
(comercial e 
autônoma)

• Empresas 
que compram 
plástico social 
reciclado

• Investidores 
de impacto 
social

• Negociar com 
pescadores 
autônomos e 
comerciais

• Recolher 
redes em 
fim de vida 
útil com a 
comunidade 
de 
pescadores

• Coletar, 
limpar, 
processar 
redes 
(geralmente 
terceirizadas 
localmente)

• Venda de 
produtos 
através de 
plataforma 
online 

• Venda de 
material 
reciclado 
“plástico 
social” para 
empresas 
parceiras 
na forma de 
grânulos

Meta: Coletar 
redes de pesca 
em fim de vida 
útil (a forma 
mais prejudicial 
de plástico 
oceânico) e criar 
algo valioso em 
seu lugar

Proposta de 
valor: fornecer 
aos pescadores 
um uso para 
suas redes 
gastas ao invés 
do descarte no 
mar (o que acaba 
prejudi- cando 
o seu próprio 
sustento)

Fornecer aos 
consumidores 
produtos 
fabricados com 
materiais recicla- 
dos rastreáveis 
até a origem

Materiais reciclados: 
Grânulos plásticos

Produtos para venda: 
skates, frisbees, óculos 
de sol, roupas, jogos, 
artigos de surf

Comunidade 
pesqueira: 
coleta das redes

Empresas 
de produtos 
de consumo: 
material 
reciclado

Consumido- 
res: produ- tos 
finais (skates, 
frisbees, óculos 
de sol)

Recursos-chave Impacto

• Plataforma 
online

• Parceiros 
locais e 
gerentes 
de tarefas 
terceirizadas

• Comunidade 
de catadore

• Recolheu 300 
toneladas de redes de 
pesca

• Fez parcerias com 15 
pescadores comerciais 
e 12 comunidades de 
pesca em cinco regiões 
do Chile

• Implementou 12 
projetos comuni- 
tários (educação 
ambiental, painel 
solar, compostagem 
comunitária)

• Emprega 30 
trabalhadores locais

• Vende com sucesso 
oito produtos feitos 
com as redes no 
mercado global 
(skates, etc.)

Legislação-chave

REP: responsabi- 
lidade estendida 
do produtor 
aumentando os 
requisitos para 
a certificação de 
fim de vida útil

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos de administração
• Compra de redes e/ou doação 

para programas ambientais 
locais

• Custos de terceirização em cada 
comunidade, pagando a parceiros 
locais para gerenciar o processo 
de produção e a cadeia de 
suprimentos

• Venda de produtos derivados das redes de pesca (skates, 
etc.)

• Venda de material de rede de pesca reciclado em forma de 
grânulos

https://bureo.co/pages/net-positiva
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GRUPO DE AÇÃO E PESQUISA 
AMBIENTAL CHINTAN 
A Chintan foi lançada em 1999 para tratar de 
questões de consumo sustentável, justiça social 
e ambiental. Bharati Chaturvedi, fundadora da 
Chintan, procurou abordar questões de exclusão 
e marginalização dos catadores de materiais 
recicláveis através de uma nova parceria com o 
setor informal, que fornece serviços essenciais 
na gestão de resíduos em busca de um mundo 
com consciência ambiental e socialmente justo. 

A principal abordagem da Chintan envolve 
pesquisa, ativismo e governança ambiental, 
abordando as questões enfrentadas pelos filhos 
dos catadores e fortalecendo a capacidade dos 
trabalhadores informais.

Em 2001, a Chintan mobilizou catadores, 
coletores de lixo, pequenos comerciantes 
de sucata, pequenos compradores e outros 
recicladores a formar a Safai Sena, que se traduz 
como “um exército de faxineiros” (anteriormente 
chamada de Rashtriya Safai Seva Sangathan). 
A entidade foi oficialmente registrada em 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Grupo de Ação e Pesquisa Ambiental 
Chintan
Tipo de organização: Não governamental 
(NGO)
Location: Deli, Índia
Criação: 1999
Operação:
Quantidade Gerida: Mais de 60.000 
residências, lojas e propriedades (e a estação 
ferroviária de Nova Deli)
Inclusão dos catadores de materiais 
recicláveis: Mais de 15,000 pela Safai Sena 
Website: https://www.chintan-Índia.org/index.
html

2009, com uma visão voltada a permitir que os 
trabalhadores do setor de resíduos aprimorem 
seu trabalho através do conceito de empregos 
verdes. A Safai Sena oferece uma gama de 
serviços, incluindo coleta domiciliar de resíduos e 
treinamento para todos os membros. 

A Chintan também está trabalhando para reverter 
as atitudes negativas em relação à compostagem, 
investindo em compostores com melhor estética 
e na mudança de comportamento direcionada às 
comunidades de classe média e alta. 18 centros 
de aprendizagem fornecem treinamento para 
mais de 2.300 filhos de trabalhadores do setor 
de resíduos. Seu programa No Child In Trash 
(Sem Crianças No Lixo) tem como premissa a 
importância dos filhos dos trabalhadores de 
resíduos terem uma infância digna.

PLANO DE NEGÓCIOS: GRUPO DE AÇÃO E PESQUISA AMBIENTAL CHINTAN

ORGANIZAÇÃO Chintan TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

ONG

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• Catadores de 
recicláveis e 
sucateiros

• Safai Sena
• Fundações
• Governo 

nacional
• Governos 

estaduais
• Mídia
• Aliança dos 

catadores 
de materiais 
recicláveis da 
Índia

• Organizações 
de conceito 
semelhante

• Polícia

• Facilitar e 
organizar o 
treinamento de 
trabalhadores 
na economia 
informal de 
resíduos, 
incluindo 
catadores e 
sucateiros

• Ativismo 
colaborativo

• Campanha 
por causas 
ambientais

• Desenvolver 
microempreen-
dedores

• Coleta de 
resíduos 
domiciliares

• Promover a 
compostagem

• Facilitar MRFs, 
organizações 
associativas, 
grupos de 
resíduos, etc.

Meta: Criar 
uma gestão 
de resíduos 
responsável

Proposta de 
valor: Usar 
dados para fins 
de ativismo e 
fornecimento 
de serviços 
de gestão 
responsáveis e 
transparentes 
para toda a 
cadeia de 
resíduos

• Orgânicos: 
compostagem de 
leiras e mosca 
soldado negra

• Materiais recicláveis: 
manuseados 
por catadores 
empreende- dores 

• Residências: 
coleta

• Empresas 
privadas: 
coleta e 
serviços de 
consultoria

Recursos-chave Impacto

• MRFs
• Livros de 

pesquisa 
publicados

• Promoveu a Safai 
Sena, que possui 
mais de 10.000 
membros

• Conduziu estudos 
sobre resíduos, 
poluição do ar e 
outras questões 
ambientais

Legislação-chave

• Regras de 
Gestão de 
Resíduos 
Sólidos e de 
Resíduos 
Plásticos, 2016

• Emenda às 
Regras de 
Resíduos 
Plásticos, 2018

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos operacionais (eletricidade, 

manutenção)
• Custos dos veículos (manutenção, 

combustível)
• Equipamentos de segurança
• Custos de administração

• Fundações
• Subsídios e doações
• Consultoria

https://www.chintan-Índia.org/index.html
https://www.chintan-Índia.org/index.html
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CIBUNUT BERWARNA
Em 2015, o governo municipal de Bandung iniciou 
um programa chamado Kawasan Bebas Sampah 
(Área de LIxo Zero). Este programa tem como 
objetivo fornecer treinamento e assessoria aos 
subdistritos de Bandung para reduzir seu lixo, 
a fim de diminuir a carga no aterro da cidade. 
Seis sub-distritos foram selecionados para 
implementar este programa, com o Cibunut 
sendo um deles.

Cibunut é caracterizado por suas ruas estreitas, 
que não permitem a passagem de carros, e por 
ser repleto de importantes questões sociais e 
ambientais. Sob um novo líder do subdistrito, 
Om Ibo, as coisas mudaram significativamente, 
incluindo a implementação de programas lixo 
zero.

Muitas partes interessadas foram incluídas 
no processo, incluindo Tini Martini Tapran, 
uma ativista ambiental dedicada, treinada 
em organização comunitária pela Fundação 
Mãe Terra, nas Filipinas. Como as pessoas 
em Bandung apreciam atividades criativas, 
um programa no qual os cidadãos pintavam 
suas casas – com cada bairro tendo sua 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Cibunut Berwarna (Cibunut Colorida)
Tipo de organização: governamental local, 
apoiada por fundações
Localização: Bandung, Jawa Barat, Indonésia
Criação: 2015
Operação: educação, coleta, separação, 
compostagem
Quantidade gerida: menos de 2t/dia
Residências atendidas: menos de 300 (< que 
1% da cidade)

própria cor e tema – foi usado para aumentar 
a conscientização sobre questões e programas 
ambientais e construir o orgulho da comunidade. 

O programa é a inspiração para o nome Cibunut 
Berwarna (Cibunut Colorida), e também 
implementa métodos para as pessoas reciclarem 
resíduos orgânicos e recicláveis. Atualmente, 
a quantidade total de resíduos gerados em 
Cibunut é de cerca de 161 quilos por dia (com 
aproximadamente 2.000 residentes), equivalente 
a uma média de 0,08 quilogramas por dia 
por cidadão, muito menor do que a média da 
Indonésia (0,5–0,7 quilogramas por dia por 
cidadão).

PLANO DE NEGÓCIOS: CIBUNUT BERWARNA

ORGANIZAÇÃO Cibnut Berwarna TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Governamental local

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• Liderança 
subdistrital

• Governo 
municipal de 
Bandung

• Corporação 
de Limpeza de 
Bandung

• Doadores e 
parceiros, como 
ex-alunos de 
universidades 
locais, 
empresas, etc.

• Promover 
mudanças de 
comportamen- 
to para reduzir 
o lixo

• Coleta de lixo 
porta a porta 
por Mamang 
Sampah (Coletor)

• Compostagem 
orgânica 
comunitária e 
doméstica

• Reciclagem 
através do banco 
de resíduos 

Meta: Reduzir 
o lixo dos 
subdistritos para 
diminuir a carga 
dos aterros da 
cidade

Proposta de 
valor: Fornecer 
maneiras de 
reduzir o lixo 
localmente, 
aumentando a 
qualidade de vida 
social

• Recicláveis através 
do banco de resíduos 
(555 kg/mês)

• Coleta de resíduos 
(832 kg/mês)

• Composto (225 kg/
mês)

• Moradores 
do distrito 
de Cibunut

Recursos-chave Impacto

• Coletores de lixo 
privado

• Operadores 
de banco de 
resíduos

• Ativos de 
processamento 
orgânico

• Reduzir o lixo 
destinado a aterros 
para 0,08 kg/dia per 
capita

Legislação-chave

Regulamento 
Local de Bandung 
9, de 2011: Gestão 
de Resíduos

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários dos coletores (4 trabalha- 
dores a Rp 500 mil/mês)

• Carrinhos de lixo
• Demais custos pagos voluntariamente 

pela comunidade

• Doações de fundações e parceiros para financiar 
educação porta-a-porta, treinamento e aquisição de 
tecnologia

• Maioria de voluntários assalariados
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CICLO ORGANICO
O slogan da Ciclo Orgânico é “o destino do seu 
lixo pode mudar o destino do planeta”. É um 
modelo de negócio auto-sustentável que fornece 
uma solução única para o processamento de 
resíduos orgânicos domésticos no Rio de Janeiro, 
Brasil. Seu fundador, Luke Chiabi, estudou 
diferentes métodos de compostagem durante 
seu período na universidade. Após vários anos 
aperfeiçoando sua técnica, – e com a ajuda do 
programa Shell Iniciativa Jovem – ele decidiu 
lançar um negócio no bairro de Botafogo usando 
uma técnica de compostagem aeróbia baseada 
em microorganismos, para evitar que mais 
resíduos orgânicos terminassem em aterros. 

Os clientes da Ciclo Orgânico pagam uma taxa 
mensal pelo serviço. Por essa taxa, eles recebem 
uma lixeira, um saco de coleta biodegradável, 
serviço de coleta semanal e dois quilos de 
composto por mês (junto com sementes de 
jardim e outros presentes surpresa). A coleta 
é feita por catadores em bicicletas e as rotas 
foram cuidadosamente planejadas para maior 

INFORMAÇÕES  GERAIS
Informações Gerais
Nome: Ciclo Orgânico 
Tipo de organização: empresa
Localização: Rio de Janeiro, Brasil
Criação: 2017
Operações: coleta, compostagem
Quantidade gerida: 25t/mês
Residências atendidas: 900
Website: https://cicloorganico.com.br/

otimização. Os orgânicos são acumulados em 
uma área comum da cidade, que serve não 
apenas como o local de compostagem, mas 
também como um espaço verde aberto ao 
público. O processo de compostagem leva cerca 
de 3 a 4 meses e o composto é ensacado e 
recolhido pelos clientes ou vendido. 

Até o momento, a Ciclo Orgânico conta 
com 900 assinantes domésticos e processa 
aproximadamente 25 toneladas por mês. Devido 
ao seu rápido crescimento – de 300 a 850 
domicílios em menos de um ano – eles estão  
desenvolvendo uma nova unidade, onde poderão 
processar mais de 100 toneladas por mês, com 
espaço para eventualmente processar até 500 
toneladas.

PLANO DE NEGÓCIOS: CICLO ORGÂNICO

ORGANIZAÇÃO Ciclo orgânico TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa Social

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• Shell 
Iniciativa 
Jovem (fase 
de startup) 

• Entregar cestos 
de compostagem 
e sacos 
biodegra- dáveis 
aos clientes, 
fornecendo 
educação sobre 
a separação 
adequada do lixo 
orgânico

• Coleta semanal 
por bicicleta

• Processamento 
orgânico com 
microrganismos 
aeróbios 
para produzir 
composto

• Realizar dias 
comunitários 
no espaço de 
compostagem,  
com: 
 − educação 

ambiental geral
 − demonstração 

de técnicas de 
compostagem 
 − trabalho 

voluntário 
 − publicidade

Meta: Ajudar 
a criar uma 
comunidade na 
qual o lixo é uma 
solução e não um 
problema

Proposta de 
valor: Fornecer 
uma saída 
alternativa 
para resíduos 
orgânicos 
através da 
compostagem, 
oferecendo 
presentes e 
embelezamento 
comunitário

• Composto: Processo 
de microorganis-mo 
aeróbio, com folhas 
secas misturadas 
a resíduos em 
pilhas semelhantes 
a pirâmides 
(peneiradas para 
eliminar plásticos)

• Residências: 
coleta de 
porta em 
porta e 2 kg 
de composto 
mensais 
(junto com 
sementes e 
um presente)

• Negócios /
Condomínios: 
Serviços de 
coleta

Recursos-chave Impacto

• Terras
• Bicicletas
• Metodologia 

de compos- 
tagem

• Coleta de 400 
toneladas de 
resíduos orgânicos

• Sequestro de 
308 toneladas de 
emissões de gás 
estufa através de 
compostagem e 135 
através do uso de 
bicicletas no lugar 
de caminhões

• Produção de 240 
toneladas de 
composto

Legislação-
chave
Política 
Nacional de 
Resíduos 
sólidos 
12.305\10

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários do pessoal (processadores 
de composto e coletores em 
bicicletas)

• Custos operacionais
• Equipamento de compostagem
• Terra
• Custos de administração

• Taxas de adesão (mensalidades com base no serviço 
solicitado, ou seja, frequência de retirada e tamanho dos 
baldes)

• Vendas de composto

https://cicloorganico.com.br/
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Cooperativa CooperRegião
Tipo de organização: cooperativa de 
catadores
Localização: Londrina, Brasil
Criação: 2009
Membros: 127
Operações: coleta em toda a cadeia de 
resíduos, separação, compactação
Quantidade gerida: 350t/mês
Residências atendidas: 78,000, com 14 
contratos públicos e privados
Website: http://www.cooperregiao.com/site/

Um primeiro contrato foi assinado em 2010 para 
a separação e venda de materiais. Com o passar 
do tempo, metas e responsabilidades foram 
ampliadas pelo governo, o que proporcionou uma 
renda melhor e mais espaço para o crescimento 
da cooperativa. Hoje, a CooperRegião realiza 
coleta, triagem e venda de resíduos para mais 
de 78.000 domicílios e possui 14 contratos 
adicionais com entidades públicas e privadas, 
resultando em cerca de 350 toneladas coletadas e 
processadas por mês que provêm treinamento e 
salários aos atuais 127 membros.

COOPERATIVA COOPERREGIÃO
A CooperRegião, localizada em Londrina, foi 
a primeira cooperativa de catadores a firmar 
contrato com o governo brasileiro. Com isso, 
lhes foi atribuída a responsabilidade formal de 
coletar o lixo de todos os lares locais e separar os 
recicláveis. 

A partir de 2008, as 32 associações de catadores 
de Londrina começaram a discutir a possibilidade 
de se unir para formar uma cooperativa. Um 
ano depois, o município, atuando sob a recém-
aprovada política nacional de resíduos sólidos 
(PNRS), nomeou uma assistente social para 
trabalhar com as associações na formação de 
uma cooperativa. Após o treinamento necessário, 
a cooperativa foi estabelecida com 20 membros 
de 7 associações. Seu objetivo era dignificar o 
trabalho dos catadores, promovendo a inclusão 
social e a melhoria em toda a sociedade na 
gestão adequada de resíduos. 

PLANO DE NEGÓCIOS: COOPERATIVA COOPERREGIÃO

ORGANIZAÇÃO Cooperativa 
CooperRegião

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Cooperativa de catadores

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• Governo
• Universidade: 

alunos fazem 
controle de 
qualidade 
como parte dos 
estudos

• Educar a 
comunidade 
na limpeza e 
separação de 
resíduos

• Coletar fluxos 
inteiros de 
resíduos

• Coletar, 
classificar e 
compactar 
materiais

• Vender 
recicláveis

Meta: Dignificar 
o trabalho dos 
catadores e 
promover a 
inclusão social 
do seu trabalho 
para melhorar 
a sociedade 
através da gestão 
adequada de 
resíduos.

Proposta de 
valor: Fornecer 
uma solução 
de gestão 
de resíduos 
integrada e 
confiável para 
a comunidade, 
incluindo 
serviços de 
separação e 
coleta do lixo 
reciclável

• Recicláveis 
separados e 
compactados

• Governo 
(terceirização 
de serviços 
de resíduos)

• Cidadãos
• Empresas e 

organizações 
privadas

Recursos-chave Impacto

• Caminhões
• Instalações 

de separação 
com esteiras e 
compactadores

• Coleta mensal de 
350 toneladas de 
resíduos

•   
Subsistência estável 
para 127 catadores

Legislação-chave

PNRS: Política 
Nacional de 
Resíduos Sólidos 
que indica 
diretamente os 
catadores que 
devem realizar 
os trabalhos de 
coleta 

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos operacionais das 

instalações (eletricidade, 
manutenção, aluguel)

• Custos dos veículos (manutenção, 
combustível)

• Custos de administração

• Contrato governamental (taxa por domicílio servido com 
pagamento do aluguel da instalação e dos impostos de 
seguridade social dos membros)

• Taxas de coleta de resíduos comerciais
• Venda de material reciclável

http://www.cooperregiao.com/site/
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COOPERATIVA DOIS IRMÃOS
A cooperativa de catadores de materiais 
recicláveis Dois Irmãos está localizada a 60 
quilômetros de Porto Alegre, Brasil. Atualmente, 
ela emprega 38 catadores e fornece 100% da 
coleta de lixo da cidade. Suas raízes remontam a 
1994, quando um casal local com formação em 
gestão de resíduos estabeleceu uma entidade de 
serviços de lixo. Para obter um contrato ampliado 
que incluísse a coleta, ela foi reclassificada em 
2009 como uma cooperativa.

Seu objetivo é encontrar o destino certo para 
o lixo da cidade, proporcionando emprego 
remunerado para seus membros. Com quase 
25 anos de contratos em constante evolução 
com o governo e parceiros do setor, a Dois 
Irmãos passou a trabalhar não só como coletora 
e separadora de recicláveis, mas também 
como compradora, processadora e educadora 
ambiental. 

Seu principal serviço é a coleta diária de resíduos 
separados na fonte produzidos pelos 31.000 
habitantes da cidade. Isso inclui materiais 
orgânicos, recicláveis e não recicláveis que são 
classificados e processados antes de serem 
vendidos. A cooperativa agrega valor significativo 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Cooperativa Dois Irmãos
Tipo de organização: cooperativa de 
catadores
Localização: Dois Irmãos, Brazil
Criação: 1994
Operações: coleta em todo o fluxo de 
resíduos, separação, limpeza, trituração e 
peletização
Quantidade gerida: 110t/mês
Website: https://www.facebook.com/
cooperativarecicladoresdoisirmaos/

ao lavar, retalhar e peletizar plásticos residuais. 
Seu equipamento foi adquirido em parte por 
meio de parcerias com empresas privadas, 
como a Braskem, Ambev, Funasa e Abipek. 
Ao integrar verticalmente a reciclagem de 
plásticos, a cooperativa não só aumenta o valor 
de seus resíduos o suficiente para operar uma 
organização economicamente sustentável, mas 
também para pagar aos membros mais que o 
dobro do salário mínimo (algo muito incomum 
para esse tipo de trabalho em uma área remota).

A margem extra também lhes permite apoiar 
suas cooperativas irmãs. Além da coleta de 
100% dos resíduos da cidade, eles compram 
aproximadamente 15 toneladas por mês de 
materiais de baixo valor de outras cooperativas. 
Isso fornece um mercado para certos materiais 
que, de outro modo, não existiria. A Dois Irmãos 
também possui recursos para pagar acima das 
taxas de mercado, compartilhando assim sua 
prosperidade com as organizações irmãs.

PLANO DE NEGÓCIOS: COOPERATIVA DOIS IRMÃOS

ORGANIZAÇÃO Cooperativa Dois 
Irmãos

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Cooperativa de catadores

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• Governo
• Indústria 

(Braskem, 
Ambev, Funasa 
e Abipek)

• Educar a 
comunidade 
sobre a 
limpeza e 
separação de 
materiais com 
treinamento 
porta a porta

• Coletar 
resíduos de 
clientes em 
horários 
marcados

• Coletar, 
classificar 
e processar 
materiais

Meta: encontrar 
o destino correto 
para o lixo 
produzido pelos 
moradores da 
cidade e oferecer 
empregos 
lucrativos para 
os membros da 
cooperativa

Proposta de 
valor: Fornecer 
uma solução 
de gestão 
de resíduos 
integrada e 
confiável para 
100% da comuni- 
dade, incluindo 
serviços de 
coleta e coleta de 
fluxo completo

Proposição de 
valor para outras 
cooperativas: 
Oferecer um 
mercado para 
materiais difíceis 
de reciclar e 
pagar acima 
dos preços de 
mercado

• Recicláveis não 
plásticos separados 
e compactados

• Grânulos de plástico 
reciclado

• Governo
• Cidadãos
• Parceiros 

industriais de 
compra

Recursos-chave Impacto

• Caminhões
• Instalações de 

separação com 
esteira, lavador, 
triturador, 
peletizador e 
compactador

• Coleta de 110 
toneladas por mês

• Subsistência estável 
para 38 catadores

• Serviços de coleta 
para 30.470 pessoas

Legislação-chave

Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, 
12.305/10: Dá 
aos catadores o 
direito de realizar 
trabalhos de 
coleta

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos operacionais (energia, 

manutenção, aluguel para o 
compactador, lavadora, trituradora, 
peletizadora)

• Custos dos veículos (manutenção, 
combustível)

• Custos de administração

• Um contrato governamental paga os aluguéis de 
instalações e serviços de utilidade, além dos salários dos 
motoristas de caminhão e despesas com combustível (ou 
seja, a maioria dos custos operacionais)

• Taxas de serviço de cobrança
• Reciclagem não plástica
• Grânulos de plástico reciclado 

https://www.facebook.com/cooperativarecicladoresdoisirmaos/
https://www.facebook.com/cooperativarecicladoresdoisirmaos/
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RECICLAGEM ECOBALI
A ecoBali foi fundada em 2006 por um grupo de 
ambientalistas que queriam fazer algo positivo 
em relação ao crescente problema dos resíduos 
em Bali. Seu objetivo inicial era mudar a forma 
como as pessoas pensavam e lidavam com o lixo. 
A ecoBali fornece uma gestão de resíduos 
responsável que leva a um estilo de vida mais 
sustentável. Eles tentam capacitar as pessoas a 
viver estilos de vida sem desperdício, ensinando 
estratégias de redução de resíduos, fornecendo 
recursos como sacolas reutilizáveis e garantindo 
que o que resta seja reciclado ou descartado 
adequadamente em aterros legais. Com os 
serviços da ecoBali, os clientes têm a garantia 
de que seus resíduos serão gerenciados com 
responsabilidade. 

A ecoBali distribui sacolas coloridas para 
residências e empresas (ao invés de caixas 
plásticas). Os sacos verdes são usados para papel 
e papelão, e os vermelhos para vidro, metal, 
plástico e outros inorgânicos. O lixo orgânico não 
é coletado, mas kits de compostagem caseiros 
se encontram disponíveis para compra. Quando 
as sacolas são coletadas, – quase semanalmente 
– elas são levadas para uma estação de triagem 
manual, onde os recicláveis são separados, 
limpos e compactados.
Seu programa certificado de banco de resíduos, 
o Ini Bukan Sampah (“Isso não é lixo”), envolve 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Reciclagem ecoBali
Tipo de organização: company
Localização: Bali, Indonésia
Criação: 2006
Operação: coleta, venda de recicláveis, 
treinamento, consultoria
Quantidade gerida: 60–70t/mês
Website: https://eco-bali.com/

a compra de materiais recicláveis de escolas e 
residências. Isso é feito em parceria com a Tetra 
Pak, a Body Shop AQUA e outras marcas como 
parte de um programa voluntário de REP.

A ecoBali alcançou muito sucesso até hoje, tendo 
processado mais de 5.000 toneladas de lixo, 
principalmente inorgânicos (reduzindo o volume 
nos aterros em 70 a 80% com programas de 
reciclagem e compostagem). Eles co-fundaram 
a Waste4Change com a Greeneration Indonésia a 
fim de escalar seu modelo para Java e realizaram 
mais de 2.500 sessões de eco-treinamento 
com famílias e empresas, além de mais de 300 
sessões de treinamento educacional.

PLANO DE NEGÓCIOS: RECICLAGEM ECOBALI

ORGANIZAÇÃO Reciclagem 
ecoBali

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com resíduos Clientes

• TetraPak
• Danone  Aqua
• Body Shop
• Bali Buda
• Waste4Change 

e Greeneration

• Mudança de 
comportamento 
para ensinar a 
separação na 
fonte

• Serviços sem-
anais de coleta 
inorgânica

• Separação, 
limpeza (ex: 
remoção de 
rótulos) e 
compactação de 
recicláveis

• Compra de 
recicláveis 
em bancos de 
resíduos

• Garantir a elim-
inação segura 
do lixo (apenas 
em instalações 
legais)

• Centro de 
distribuição 
Tetrapak

• Gestão de 
resíduos em 
eventos

• Ensinar às 
crianças os três 
R’s

• Serviços de 
consultoria

Meta: possibilitar 
um estilo de vida 
lixo zero

Proposta de 
valor: Gestão 
responsável de 
resíduos e um 
estilo de vida 
sustentável na 
ilha de Bali

• Recicláveis separa-
dos e compactados

• Compostores (feitos 
com embalagens 
TetraPak recicladas)

• Domicílios: 
coleta e com-
posta-gem

• Empresas 
privadas: co-
leta e gestão 
de eventos

• Escolas: 
banco de 
resíduos

• ONGs, gover-
no: serviços 
de consul-
toriaRecursos-chave Impacto

• Caminhões
• Compactado-

res
• Sistema de 

sacolas 
• Centro de 

separação

• 5.000 toneladas de 
lixo coletadas e pro-
cessadas

• Redução do lixo de 
70 a 80%

• Mais de 300 sessões 
educativas

• Mais de 2.500 ses-
sões de treinamen-
to para famílias e 
empresas

• Mais de 350 uni-
dades de composta-
gem vendidas

• Mais de 18 toneladas 
de sacolas plásticas 
recicladas

Legislação-chave

Nenhuma em 
especial

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos operacionais da instalação 

(eletricidade, manutenção)
• Custos dos veículos (manutenção, 

gasolina)
• Compras de recicláveis dos banco 

de resíduos
• Custos de administração

• Taxas de cobrança de famílias e empresas
• Vendas de materiais recicláveis (da coleta doméstica/

comercial, compras dos bancos de resíduos e atacadista 
da Tetra Pak)

• Loja ecológica com sacos reutilizáveis, unidades de 
compostagem, copos de garrafa de vinho, caixas e telhas 
recicladas

• Taxas de serviço de consultoria
• Gestão de resíduos para eventos

https://eco-bali.com/
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FECUNDA PATAGÔNIA
A Fecunda Patagônia se concentra na educação 
da comunidade e na coleta e separação de 
materiais recicláveis na remota região da 
Patagônia, no sul do Chile. Tudo começou 
quando um grupo de crianças da escola estava 
aprendendo sobre reciclagem, e chegou à triste 
conclusão de que não existiam instalações de 
reciclagem em sua região. Suas mães decidiram 
entrar em ação e abrir o primeiro ponto de 
coleta e separação de recicláveis em Coyhaique, 
no Chile, em 2016. A Fecunda Patagônia opera 
o ponto de limpeza, aceitando e separando 
materiais recicláveis de alto valor dos cidadãos 
locais. Em seguida, elas lidam com a logística de 
enviá-los a Santiago para processamento, a mais 
de 1.600 quilômetros de distância.

Seu objetivo consiste em “realizar contribuições 
concretas e significativas à nossa comunidade 
– desde o conhecimento técnico e humano – 
em ações futuras que reflitam nosso selo com 
consciência ambiental e social. Além disso, 
buscamos gerar, desenvolver e executar projetos, 
iniciativas e respostas inovadoras orientadas para 
resolver problemas sociais atuais e questões 
ambientais na região de Aysén, no Chile.”

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Fecunda Patagônia
Tipo de organização: empresa
Localização: Coyhaique, Patagonia, Chile
Criação: 2016
Operações: educação, coleta, separação
Quantidade gerida: 10–15 t/mês
Website: https://www.facebook.com/
fecundapatagonia/

Além de receberem materiais, eles fornecem 
serviços de coleta de recicláveis   em empresas 
locais e operam uma pequena loja onde são 
vendidos contêineres, compostores domésticos e 
produtos sustentáveis, como fraldas reutilizáveis. 
Eles enfatizam a educação da comunidade 
sobre a importância da separação e limpeza dos 
materiais e já contaram com a ajuda de mais de 
3.000 estudantes e adultos em seus dois anos 
de operação. Recentemente, eles assinaram 
um contrato com o Servicio Natural de Turismo 
do Chile (SERNATUR), cobrindo a educação 
ambiental em 14 estabelecimentos da região 
de Aysén. A entidade também está fortemente 
envolvida em várias campanhas locais, como a 
Reciclagem de Baterias em Aysén, na qual 23 
toneladas de baterias usadas foram coletadas em 
cinco dias. Uma campanha para construir uma 
cadeia de suprimentos para a reciclagem de vidro 
está em andamento.

Como a Patagônia, uma região geograficamente 
desafiadora com dois milhões de habitantes 
no Chile e na Argentina, não possui unidades 
de processamento de material (e fica a 
aproximadamente 30 horas de carro de Santiago), 
a logística é um desafio constante. Para superar 
isso, métodos criativos estão sendo desenvolvidos 
para garantir apoio logístico de baixo custo por 
parte de empresas que, de outra forma, estariam 
viajando de volta a Santiago com caminhões 
vazios.

PLANO DE NEGÓCIOS: FECUNDA PATAGÔNIA

ORGANIZAÇÃO Fecunda Patagônia TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Governo
• Vidraçarias 

Chile

• Educar empresas, 
escolas e organiza- 
ções sobre como 
limpar e separar 
materiais correta-
mente

• Coletar materiais 
recicláveis pré-sep-
arados e limpos de 
empresas e organi-
zações locais

• Realizar campanhas 
especiais para 
coletar materiais 
específicos, como 
baterias (23 tonela-
das até o momento)

• Coletar, separar e 
compactar mate-
riais

• Organizar o trans-
porte de materiais 
recicláveis de volta 
a Santiago

• Facilitar visitas de 
escolas e outras 
organizações às 
instalações de sep-
aração

Meta:
Aumentar a taxa 
de reciclagem na 
região de Aysén 
na Patagônia e 
diminuir o vol-
ume de lixo em 
aterros

Proposta de 
valor: Oferecer 
à comunidade 
serviços de re-
ciclagem con-
fiáveis e produtos 
sustentáveis

• Materiais sepa-
rados e compac-
ta- dos

• Membros: 
100 que reci-
clam utilizan-
do o ponto 
limpo

• Empresas 
locais / 
serviços de 
coleta

• Alunos: 3.000 
educados 
em respon-
sa- bilidade 
ambiental

• Compra-
do-res de 
materiais: 
obtêm uma 
nova fonte de 
material 

Recursos-chave Impacto

• Veículos para 
coleta de ma-
teriais

• Instalação de 
separação e 
compactação 
com compact-
ador

• Educação ambi-
ental de mais de 
3.000 estudantes 
e adultos em 
Aysén

• Mais de 90 tone-
ladas de material 
reciclável desvia-
das de aterros

• Mais de 23 tone-
ladas de baterias 
recicladas

Legislação-chave

REP: Lei chilena 
da Responsabili- 
dade Estendida 
do Produtor 
(aguardando 
efeitos)

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Gastos com logística para entregar 
materiais em Santiago

• Salários de pessoal
• Custos operacionais (eletricidade)
• Aluguel de instalações
• Taxas administrativas
• Custos de aluguel (veículo,  

compactador)
• Custos com veículos (manutenção, 

gasolina)

• Taxa de coleta (modelo fixo variando de acordo com o 
número de viagens de coleta por mês)

• Reciclagem de materiais para venda a compradores 
em Santiago

• Fundos arrecadados de concursos patrocinados pelo 
governo

• Contratos com agências para realizar treinamentos 
ambientais

• Vendas de produtos sustentáveis em lojas

https://www.facebook.com/fecundapatagonia/
https://www.facebook.com/fecundapatagonia/
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FUNDAÇÃO BASURA
A Fundação Basura é uma organização sem 
fins lucrativos fundada em 2015 em Santiago, 
no Chile. Ela se concentra em aumentar a 
conscientização da comunidade de que o lixo 
gerado não pertence à natureza. A fundadora, 
Macarena Guajardo, inspirou-se num movimento 
cultural observado ao morar na Alemanha, 
voltado à revalorização – e não à simples 
disposição – de resíduos. 

Ela criou um site dedicado a formas de 
reutilização do lixo no design arquitetônico e 
na arte. Ao retornar ao Chile, ela levou sua 
paixão um passo adiante e iniciou intervenções 
urbanas para aumentar a conscientização 
sobre os problemas relacionados a resíduos. 
Eventualmente, a ideia foi transformada em um 
modelo organizacional mais abrangente, com o 
objetivo de abordar e promover o conceito de lixo 
zero.

A organização usa um conjunto diversificado 
de táticas, todas criadas em torno do estilo de 
vida lixo zero. Sua receita advém principalmente 
da contratação dos serviços de gestão do 
Desafio Lixo Zero para eventos locais. Ao invés 
de simplesmente coletar lixo para reciclagem 
e compostagem, eles oferecem conselhos e 
consultoria sobre a execução de eventos livres 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Fundação Basura
Tipo de organização: sem fins lucrativos
Localização: Santiago, Chile
Criação: 2015
Operações: consultoria, educação, políticas 
públicas
Alcance comunitário: Mais de 15,000 
habitantes
Website: https://www.fundacionbasura.org/

de lixo. Até o momento, a Fundação Basura já 
trabalhou em 42 eventos, evitando a produção 
de 24 toneladas de lixo. Seu esforço mais bem-
sucedido foi a recuperação de 99% do lixo gerado.

A organização também oferece uma Academia 
Lixo Zero, onde 20 pessoas são selecionadas para 
completar uma série de oito cursos experienciais 
ensinando como implementar um estilo de vida 
sem lixo. A Academia contou com 230 pessoas 
e impressionantes 11.000 fizeram o seu curso 
online. A Fundação Basura também oferece um 
Selo Lixo-Zero para organizações que provam 
que suas operações são neutras em resíduos. 
Finalmente, ela realiza grandes eventos “lixo 
zero”, onde membros influentes da sociedade 
se reúnem para discutir diferentes pontos de 
vista sobre os princípios e a legislação de gestão 
de resíduos, promovendo um diálogo ativo e 
apoiando a transição para uma cultura de lixo 
zero. 

Acima de tudo, a Fundação Basura encontrou 
sucesso ensinando os benefícios de viver uma 
vida livre de lixo – e que isso deveria ser um 
desejo comum, ao invés de uma obrigação. É 
enfatizado que os seres humanos são parte da 
natureza, que precisamos cuidar de nós mesmos 
e do nosso lar e que isso pode começar a ser feito 
em qualquer nível da sociedade.

PLANO DE NEGÓCIOS: FUNDAÇÃO BASURA

ORGANIZAÇÃO Fundação Basura TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Sem fins lucrativos

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Governo
• Aliança 

Lixo-Zero
• Setor privado
• Universidades 

(infraestru-
tura, apoio 
e acesso a 
estudantes 
voluntários)

• Gestão de resíduos 
em eventos (de-
safio lixo-zero): 
orientação sobre 
a redução do lixo 
e prestação de 
serviços em eventos

• Educação comu-
nitária (Academia 
Lixo Zero): curso 
com ferramentas 
para implementar 
um estilo de vida 
sem lixo

• Consultoria comer-
cial de resíduos 
(Selo Lixo Zero): 
Empresas com 
práticas de lixo zero 
recebem certifi-
cação e reconheci-
mento

• Influência na comu-
nidade (reuniões de 
lixo zero): debates 
mensais com 
membros influentes 
para discutir tópicos 
sobre resíduos

• Aconselhamento 
sobre legislação 
relacionada ao lixo

• Conscientização via 
mídias sociais

Meta: Gerar 
oportunidades 
para conectar e 
compartilhar a 
cultura de lixo 
zero por meio de 
uma visão inte-
gral e flexível

Proposta de 
valor: Proporcio-
nar um ponto de 
vista holístico ao 
mesmo tempo 
em que aborda 
os resíduos de 
forma abrangen-
te por meio da 
prevenção, lon-
gevidade de pro-
dutos e gestão 
sustentável ao 
fim da vida útil.

• Alguns  
recicláveis

• Composto de 
orgânicos (de 
eventos) 

• Organiza-
dores de 
eventos: 
orientação 
em eventos 
e serviços 
de gestão de 
resíduos

• Decisores 
públicos: 
conselho de 
legislação

• Setor priva-
do: esquema 
de certifi-
cação de lixo 
zero

• Comunidade: 
treinamento 
ambiental 
e atividades 
sociais

Recursos-chave Impacto

• Rede social 
(mídias sociais 
e site)

• Plataforma 
online (UDE-
MY)

• Gerenciou 42 
eventos (com até 
99% de recuper-
ação de  
resíduos)

• Evitou a emissão 
de 20 toneladas 
de CO2

• Realizou 11 ac-
ademias de lixo 
zero

• Treinou 11.000 
pessoas online

• Reconheceu 8 
organiza- ções 
com o Selo Lixo 
Zero

• Organizou 7 
eventos lixo zero 
com 1000 partic-
ipantes

• Publicou 2 livros

Legislação-chave

REP: Lei de 
Responsabili-
dade Estendida 
do Produtor no 
Chile

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos administrativos
• Custos operacionais de eventos (logísti-

ca, pessoal, comida para trabalhadores 
e voluntários)

• Materiais (materiais de treinamento e 
dos pontos verdes, publicidade)

• Doações: governo (academias lixo zero), setor privado, 
individuais

• Vendas de produtos “lixo zero”
• Taxas de eventos de desafios lixo zero (com base na 

duração do evento e no público esperado)

https://www.fundacionbasura.org/ 
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HASIRUDALA INNOVATIONS
A HDI – de Força/Exército (Dala) e Verde (Hasira) 
– é uma empresa de benefícios, com sede 
em Bangalore, na Índia. É parceira da ONG 
HasiruDala, que se concentra na justiça social 
e defesa de políticas para os catadores. Ambas 
visam criar melhores meios de subsistência 
para os catadores de materiais recicláveis, 
capacitando-os a construir negócios viáveis   que 
tenham um impacto socioambiental positivo. 
Elas inspiraram 28.000 famílias a separar seu 
lixo, resultando em 90% de reciclagem ou 
processamento (e, assim, desviando mais de 700 
toneladas por mês dos aterros sanitários), ao 
mesmo tempo em que proporcionam empregos a 
cerca de 200 catadores.

Em Bangalore, a legislação exige que os 
municípios forneçam serviços de coleta para 
residências unifamiliares, mas deixa o mercado 
aberto para grande geradores de resíduos 
(isto é, complexos residenciais com mais de 50 
domicílios ou estabelecimentos comerciais que 
geram mais de 50kg de lixo orgânico por dia). 
Para estes, os catadores empreendedores da 
HDI   fornecem serviços completos de gestão de 
resíduos.

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: HasiruDala Innovations
Localização: Bangalore, índia
Tipo de organização: Empresa Seção 8
Criação: 2016
Operações: coleta, gestão de resíduos em 
eventos
Quantidade gerida: 800t/mês
Residências atendidas: 30,000
Website: https://hasirudalainnovations.com/

Os catadores empreendedores são treinados 
na prestação de serviços e recebem uma rota 
e um caminhão de coleta exclusivos (dos quais 
obtêm a propriedade total após quatro anos). 
Eles recrutam um motorista, dois funcionários de 
coleta e separadores para construir seu próprio 
negócio de resíduos. Os funcionários coletam 
orgânicos e inorgânicos uma vez por semana, 
vendem materiais recicláveis   para atacadistas e 
entregam resíduos orgânicos para profissionais 
do setor de compostagem. Sua renda é gerada 
através das vendas de recicláveis   e uma taxa de 
serviço de coleta de cada família.

Esse modelo capacita os catadores a se 
tornarem empreendedores que, por sua vez, 
podem empregar outros catadores de materiais 
recicláveis e ganhar ativos para si mesmos (por 
exemplo, um caminhão de coleta). Eles também 
obtêm rendimentos estáveis e desfrutam de 
condições de trabalho mais seguras.

https://hasirudalainnovations.com/
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PLANO DE NEGÓCIOS: FUNDAÇÃO BASURA (MODELO DE CATADORES 
EMPREENDEDORES INCORPORADOS NA ESTRUTURA DA EMPRESA)

PLANO DE NEGÓCIOS: FUNDAÇÃO BASURA

ORGANIZAÇÃO HasiruDala TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa beneficente (Seção 8)

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• HasiruDala 
Innovations 
(HDI)

• Recrutar em-
preendedores e 
trabalhadores (mo-
toristas, coletores, 
separadores)

• Treinar os clientes 
sobre como separar 
o lixo

• Coletar lixo 
doméstico

• Separar lixo in-
orgânico e vendê-lo 
para atacadistas

• Entregar lixo 
orgânico a compos-
itores

• Entregar lixo resid-
ual aos aterros 

Meta: Criar 
melhores meios 
de subsistência 
para os catado-
res através de 
negócios viáveis 
que ofereçam 
impacto social e 
ambiental posi-
tivos

Proposta de 
valor: Oferecer 
às famílias e em-
presas serviços 
de coleta de 
lixo confiáveis 
e completos, 
capacitando os 
catadores a se 
tornarem em-
preendedo-
res. 

• Recicláveis
• Composto

• Residências 
e empresas 

Recursos-chave Impacto

• Equipamentos 
de coleta

• Unidades de 
separação

• Rotas desig-
nadas

• Vínculos com 
os residentes

• Apoiou 184 
catadores de 
material reci-
clável a obte-
rem empregos 
como em-
preende-dores

Legislação-chave

BBMP: deter-
mina que os 
serviços de 
lixo em grande 
escala não serão 
fornecidos pelos 
municípios, 
abrindo 40% da 
gestão de resídu-
os de Bangalore 
para serviços de 
coleta privada

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários da equipe (motoristas,  
coletores, separadores)

• Manutenção e combustível para  
caminhões

• Aluguel de veículos

• Venda de recicláveis
• Taxa por domicílio atendido

ORGANIZAÇÃO HasiruDala TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa beneficente (Seção 8)

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• ONG Hasiru-
Dala 

• Catadores de 
recicláveis

• Registrar clientes 
de serviços de lixo 
em grande escala 
(B2B) e gerenciar 
seu relacionamento 
contratual

• Recrutar catadores 
e treiná-los para 
a prestação de 
serviços, KPIs, etc.

• Dar a cada catador 
empreendedor uma 
rota de coleta, um 
caminhão e um 
processo padrão 
de prestação de 
serviços

• Fornecer controle 
de qualidade (um 
supervisor de HDI 
para três rotas de 
caminhão todos 
os dias, com linha 
de atendimento ao 
cliente e sistema de 
registro de prob-
lemas)

• Serviços de gestão 
de resíduos incluin-
do 80 eventos anu-
ais que empregam 
250 catadore

• Gestão da unidade 
de processamento

Meta: Criar 
melhores meios 
de subsistência 
para os catado-
res através de 
negócios viáveis 
que ofereçam 
impacto social e 
ambiental posi-
tivos

Proposta de 
valor: Oferecer 
às famílias e em-
presas serviços 
de coleta de lixo 
confiáveis e com-
pletos, capacitan-
do os catadores 
a se tornarem 
empreendedores.
 

• Administrado 
pelos catadores 
empreendedores

• Clientes de 
grande esca-
la: alcança 30 
mil residên-
cias e 120 
empresas

• Catadores 
empreen-de-
dores: 184 
empregos

Recursos-chave Impacto

• Patrimônio
• HasiruDala

• Resíduos não vão 
para aterros

• Resíduos geridos 
de forma re-
sponsável (800 
toneladas / mês)

• Mais de 90% de 
resíduos separa-
dos na fonte

• Alteração ma-
terial na vida 
dos catadores 
com meios de 
subsistência 
sustentáveis, 
confiança e hab-
ilidades rentáveis

Legislação-chave

BBMP: deter-
mina que os 
serviços de 
lixo em grande 
escala não serão 
fornecidos pelos 
municípios, 
abrindo 40% da 
gestão de resídu-
os de Bangalore 
para serviços de 
coleta privada

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Compras de caminhões para em-

preendedores
• Taxa de depósito dos aterros
• Serviço ao cliente
• Equipamento de segurança
• Transporte de resíduos úmidos

• Taxas de serviço de coleta (fixa por domicílio/mês), 
taxa variável por quilograma de lixo úmido e residual 
(resíduos secos são gratuitos)

• Taxas de gestão de resíduos em eventos
• Vendas de recicláveis nas unidades de processamento
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MUNICÍPIO DE LA PINTANA
O município de La Pintana, parte integrante 
de Santiago, no Chile, se orgulha da gestão 
adequada de seus resíduos, começando com a 
separação e coleta na fonte. Para processar os 
56% do seu lixo orgânico, a cidade implementou 
um sistema de compostagem.

Inicialmente, isso foi inspirado por pressões 
orçamentárias, possibilitadas pela forte liderança 
municipal após um déficit no orçamento 
da disposição de resíduos. Percebendo que 
um programa de compostagem não apenas 
utilizaria melhor os resíduos orgânicos, mas 
também economizaria até 50% do orçamento 
de disposição do lixo municipal, a cidade criou a 
iniciativa DIGA. Os orgânicos são coletados dos 
residentes seletivamente  e transformados em 
adubo e fertilizante utilizáveis. Para obter apoio, 
uma equipe de educação ambiental vai de porta 
em porta conversando com os moradores – cada 
residência recebe, em média, quatro visitas 
educativas.

Os moradores podem se registrar gratuitamente 
no serviço. Eles recebem uma lixeira, sacos 
de coleta e instruções sobre como separar 
os orgânicos corretamente. O município usa 
caminhões pintados com o slogan “Se você 
não quer que o mundo pare… ¡Pare e separe!”. 
Os caminhões coletam o lixo três vezes por 
semana. Na unidade de processamento, o 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Município de La Pintana 
Tipo de organização: Município
Localização: Santiago, Chile
Criação: 2005
Operações: coleta, compostagem
Materiais: orgânicos
Quantidade gerida: 15 t/dia
Residências atendidas: 10,000
Website: http://www.pintana.cl/

material é compostado em fossas ou leiras com 
vermicultura (consumindo o excesso de orgânicos 
para produzir fertilizante de húmus). Os produtos 
finais são considerados propriedade da própria 
comunidade e estão disponíveis gratuitamente 
para qualquer morador. O composto também 
é usado como parte do programa de viveiro 
do município, que planta 150 árvores por 
mês. Atualmente, o município processa até 15 
toneladas de orgânicos por dia, permitindo a 
produção de adubo e fertilizante a uma taxa de 
aproximadamente 4 toneladas por mês.

La Pintana também iniciou um programa de 
leitura, com uma biblioteca itinerante chamada 
Ecolubi voltada à educação ambiental. Os 
adultos se envolvem através de um programa 
de aprendizagem comunitária focado em 
cursos de compostagem, jardinagem e ervas 
medicinais, que aumentam a apreciação pelo 
trabalho com materiais orgânicos. O programa 
também realizou experimentos com a coleta 
de óleo de cozinha usado e sua conversão em 
biocombustível, que supre os caminhões de 
coleta de lixo e um picador de madeira usado 
no processo de compostagem. A produção de 
cogumelos também faz parte do programa.

PLANO DE NEGÓCIOS: MUNICÍPIO DE LA PINTANA

ORGANIZAÇÃO Município de La 
Pintana

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Município

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Governo 
• Comunidade 

de La Pintana

• Educar as famílias 
sobre como limpar 
e separar os mate-
riais corretamente

• Coletar orgânicos 
pré-separados das 
famílias

• Processar os 
orgânicos em leiras 
para gerar com-
posto

• Processar os 
orgânicos por ver-
micultura para cap-
turar o excesso de 
orgânicos (evitando 
o envio a aterros) e 
produzir fertilizante

Meta:
Coletar seleti-
vamente o lixo 
orgânico dos res-
identes e trans-
formá-los em 
adubo e fertili-
zante utilizáveis

Proposta de 
valor: Oferecer 
serviço gratuito e 
trazer benefícios 
para a comuni-
dade, fornecendo 
uma alternativa 
para a gestão 
de resí- duos 
orgânicos que 
vão parar em 
aterros sanitári-
os.

• Composto (leiras 
e vermicultura)

• Fertilizante
• Viveiro de plan-

tas

• Domicílios: 
10.000 provi-
dos com um 
destino sus-
tentável para 
o lixo orgâni-
co e acesso a 
adubo grátis

• Outros 
programas 
comunitários 
de plantio 
com dis-
tribuição de 
composto  
etc.

Recursos-chave Impacto

• Governo 
• Comunidade 

de La Pintana

• Processa-
• mento de até 35 

toneladas de lixo 
orgânico por dia

• Produção de 4 
toneladas por  
mês de compos-
to e fertilizante

• Composto que 
ajuda a plantar 
150 árvores por 
mês

Legislação-chave

Comissão Nacio-
nal do Meio Am-
biente (CONA-
MA): antiga 
agência estatal 
que concedeu  a 
permissão origi-
nal de operação

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Aluguel de instalações/terras
• Custo dos veículos (manutenção, com-

bustível)
• Custos operacionais
• Taxas administrativas

• Financiamento Municipal
• Crédito com outros departamentos municipais, por 

exemplo, através das usinas de compostagem ou 
viveiros

http://www.pintana.cl/
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Município de Peñalolén
Localização: Santiago, Chile
Tipo de organização: municipal
Criação: 2010
Operações: coleta, separação
Quantidade manejada: 40–50 t/mês
Residências atendidas: 6,000
Website: https://www.penalolen.cl/medio-
ambiente/centro-de-reciclaje-en-penalolen/

formais com as famílias atendidas, feedback 
individual e aumento da autonomia.

O programa pretende construir um centro de 
reciclagem maior em Peñalolén. Espera-se 
que ele forneça serviços de reciclagem para 
mais de 15.000 residências, aumente o número 
de catadores empregados de 30 para 100 e 
diversifique ainda mais os materiais coletados. 
Um modelo de gestão de negócios tornará o 
programa um pioneiro na formalização do papel 
dos recicladores e dos sistemas de coleta com 
relação à Lei 20.920 (Responsabilidade Estendida 
do Produtor).

MUNICÍPIO DE PEÑALOLÉN 
Mais de 400 catadores de recicláveis residem 
no município de Peñalolén. Para proteger seus 
meios de subsistência, o município iniciou o 
programa Reciclaje Inclusivo Comunal, que 
integra formalmente os catadores aos serviços 
de coleta de lixo da cidade. O programa visa 
dignificar e profissionalizar seu trabalho 
com treinamento, oficinas, certificação, 
conscientização e educação ambiental regular, 
tanto para a população em geral quanto para os 
catadores. O programa está inserido na esfera do 
empreendedorismo social de desenvolvimento 
sustentável, incorporando questões ambientais, 
sociais e econômicas.
 
Respaldado pelo forte apoio do governo e da 
indústria, bem como pelo impacto da Lei 20.920 
de 2016 do Chile (que estipulou uma meta de 
cinco anos para o papel econômico dos catadores 
de materiais recicláveis ser formalizado), o 
município conta com 30 catadores que coletam 
materiais recicláveis de porta em porta   em rotas 
fixas. Os trabalhadores têm um pagamento justo 
garantido (variando de 1,3 a 2,5 vezes o salário 
mínimo). Os materiais coletados incluem papel 
branco, jornal, papelão, revistas, PET 1, garrafas 
plásticas e latas de alumínio. O programa planeja 
adicionar outros tipos de materiais no futuro, 
quando os mercados se desenvolverem. 

Os materiais são levados para uma das seis 
estações onde são separados, compactados e 
vendidos. Cada estação de triagem foi financiada 
por empresas privadas, enquanto as despesas 
operacionais são cobertas pelo município. 
Atualmente, cerca de 6.000 residências são 
atendidas e cerca de 40 a 50 toneladas de 
materiais são vendidas por mês. Alguns dos 
principais ajustes ao longo do projeto incluem 
a definição de rotas para recicladores, acordos 

https://www.penalolen.cl/medio-ambiente/centro-de-reciclaje-en-penalolen/
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PLANO DE NEGÓCIOS: MUNICÍPIO DE PEÑALOLÉN (MODELO DE CATADORES 
EMPREENDEDORES INCORPORADOS NA ESTRUTURA DA EMPRESA)

PLANO DE NEGÓCIOS: MUNICÍPIO DE PEÑALOLÉN (MODELO MUNICIPAL)

ORGANIZAÇÃO Município de Peñalolén TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Programa de execução do governo 
municipal

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Equipamento 
de coleta

• Unidades de 
separação

• Rotas desig-
nadas

• Relaciona-
mentos com 
as residências

• Coletar categorias 
específicas de lixo 
doméstico reciclável 
(papel branco, jor-
nal, papelão, revis-
tas, PET 1, garrafas 
plásticas e latas de 
alumínio)

• Agregar materiais 
nas unidades de 
separação desig-
nadas

• Separar e liberar 
materiais

• Vender materiais 
a compradores 
escolhidos a preço 
de mercado

Meta: Dignificar 
e profissionali- 
zar o trabalho 
dos catadores

Proposta de 
valor: oferecer 
oportunidades 
empreendedo-
ras estáveis e 
seguras

• Materiais reci-
cláveis compact-
ados

• Domicílios 
recebem 
serviço de 
material 
reciclável

• Atenua-se 
a carga dos 
aterros mu-
nicipais

Legislação-chave Impacto

Lei 20.920 de 
2016 do Chile  
(REP: Lei Estru-
tural para Gestão 
de Resíduos, 
Responsabili-
dade Estendida 
do Produtor e 
Promoção da 
Reciclagem): 
Estipula período 
de 5 anos para 
que os catadores 
sejam formaliza-
dos

• Criação de 
oportunidades 
empreende- 
doras para 30 
catadores

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Equipamento de coleta (capital e custos 
operacionais)

• Venda de recicláveis

ORGANIZAÇÃO Município de Peñalolén TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Programa de execução do governo 
municipal

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Empresas 
parceiras 
(Fundações 
Coca Cola e 
Casa de la 
Paz)

• Catadores

• Cadastrar famílias 
para serviços de lixo 
reciclável

• Recrutar empreen- 
dedores catadores 
para participar do 
programa

• Atribuir rotas com 
base no equipa-
mento à disposição 
de cada catador

• Introduzir catado-
res nos domicílios, 
estabelecendo 
relacionamento 
e compromisso 
mútuos

• Fornecer pontos 
limpos (de empre-
sas patrocinadoras) 
para separação e 
agregação

• Fornecer controle 
de qualidade com 
pesquisas em 
residências e dar 
feedback individual 
a cada catador

• Treinar catadores

Meta: Dignificar 
e profissionalizar 
o trabalho dos 
catadores

Proposta de 
valor: Ofere-
cer às famílias 
coleta confiável 
de recicláveis, 
capacitando 
os catadores 
a se tornarem 
empreendedores 
no sistema de 
resíduos

Proposta de val-
or para os cata-
dores: oferecer 
oportunidades 
empreendedo-
ras estáveis e 
seguras 

• Administrado 
pelos catadores 
empreendedores

• Domicílios 
(6.000, na 
maioria 
condomí- 
nios) providos 
com serviço 
confiável de 
lixo reciclável 
porta a porta

• Renda es-
tável para 30 
catadores

Recursos-chave Impacto

• Rotas munic-
ipais

• Oportunidades 
empreendedoras 
criadas para 30 
catadores de 
materiais reci-
cláveis

Legislação-chave

Lei 20.920 de 
2016 do Chile  
(REP: Lei Estru-
tural para Gestão 
de Resíduos, 
Responsabili- 
dade Estendida 
do Produtor e 
Promoção da 
Reciclagem): 
Estipula período 
de 5 anos para 
que os catadores 
sejam formaliza-
dos

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Unidade de separação (aluguel, eletri-

cidade, materiais, compactador, etc.)
• Taxas de administração
• Treinamento porta a porta comunitário

• Taxas de serviço de coleta (modelo fixo baseado em 
coletas mensais)

• Apoio municipal
• Parceiros da indústria (que fornecem investimento de 

capital para unidades de separação)
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Pimp My Carroça 
Tipo de organização: não-governamental 
(ONG)
Localização: São Paulo, Brasil 
Criação: 2012
Operações: artes, educação, 
intervenção pública
Website: http://pimpmycarroca.com/

A iniciativa conquistou corações e mentes nas 
cidades brasileiras. Além de intervenções em 
espaços públicos, o Pimp My Carroça agora 
conduz eventos em cooperativas e pontos 
de coleta, oferecendo às empresas e aos 
interessados a oportunidade de vivenciar o 
trabalho e a vida dos catadores.
 
O Cataki é um aplicativo desenvolvido pela Pimp 
My Carroça que permite aos cidadãos agendar 
a coleta com um catador de rua. O Pimp My 
Carroça é financiado por empresas e fundações 
(por exemplo, a OAK Foundation patrocinou o 
desenvolvimento do aplicativo Cataki).

PIMP MY CARROÇA
A Pimp My Carroça é uma organização não-
governamental (ONG) cuja missão é trazer 
visibilidade aos catadores de rua ao engajar a 
sociedade como um todo. A iniciativa foi criada 
pelo grafiteiro brasileiro Mundano. Através de seu 
envolvimento em causas sociais e ambientais, ele 
percebeu que a arte poderia ser um caminho de 
inclusão social.
 
Suas interações com os catadores de materiais 
recicláveis culminaram na criação do Pimp 
My Carroça: um dia de intervenção pública 
em um ponto central da cidade (para garantir 
a participação de catadores com horários de 
trabalho diferentes). O foco era promover o bem-
estar e a saúde dos catadores, levando médicos, 
oftalmologistas, psicólogos e massagistas até 
eles, além de consertar e pintar carrinhos. 
Realizada por voluntários, a metodologia Pimpex 
está disponível em seu site, que descreve oito 
etapas básicas a serem seguidas por aqueles 
que querem ajudar os catadores, inclusive com 
equipamentos, reparos e pintura de carrinhos.

 http://pimpmycarroca.com/
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PLASTICS FOR CHANGE
A Plastics for Change tem a missão de mudar 
o impacto social e ambiental do plástico. Seu 
modelo de alta qualidade e tecnologia aumenta 
substancialmente a demanda das empresas 
por plástico reciclado. Além disso, ele melhora 
a transparência do reciclador e as práticas 
ambientais e sociais, fornecendo acesso a capital 
de giro para os recicladores e garantindo salários 
justos e estáveis para os trabalhadores do setor 
de resíduos. 
Menos de 5% dos fabricantes indianos usam 
plásticos reciclados. A Plastics for Change 
visa facilitar e tornar lucrativa a transição das 
empresas do plástico virgem à terceirização do 
material reciclado. Para este fim, eles fornecem 
treinamento às empresas sobre como trabalhar 
com materiais plásticos reciclados de forma 
eficaz e ajudá-las a atender as especificações 
de qualidade necessárias ao seu processo de 
produção. 

Após negociarem contratos de longo prazo 
com um preço premium pela matéria-prima de 
plástico sustentável e totalmente rastreável, 
as marcas ganham acesso a um suprimento 
consistente de material reciclado de alta 
qualidade. Isso permite que elas melhorem as 
taxas de reciclagem e cumpram ou superem a 
nova legislação de Responsabilidade Estendida 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Plastics for Change

Tipo de organização: empresa social

Localização: Bangalore, India

Criação: 2015

Operações: máterias-primas recicladas

Website: http://www.plasticsforchange.org/

do Produtor da Índia, que exige que as empresas 
provem que coletam um volume de lixo 
correspondente ao que vendem no mercado. Ao 
cobrir antecipadamente os preços, o programa 
estabiliza os custos de material para as marcas, 
ao mesmo tempo em que reduz o risco de 
flutuações de preços, dando aos intermediários 
e recicladores a garantia de que precisam para 
acumular plástico a granel. Isso cria meios de 
subsistência mais estáveis para os catadores.

Usando uma plataforma de fornecimento ético 
habilitada por TI e uma equipe qualificada, a 
Plastics for Change constrói uma cadeia de 
suprimentos de comércio justo e rastreável. Os 
catadores de materiais recicláveis a utilizam para 
comparar preços nas lojas de sucatas e receber 
o pagamento imediato pelo aplicativo, garantindo 
preços justos e pagamento rápido. Os materiais 
vendidos também recebem um ID exclusivo. Em 
seguida, os compradores agregam materiais 
semelhantes e os vendem para atacadistas pelo 
aplicativo, sendo também pagos quase em tempo 
real. Os atacadistas e recicladores processam 
os materiais em lotes para manter a integridade 
do rastreamento, obtendo acesso prioritário 
ao preço premium somente se estiverem em 
conformidade com um código de conduta social, 
ambiental e de transparência (bem como certos 
padrões de produção de qualidade que atendam 
aos requisitos do comprador).

PLANO DE NEGÓCIOS: PLASTICS FOR CHANGE

ORGANIZAÇÃO Plastics for Change TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Entidade com fins lucrativos registra-
da no Canadá com filial na índia

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Fundo de 
Desenvolvi- 
mento de 
Infraestrutura 
em Pequena 
Escala (S3IDF)

• Hasiru Dala 
(sem fins 
lucrativos)

• Reciclagem 
de partes 
interessadas 
(catadores, in-
termediários, 
atacadistas, 
recicladores)

• Treinar empresas 
sobre como tra-
balhar com materi-
ais reciclados

• Negociar contratos 
de longo prazo com 
empresas a um 
preço premium por 
produtos de origem 
ética, rastreáveis 
e sustentáveis de 
plástico reciclado

• Desenvolver uma 
plataforma de 
forneci- mento ético 
que ofereça preços 
justos e transpar-
entes e paga- men-
to quase em tempo 
real para cada parte 
da cadeia de valor 
de reciclagem

• Construir cadeias 
de suprimentos 
rastreáveis e mel-
horar a eficiência 
de processamento 
de intermediários, 
atacadistas e reci-
cladores

• Negociar com 
atacadistas e 
recicla- dores para 
cumprir um código 
de conduta social, 
ambiental, de trans-
parência e padrões 
de produção com 
qualidade de ma-
terial

• Fazer parceria com 
o S3IDF para apoiar 
o acesso a emprés-
timos de pequena 
escala

Meta: Mudar o 
impacto social 
e ambiental do 
plástico, incluin-
do a luta contra 
a mudança 
climática, a 
criação de meios 
de subsistência 
e a redução da 
poluição plástica

Proposta de 
valor: usar a 
tecnologia móvel 
para reduzir a 
poluição plástica 
e criar meios 
de subsistência 
resilientes para 
os cidadãos 
urbanos de baixa 
renda nos países 
em desenvolvi- 
mento.

Proposta de val-
or para empre-
sas: rentabilizar 
a transição do 
plástico virgem 
para o plástico 
reciclado

• Matéria-prima 
plástica recicla-
da de origem 
ética que atende 
a requisitos de 
qualida- de do 
fabricante

• Empresas e 
fabricantes 
de bens de 
consumo 
embalados

• Coletores de 
lixo, agrega-
do- res de 
reciclagem, 
atacadistas 
e reciclado- 
res

• Parceiros de 
ONGs

Recursos-chave Impacto

• Plataforma de 
fornecimento 
ético

• Vínculos com 
marcas

• Vínculos com 
ONGs e na 
indústria de 
reciclagem

• Criar meios de 
vida sustentá- 
veis para ci-
dadãos urbanos 
de baixa renda

• Fazer com que 
as empresas 
mudem dos 
plásticos virgens 
para os reci-
cláveis (reduzin-
do CO2)

• Acelerar o 
desenvolvi-men-
to da infraestru- 
tura de recicla-
gem

• Evitar o descarte 
não gerenciado 
de plástico

Legislação-chave

Legislação REP 
da Índia: Torna 
as licenças de 
negócios sujeitas 
à exigência de 
que os resíduos 
vendidos em um 
mercado sejam 
totalmente recu-
perados

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos administrativos
• Desenvolvimento da plataforma

• Taxa de gestão na plataforma de aplicativos
• Taxa de gestão em contratos com compradores
• Venda de um suprimento consistente de plástico reci-

clado de alta qualidade

http://: http://www.plasticsforchange.org/
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Project STOP
Localização: Muncar, Indonésia (em breve 
cobrindo mais duas cidades)
Tipo de organização: Empresa B
Criação: 2017
Operações: coleta separação, compactação, 
orgânicos
Residências atendidas: 9 mil em expansão 
para 45 mil
Website: https://stopoceanplastics.com/

projetar e implementar sistemas integrados 
e de baixo custo de gestão de resíduos. O lixo 
separado é coletado de todas as residências 
e empresas, sendo transportado para uma 
unidade de separação onde é capturado tanto 
valor quanto for possível (e o lixo residual é 
descartado com segurança). As iniciativas 
locais existentes e os coletores informais de lixo 
são apoiados e integrados ao novo sistema de 
resíduos. Todos os lucros da venda de recicláveis   
e do processamento de orgânicos são mantidos 
pela comunidade local e usados   para apoiar 
os salários dos trabalhadores e outros custos 
operacionais do sistema.

A equipe encontra-se incorporada aos governos 
locais a longo prazo, fornecendo suporte 
de implementação em todas as facetas do 
sistema de resíduos até que um novo seja 
institucionalizado em toda a cidade. Eles também 
fornecem financiamento catalítico para a compra 
de equipamentos de coleta e processamento, 
campanhas comunitárias de mudança de 
comportamento, limpezas e custos operacionais 
transitórios. Atualmente, o projeto funciona em 
Muncar, uma vila de pescadores no leste de 
Java, com planos de expansão para duas cidades 
adicionais e uma região inteira em 2019.

PROJECTO STOP
A Borealis e a SYSTEMIQ uniram forças para 
iniciar o Projeto STOP, que faz parcerias com 
cidades e governos para criar sistemas eficazes 
de gestão de resíduos. O objetivo é coletar o lixo 
de todos os lares e empresas a fim de eliminar 
o vazamento de plásticos no oceano. O STOP 
constrói sistemas circulares onde a maioria dos 
resíduos, mesmo aqueles difíceis de reciclar, são 
reciclados ou processados em novos produtos. O 
valor criado resultante diminui a carga financeira 
do sistema de resíduos na cidade e de seus 
moradores. 

Os principais objetivos do Projeto STOP incluem 
o descarte zero de resíduos no meio ambiente, 
o aumento da reciclagem e valorização dos 
resíduos, benefícios socioeconômicos para 
a comunidade local e escalonamento das 
percepções de organizações da linha de frente 
para informar políticas, projetos de produtos e 
dar suporte a outras pessoas que trabalham com 
gestão de resíduos e plásticos oceânicos.

O Projeto STOP usa uma abordagem de 
“facilitador do sistema”. Uma equipe de 
especialistas em gestão de resíduos, reciclagem, 
desenvolvimento de negócios e mudança de 
comportamento – financiados pelo setor privado 
e pelo Ministério das Relações Exteriores da 
Noruega –- ajuda os sub-distritos e vilas a 

https://stopoceanplastics.com/
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PLANO DE NEGÓCIOS: PROJETO STOP (MODELO BUMDES DAS VILAS 
INTEGRADO À ESTRUTURA DO PROJETO STOP)

PLANO DE NEGÓCIOS: PROJETO STOP

ORGANIZAÇÃO Projeto STOP TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa beneficente (Seção 8)

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Projeto STOP
• Agência Ambi-

ental (DLH)

• Coleta domiciliar 
porta a porta e para 
empresas

• Separação e com-
pactação de reci-
cláveis

• Processa- mento 
e uso das moscas 
soldado negras em 
compostos

• Banco de resíduos 
(em desenvolvi- 
mento)

Meta: construir 
uma Muncar lim-
pa e saudável

Proposta de 
valor: Fornecer 
serviços regu-
lares e baratos 
de coleta de lixo 
para a comuni-
dade e minimizar 
a quantidade de 
resíduos deposit-
ados em aterros 
sanitários

• Recicláveis
• Larvas de 

moscas soldado 
negras

• Composto

• Residências 
e empresas 

Recursos-chave Impacto

• Veículos de co-
leta (caminhões, 
bicicletas)

• Esteira trans-
portadora

• Compactador
• Unidade de 

separação e 
processamento

• Apoiou 184 
catadores de 
material reci-
clável a obte-
rem empregos 
como em-
preende-dores

Legislação-chave

Ministro dos 
Assuntos Inter-
nos, Regulamento 
33, 2012: as vilas 
são responsáveis 
pela coleta do lixo 
doméstico; 
Lei 32, 2004: gov-
erno local, incluin-
do o regulamento 
BUMDES

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários (motoristas, funcionários da 
coleta, separadores)

• Custos operacionais da instalação (elet-
ricidade, materiais, compactador, etc.)

• Custos dos veículos (manutenção, com-
bustível, etc.)

• Custos administrativos
• Materiais para criação das moscas sol-

dado negras

• Valorização de resíduos
• Vendas de recicláveis
• Vendas de larvas de moscas soldado negras para 

pescadores e criadores de frango
• Venda de composto para agricultura e instalações 

governamentais (mínimo)
• Taxas de cobrança
• Serviços de coleta residencial
• Serviços de coleta comercial
• Financiamento do governo
• Agência Ambiental
• Fundos das vilas

ORGANIZAÇÃO Projeto STOP TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa beneficente (Seção 8)

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção 
com resíduos Clientes

• Borealis (co-funda-
dora)

• Ministério do Meio 
Ambiente e Flor-
estas

• Parceiros técnicos 
Veolia e Lixo Sus-
tentável Indonésia 
(SWI)

• Grupos de mulheres 
PKK

• Pescadores

• Conduzir avaliações 
urbanas, incluindo 
estudo de caracteri- 
zação de resíduos, 
vazamentos oceâni-
cos e pesqui- sas 
socioeconômicas

• Fornecer consulto-
ria especializada em 
gestão de resíduos 
e reciclagem

• Transmitir habili-
dades

• Preparar e imple-
mentar o plano de 
gestão de lixo ur-
bano, incluindo um 
projeto de estação 
de transferência, 
sistema de coleta de 
resíduos, campanha 
de mudança de 
comportamento e 
limpeza de praias

• Construir gover-
nança municipal 
e transpa- rência 
financeira

• Fornecer financia-
mento para ativos 
de processa- mento 
de resíduos, cam-
panhas de mudança 
de comportamento 
e limpezas

• Encontrar mercados 
para produtos com 
resíduos, incluindo 
materiais difíceis de 
reciclar

• Criar regulamentos 
entre vilas

Meta: Soluções 
práticas concre-
tas para o plásti-
co oceânico no 
sudeste da Ásia

Proposta de 
valor para 
financiadores: 
Redução perma-
nente e mensu-
rável do plástico 
oceânico nas 
cidades de maior 
despejo

Proposta de 
valor para as 
cidades: Finan-
ciamen- to e 
suporte especial-
izado para ajudar 
a atingir as metas 
de gestão de 
resíduos

• N/A: 
produzi-
dos pelos 
negócios 
da vila 
(BUMDES)

• Governo 
nacional: 
Ministério 
do Ambiente 
e Florestas, 
Ministério 
Coorde-
na- dor dos 
Assuntos 
Marítimos

• Governo 
Provincial/ 
Regência: 
Prefeito 
Banyuwangi 

• Governo 
local: Camat, 
che- fes de 
vilas, líderes 
de BUMDES

• Setor priva-
do: produ-
tores de 
resina e 
empresas 
de bens de 
consumo 
embalados

Recursos-chave Impacto

• Equipe de especial-
istas

• Vínculos com pro-
dutores de resinas e 
empresas de produ-
tos embalados

• Criar um 
sistema de 
resíduos de 
baixo custo 
e economi- 
camente 
sustentá- 
vel

• Valorizar o 
lixo orgâni-
co usando 
as moscas 
soldado 
negras

• Encontrar 
mercados 
para plásti-
cos difi-
cilmen-te 
recicláveis

Legislação-chave

Ministro dos Assuntos 
Internos, Regulamento 
33, 2012: as vilas 
são responsáveis 
pela coleta do lixo 
doméstico;
Regulamento do 
Ministério de Obras 
Públicas e Habitação 
3, 2013: 
Lei 32, 2004: governo 
local, incluindo o reg. 
BUMDES1

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Escritório (aluguel, utilidades)
• Viagens
• Honorários de consultores especialistas

• Subsídios de programas de financiamento de 
desenvolvimento e do setor privado, em especial 
produtores de resinas e empresas de bens de 
consumo embalados



SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente 45SEM RESÍDUOS Lições vitais da linha de frente44

PROJETO RELIX
O Projeto Relix começou como uma iniciativa 
de educação ambiental formada pela Agência 
de Comunicação e Cultura. Quando o Brasil 
promulgou a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos em 2010, os governos locais foram 
chamados a tomar medidas. O estado de 
Pernambuco – mais especificamente a cidade 
de Recife – levou essa responsabilidade 
muito a sério. O principal objetivo do Projeto 
Relix foi promover a educação ambiental 
e a comunicação, especialmente quanto à 
minimização do estigma negativo dos catadores 
de materiais recicláveis e à busca de soluções 
para o manejo do fluxo de resíduos. 

O Projeto Relix educa a comunidade através de 
três atividades principais:

O teatro tem sido parte integral das atividades 
do Relix desde o seu início. As apresentações 
são personalizadas para o público e oferecidas 
gratuitamente (com uma frequência típica de 200 
pessoas). Elas se concentram na importância 
da reciclagem e, ao mesmo tempo, mantêm 
os catadores como personagens centrais para 
promover a aceitação do trabalho por parte da 
comunidade. 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Projeto Relix
Tipo de organização: empresa
(patrocinada pela SESI)
Localização: Pernambuco, Brasil
Criação: 2011
Operações: educação ambiental
Comunidade-alvo: Mais de 100 mil
Website: https://www.facebook.com/
projetorelix/

O programa também doa bicicletas e 
equipamentos especialmente projetados 
para os catadores de recicláveis, os quais são 
apresentados em exposições que promovem a 
sua aceitação na sociedade.

Finalmente, uma ampla gama de materiais de 
leitura educacional e geral (como histórias em 
quadrinhos) está disponível para uso em escolas 
e outras organizações educacionais. Estes 
promovem a educação ambiental como parte do 
currículo comum, reforçando a reciclagem como 
um hábito cotidiano.

Desde a sua criação, – atualmente em sua 
quarta versão – o projeto alcançou sucesso 
e está comprometido com as opiniões. Os 
esforços atuais incluem falar diretamente com 
os catadores sobre seu “quadro de antes e 
depois” na reciclagem e seu nível de aceitação 
da comunidade. Até o momento, o projeto 
realizou mais de 600 espetáculos em três estados 
brasileiros e 3 exposições, forneceu educação 
ambiental a mais de 3.000 estudantes e adultos 
e publicou 73.000 cópias de materiais (incluindo 
35.000 revistas em quadrinhos).

PLANO DE NEGÓCIOS: PROJETO RELIX

ORGANIZAÇÃO Projeto Relix TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa (sendo o projeto financiado 
pelo SESI) 

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Município de 
Recife

• Serviço Social 
da Indústria 
(SESI)

• Escolas
• Cooperativas 

de catadores

• Realizar produções 
teatrais gratu-
itas baseadas na 
cultura local, que 
promovem ações 
ambiental- mente 
sustentáveis e in-
clusão dos catado-
res, inclusive nas 
escolas

• Promover a comu-
nicação com os 
catadores

• Doar bicicletas 
ergonomicamente 
projetadas para cat-
adores de materiais 
recicláveis

• Fotografar os 
catadores para 
promover e dignifi-
car o seu trabalho, 
criando folhetos e 
exposições públicas

• Produzir e vender 
materiais educa-
tivos (quadrinhos, 
materiais escolares)

Meta: Promov-
er a educação 
ambiental e 
buscar soluções 
para melhorar 
as condições dos 
catadores de ma-
teriais recicláveis

Proposta de 
valor: Propor-
cionar educação 
nas comunidades 
para promover 
atitudes am-
bientalmen-te 
sustentáveis e 
inclusão dos 
catadores na 
comunidade

• N/A • Governo
• Comunidade
• Escolas
• Catadores de 

recicláveis

Recursos-chave Impacto

• Meios de 
comunicação 
(web, publi-
cações, vídeos, 
livros)

• Bicicletas para 
os catadores 
de materiais 
recicláveis

• Roteiros de 
teatro

• Melhoria da 
posição social 
dos catadores

• Mais de 600 
apresentações

• Mais de 73 mil 
cópias de mate-
rial distribuído, 
incluindo 35 
mil revistas em 
quadrinhos

Legislação-chave

• Política Nacio-
nal de Resídu-
os Sólidos, 
12.305\10

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custo das bicicletas doadas
• Custos de produção dos eventos te-

atrais
• Custos para criar e promover ex-

posições
• Custos administrativos
• Custos de publicação/impressão

• Taxa de projeto do SESI para sua implantação (finan-
ciado pelo SESI, com a Aliança Comunicação Cultura 
sustentando diferentes projetos em outros setores)

https://www.facebook.com/projetorelix/
https://www.facebook.com/projetorelix/
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RUMAH KOM POS PADANGTEGAL
Padangtegal é uma vila em Ubud, Gianyar, lar de 
um dos destinos turísticos mais importantes de 
Bali: a Floresta do Macaco Sagrado, com mais de 
500 macacos e uma série de importantes templos 
hindus.

Infelizmente, o solo que sustenta muitas das 
grandes árvores da floresta está se desgastando. 
Os administradores da floresta perceberam 
que precisavam de composto para resolver o 
problema, e também estavam preocupados com 
o despejo de resíduos por muitos dos moradores 
em rios locais. Devido principalmente a essas 
questões, a Rumah Kompos nasceu em 2012.

Atualmente, ela consiste em uma instalação 
administrada pela comunidade e pertencente a 
uma vila – liderada por Pak Supardi – que coleta 
lixo de todos os lares e empresas da mesma. De 
acordo com Supardi, o objetivo é garantir que 
todos os resíduos de Padangtegal sejam geridos 
de forma que pouco seja transportado para 
aterros, e que a região de Gianyar fique limpa e 
livre de lixo. Hoje em dia, a organização evita que 
67% dos resíduos sejam depositados em aterros.

Sua abordagem única de organização 
comunitária inspirou 90% dos residentes 
a separar seus resíduos em orgânicos e 
inorgânicos. As famílias recebem várias lixeiras 
com seus nomes e aprendem como separar o 
lixo corretamente. Outras lixeiras também são 
colocadas a cada 60 metros ao longo das ruas 
turísticas. Esses recursos e treinamentos são 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Rumah Kompos Padangtegal 
Tipo de organização: entidade administrada 
pela vila
Localização: Padangtegal, Gianyar, Bali, 
Indonésia
Criação: 2015
Operação: coleta completa de resíduos (pré-
separados), compostagem
Quantidade gerida: 15t/dia 
Residências atendidas: 723 (100% de 
Padangtegal)
Website: https://www.facebook.com/
rumahkompospad

apoiados por uma regulamentação cultural 
promulgada em 2017, exigindo que as famílias 
Padangtegal separem seus resíduos como parte 
da filosofia Tri Hita Karana de Bali, que promove 
a harmonia entre o homem, o meio ambiente e 
Deus. Este regulamento também permite que 
a vila se recuse a coletar o lixo que não estiver 
separado. 

A Rumah Kompos coleta resíduos todas as 
noites, mantendo os veículos longe das ruas 
de Ubud durante o dia, por serem altamente 
movimentadas e turísticas. A coleta porta a porta 
com carrinhos de mão é sincronizada com a 
coleta de caminhões, de modo que as estações de 
armazenagem (depósitos) não são necessárias. 
O lixo é separado rapidamente, e a maioria dos 
orgânicos são entregues à Temesi (ver perfil 
organizacional Temesi). Uma pequena porção é 
compostada no próprio Centro de Aprendizagem 
de Compostagem da Rumah Kompos, que ajuda a 
ensinar sobre a importância da reciclagem.

As taxas de serviço de coleta são pagas pelo 
fundo turístico da Floresta dos Macacos (cerca de 
4.500 visitantes por dia pagam aproximadamente 
US$ 3,40 pela entrada). Já existe um acordo 
com o Ministério de Obras Públicas e Habitação 
para construir uma instalação maior para o 
processamento de resíduos.

PLANO DE NEGÓCIOS: RUMAH KOMPOS PADANGTEGAL

ORGANIZAÇÃO Rumah Kompos 
Padangtegal

TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Administrada pela vila

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Agência Ambi-
ental Gianyar 

• Governo 
de Panitia 
Pembangunan 
Desa

• Bendesa 
(chefe) de 
Padangtegal

• Floresta dos 
Macacos de 
Ubud

• JICA

• Mudança de com-
portamento para 
ensinar a separação 
na fonte

• Serviços diários 
de coleta de lixo 
orgânico e inorgâni-
co

• Separação de ma-
teriais recicláveis e 
venda posterior 

• Entrega dos resídu-
os orgânicos à 
Temesi

• Compostagem local 
no Centro de Apren-
diza- gem

• Educação ambiental

Meta: Manter a 
vila de Padangte-
gal limpa e 
transportar a 
produção mínima 
de lixo para ater-
ros sanitários

Proposta de val-
or: Fornecer um 
sistema comple-
to e responsável 
de gestão de 
resíduos para 
residentes e 
empresas da vila 
de Padangtegal 
em Ubud

• Recicláveis
• Composto obtido 

pelo método de 
leiras

• Mais de 700 
domicílios

• Empresas 
privadas

• Destino 
turístico 
do templo 
sagrado da 
Flo- resta 
dos Macacos

Recursos-chave Impacto

• Equipe dedi-
cada

• Caminhões
• Instalação

• Cerca de 70% 
dos resíduos não 
vão para aterros

• Alcance de um 
nível de sep-
aração do lixo 
residencial na 
fonte de 90%

Legislação-chave

Regulamento 
tradicional aw-
ig-awig honrando 
a Tri Hita Kerana, 
o qual requer 
que todos os res-
identes separem 
seu lixo

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal (Rp 85.000/dia)
• Custos operacionais da instalação 

(eletricidade, manutenção)
• Custos dos veículos (manutenção, 

combustível)
• Custos de administração

• Taxa de coleta de lixo do fundo dos residentes para a 
Floresta dos Macacos

• Taxas de cobrança de famílias e empresas
• Vendas de material reciclável
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Stree Mukti Sanghatana
Tipo de organização: Cooperativa
Localização: Mumbai, Índia
Criação: 1975
Inclusão de catadores: 5,000
Website: streemuktisanghatana.org

forma da emissão de carteiras de identidade 
ocupacionais pelo município), apoio à educação 
infantil, formação de GAAs, acesso a exames 
de saúde e instalações médicas, treinamento 
em tecnologias alternativas de resíduos 
(compostagem, biometanização, jardinagem) 
e facilitação da formação de cooperativas para 
oportunidades de trabalho.

A SMS representa mais de 1.700 mulheres que 
trabalham com esforços de lixo zero, operações 
de biogás, jardinagem, compostagem, coleta 
de lixo eletrônico, auditorias de resíduos e 
programas de conscientização escolar e pública. 
Atualmente, a SMS é afiliada a mais de 10 
cooperativas.

STREE MUKTI SANGHATANA
A Stree Mukti Sanghatana (SMS) foi fundada 
em 1975 como uma organização de libertação 
das mulheres, focada nos males sociais que 
assolavam a sociedade como dote, estupro, 
analfabetismo e feticídio femininos. Em 1983, 
a SMS lançou a famosa peça Mulagi Zali Ho 
(Nasce Uma Menina), que teve mais de 300 
apresentações em Maharashtra. A entidade criou 
um centro de aconselhamento familiar, a creche 
Aamche Ghar (Nossa Casa) e uma campanha 
de alfabetização de adultos. Em 1998, a SMS 
lançou o famoso Parisar Vikas (Programa de 
Desenvolvimento da Vizinhança).

Jyothi Mhapsekar, fundadora da SMS, aposentou-
se voluntariamente de seu emprego como 
bibliotecária para se dedicar à organização de 
mais de 5.000 catadores em grupos de auto-
ajuda sob o programa Parisar Vikas. Em 2001, 
a SMS organizou um programa de treinamento 
residencial para 500 grupos de autoajuda com 
catadores de materiais recicláveis, voltados à 
liderança e habilidades vocacionais. Em 2003, a 
organização fez uma parceria na construção da 
primeira usina de biogás com a Grande Mumbai, 
e um ano depois, a SMS fundou a Federação de 
Grupos de Autoajuda de Catadores, lançando 
ainda programas de promoção educacional para 
500 filhos de catadores de materiais recicláveis.

As intervenções atuais incluem o reconhecimento 
dos catadores de materiais recicláveis (na 

SWACH PUNE
As origens da SWaCH remontam a 1993, quando 
foi criado em Pune e Pimpri Chinchwad o 
sindicato de catadores e compradores itinerantes 
Kagad Kach Patra Kastakari (KKPKP), cujo 
objetivo é afirmar o papel de seus membros 
no sistema de gestão de resíduos sólidos da 
cidade. Lakshmi Narayanan, membro fundador 
da KKPKP (que tem mais de 9000 membros), 
diz que o principal objetivo era fazer dela 
uma empresa social autossustentável e bem-
sucedida, protegendo os meios de subsistência e 
a dignidade por meio de salários justos e abrindo 
caminho para um sistema sustentável de gestão 
de resíduos sólidos em toda a região.

Em 2000, quando o governo anunciou suas 
Regras de Gestão e Manejo de Resíduos Sólidos 
Municipais, a KKPKP lançou um programa 
piloto em colaboração com o Departamento 
de Educação de Adultos, a Universidade de 
Mulheres SNDT e o governo municipal. O 
objetivo era integrar os catadores na coleta de 
lixo porta a porta, permitindo que 1.500 deles se 
tornassem provedores de serviços para centenas 
de milhares de residências. Isso abriu o caminho 
para a SWaCH: uma cooperativa de trabalhadores 
de propriedade integral registrada em 2008.

Atualmente, a SWaCH organiza 3.060 catadores 
no fornecimento de serviços de coleta de lixo 
porta a porta para mais de 643.000 residências. 
Ela economizou mais de 510 milhões de rúpias 
(US$ 7 milhões) para o município em despesas 
com mão-de-obra, transporte e processamento. 
O programa também ajudou os catadores a obter 
acesso às unidades de separação municipais. 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: SWaCH
Tipo de organização: Cooperativa de 
trabalhadores
Localização: Pune e Pimpri Chinchwad, Índia
Criação: 2008
Residências atendidas: 643.000
Inclusão de catadores: SWaCH: 3.060; KKPK: 
9.000
Quantidade de lixo gerida: 50.000 t
Website: swachcoop.com

Em Pimpri e Chinchwad, a SWaCH tem uma loja 
de sucatas onde os catadores podem vender 
materiais a preços de mercado. Estruturada 
como uma cooperativa de crédito, ela teve início 
em 1997, depois que um grupo de catadores de 
materiais recicláveis percebeu a desonestidade 
das lojas de sucatas existentes. Os membros 
contam com a garantia de um preço justo e 
recebem um bônus anual com base em seus 
recibos. A loja também oferece empréstimos e se 
empenha no ativismo contra os casamentos de 
crianças. 

A SWaCH também está envolvida na fabricação de 
sacos de descarte para absorventes higiênicos, 
compostagem, geração de biogás e coleta de lixo 
eletrônico. Ela administra um programa chamado 
V-Collect para itens domésticos não utilizados e 
V-Collect roupas para peças em boas condições. 

http://streemuktisanghatana.org
http://swachcoop.com
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Swachha Eco Solutions
Tipo de organização: Privada Limitada
Localização: Bangalore, Índia
Criação: 2008
Operações: coleta de resíduos, reciclagem, 
fabricação de tubos agrícolas, orgânicos
Residências atendidas: 6.000
Website: www.swachhaecosolutions.com

município local. Em 2012, eles começaram a 
empregar catadores e sucateiros nesses centros. 
Em 2014, em colaboração com o município local 
e outros parceiros, eles iniciaram um centro 
de processamento de plástico que integrou 
verticalmente o processo de reciclagem. O centro 
lida com polietileno de alta e baixa densidade 
e tem capacidade para reciclar diariamente 5 
toneladas de resíduos plásticos. Inicialmente, 
eles processavam as embalagens em grânulos 
para serem vendidos, mas foram um passo 
além, construindo sua própria máquina de 
extrusão para produzir tubos agrícolas (já 
que muitos de seus clientes de grânulos de 
PE originais estavam utilizando-os para esse 
fim). Mais tarde, eles investiram em centros 
de agregação em dois locais estratégicos da 
sua cidade, a fim de minimizar o tempo de 
viagem e reduzir as emissões de carbono. Eles 
também investem pesadamente no conceito de 
compostagem comunitária, tendo feito parcerias 
com 24 agricultores para processar resíduos 
biodegradáveis   separados em suas operações.

SWACHHA ECO SOLUTIONS
A Swachha Eco Solutions foi criada em 2008 por 
três inovadores – Victoria, Vinay e Rajesh – com 
o objetivo de deixar um legado de lixo zero para 
as gerações futuras. Inicialmente lançada como 
Gestão de Resíduos Indus, a empresa pretende 
ser uma solução única para a gestão de resíduos 
e reciclagem em todos os fluxos de resíduos de 
todos os setores. Eles acreditam fortemente na 
importância da otimização de rotas e na pesquisa 
e desenvolvimento de novos protótipos. Sua 
abordagem se baseia na ênfase da importância 
da experimentação constante.

Os fundadores da empresa experimentaram 
vários modelos locais como parte de sua jornada 
de uma década. Atualmente, eles fornecem 
serviços de reciclagem e gestão de resíduos 
orgânicos para diversas estruturas: condomínios 
fechados, apartamentos, restaurantes, hotéis, 
instalações esportivas, escritórios e fazendas. 
Além disso, eles também oferecem coleta de 
itens volumosos, resíduos domésticos perigosos 
e materiais paisagísticos.

A Swachha opera 12 Centros de Coleta de 
Resíduos Secos (DWCC) de propriedade do 

PLANO DE NEGÓCIOS: SWACHHA ECO SOLUTIONS

ORGANIZAÇÃO Swachha Eco Solutions TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Privada Limitada

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Bruhat Bengal-
uru Mahanagara 
Palike (BBMP), 
Governo local de 
Bangalore 

• Apartamentos e 
outros clientes

• Conselho de Con-
trole de Poluição 
do Estado de 
Karnataka

• Cidadãos
• Investidores
• Agricultores (24)
• Fábrica de cimento

• Coletar lixo de 
residências e clien-
tes comerciais

• Gestão do centro de 
coleta de resíduos 
secos

• Pesquisa e desen-
volvimento

• Transformar os 
resíduos coleta-
dos em materi-
ais reciclados e 
fazer o descarte 
responsável de 
residuais por copro-
cessa- mento

• Educação ambiental 
para famílias, esco-
las e comunidade 
por meio de trein-
amento e mídias 
sociais

Meta: Ser uma 
solução única 
para serviços de 
consultoria de 
gestão de resídu-
os e fluxos de 
reciclagem em 
todos os setores

Proposta de 
valor:

 − Otimização 
de rota para 
coleta

 − Fornecer 
serviços 
de gestão 
responsável de 
resíduos

 − Acrescentar 
valor ao fluxo 
de resíduos 
plásticos 
através de R & 
D e reciclagem

• Resíduos 
úmidos para 
os agricul-
tores (com-
posta- gem)

• Lixo coletado 
e reciclado

• Domicílios: 
coleta

• Empresas 
privadas: 
coleta e con-
sultoria

Recursos-chave Impacto

• Caminhões
• Unidade de sepa-

ração
• Centro de recicla-

gem 
• Espaço para com-

postagem

• Coleta diária 
de 3–4 
toneladas 
de resíduos 
úmidos para 
processa- 
mento em 
composto

• Total de 1.8–
2.0 toneladas 
de resíduos 
diários reci-
clados

Legislação-chave

Regras de Gestão de 
Resíduos Sólidos e 
de Resíduos Plásti-
cos, 2016;
Emenda às Regras 
de Gestão de Resídu-
os Plásticos, 2018

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos operacionais da instalação (eletrici-

dade, manutenção)
• Custos dos veículos (manutenção, gasolina)
• Equipamento de segurança
• Custos de administração
• Servico de atendimento ao consumidor
• Insumos e manutenção do composto
• Pesquisa e desenvolvimento

• Taxas de coleta de famílias e empresas
• Vendas de material reciclável
• Vendas de composto

http://www.swachhaecosolutions.com
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INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Reciclagem Temesi
Tipo de organização: fundação comunitária
Localização: Temesi, Gianyar, Bali, Indonésia
Criação: 2004
Operações: compostagem, processamento de 
resíduos orgânicos para fertilizantes líquidos 
e fumaça líquida, separação de recicláveis e 
residuais
Quantidade manejada: 28–32 t/dia
Residências atendidas: dados indisponíveis
Website: http://temesirecycling.com

O lixo é trazido pelos parceiros de coleta e 
selecionado pela qualidade quanto à sua 
separação. Se os resíduos estiverem misturados 
demais, eles serão rejeitados. A produção 
atual é de 7 a 8 toneladas por dia de composto 
processado, 2 toneladas de materiais recicláveis 
e cerca de 5 toneladas de residuais. A maior parte 
do lixo orgânico processado resulta em composto 
vendido ao governo local por Rp 1.000/kg. 
Também são produzidas pequenas quantidades 
de fertilizante líquido (vendido a Rp 15.000/litro) e 
fumaça líquida (um pesticida vendido a Rp 30.000/
litro). A instalação emprega 25 funcionários 
permanentes e cerca de 80 funcionários por dia.

A Reciclagem Temesi conta com um centro 
educativo que já atendeu mais de 50.000 pessoas 
(a instalação atrai cerca de 5.000 visitantes 
anualmente), e se encontra sob a supervisão da 
Fundação Temesi, de base comunitária.

RECICLAGEM TEMESI
A Reciclagem Temesi é uma parceria entre o 
Projeto de Recuperação de Resíduos de Gianyar, 
o Rotary Club de Bali Ubud (agora extinto), a 
Fundação Yayasan Bali Fokus e a Fundação 
Yayasan Gelombang Udara Segar (GUS). Em 
2004, eles buscaram desenvolver uma solução 
de recuperação de resíduos ambientalmente 
correta, segura e economicamente viável. Nesse 
mesmo ano, foi construída uma instalação para 
processamento diário de 4 toneladas de lixo, 
localizada próxima ao aterro de Temesi, em 
terras de propriedade do governo local de Gianyar 
Regency. Após otimizar os processos de coleta, 
a expansão para 25 toneladas por dia ocorreu 
em 2007, e ela se tornou uma das primeiras 
organizações indonésias a concluir com sucesso 
o processo do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto para vender 
créditos de carbono (da compostagem). Dados 
os rigorosos requisitos do MDL, um sistema de 
garantia de qualidade ISO 9000 e um protocolo 
de teste de compostagem também foram 
adotados. Atualmente, cerca de 30 toneladas são 
processadas por dia, priorizando o composto. 
Isso permite que eles restaurem a fertilidade 
do solo em Bali e desviem cerca de 90% dos 
resíduos dos aterros sanitários. 

PLANO DE NEGÓCIOS: RECICLAGEM TEMESI

ORGANIZAÇÃO Reciclagem Temesi TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Fundação comunitária

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• BaliFokus
• GUS
• Desenvol-

vedores e 
validadores 
de projetos de 
carbono

• Compostagem de 
qualidade em esca-
la industrial

• Redução e gestão 
de carbono

• Pesquisa sobre 
métodos de proces-
samento orgâni-
co (por exemplo, 
fertilizantes líquidos 
naturais e pestici-
das)

• Separação de mate-
riais recicláveis

• Vendas de reci-
cláveis

• Educação ambiental

Meta:
Desenvolver 
soluções de 
recuperação de 
resíduos eco-
logicamente 
corretas, seguras 
e econômicas 
que restaurem o 
ecossistema de 
Bali, evitando que 
90% dos resíduos 
vão para aterros

Proposta de 
valor: Instalação 
de compostagem 
economicamente 
sustentável e 
de qualidade 
e centros de 
recuperação de 
recicláveis

• Composto: 
método de leira 
estática aerada

• Provedores 
de serviços 
de coleta de 
resíduos: 
EcoBali, Casa 
de Com-
posta- gem 
Padangtegal

• Compradores 
de orgânicos: 
moradias, 
hotéis, in-
stalações do 
governoRecursos-chave Impacto

• Unidade de 
compostagem

• Laboratório

• Evitar que cerca 
de 90% dos 
resíduos sejam 
despejados em 
aterros

• Materiais in-
strutivos para 
mais de 50.000 
pessoas

• Acredita- ção de 
MDLLegislação-chave

Regulamento 
Local de Gianyar 
11, 2013

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Mão-de-obra (permanente ou não)
• Custos operacionais das instalações 

(eletricidade, manutenção)
• Laboratório de testes de qualidade
• R&D de métodos de processamento 

orgânico
• Custos de administração

• Composto vendido ao governo e a hotéis (Rp 1.000/kg)
• Fertilizante líquido (Rp 15.000/litro)
• Pesticida de fumaça líquida (Rp 30.000/litro)
• Materiais recicláveis mantidos por separadores de 

resíduos
• Créditos de carbono do mercado de MDL

 http://temesirecycling.com
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TRICICLOS
A TriCiclos, fundada em 2009, não é apenas 
a primeira Empresa B certificada do Chile, 
mas também a primeira fora da América 
do Norte. É uma empresa de engenharia de 
economia circular, especializada na criação 
e implementação de soluções de produtos e 
processos. Sua missão é projetar, implementar 
e promover soluções que corrijam gerações 
de gestão de resíduos incorretas. Sua principal 
especialidade consiste em ajudar a indústria de 
bens de consumo a avançar para um modelo de 
negócios circular. As soluções são ascendentes 
(com abordagens de design para produtos e 
modelos de negócios) e descendentes (fechando 
o ciclo em diferentes tipos de produtos e 
materiais).
 
No contexto da integração do sistema, a TriCiclos 
possui a maior rede da América Latina de 
estações de pré-reciclagem (“Pontos Limpos”), 
que funcionam como centros de coleta e 
unidades de recuperação de materiais. Até 22 
tipos de materiais são recuperados. Os cidadãos 
podem trazer recicláveis   e aprender como seus 
esforços geram um impacto positivo no meio 
ambiente. A TriCiclos, tanto no Chile quanto no 
Brasil, recuperou mais de 36.354 toneladas de 
material de mais de 5 milhões de residentes. 
Essas estações de pré-reciclagem são 
gerenciadas por operadores que supervisionam 
a separação de materiais, a compactação e a 
educação ambiental. Alguns Pontos Limpos (em 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: TriCiclos
Tipo de organização: Empresa B
Localização: Santiago, Chile; São Paulo, 
Brasil
Criação: 2009
Operações: coleta, separação, educação, 
consultoria
Quantidade gerida: mais de 5 milhões 
de visitas
Website: http://triciclos.net/

sua maioria no Brasil) são operados em parceria 
com catadores de recicláveis que a TriCiclos 
contrata como prestadores de serviços através de 
cooperativas, apoiando sua capacitação.
 
Após aprender sobre as complexidades em 
termos de embalagens e reciclagem, a TriCiclos 
decidiu buscar soluções para os problemas da 
gestão de resíduos. Através da consultoria em 
economia circular, a TriCiclos assessora tanto 
empresas quanto órgãos públicos em projetos 
que promovem a sustentabilidade e facilitam a 
transição para o desenvolvimento sustentável.
 
A TriCiclos desenvolveu uma ferramenta que 
mostra às empresas de bens de consumo 
embalados (CPGs) como elas podem reprojetar 
seus produtos para facilitar a reciclagem. Além 
disso, o seu Índice de Reciclagem fornece a 
probabilidade de um item ser reciclado em 
uma determinada região. Trabalhando com 
a Sustainable Packaging Coalition, a New 
Plastics Economy e a McDonough Innovation, a 
organização realizou um mapeamento de análise 
de materiais para mais de 14.256 unidades de 
manutenção de estoque (SKUs) no Chile, no 
Brasil, no Peru e na Colômbia.

PLANO DE NEGÓCIOS: TRICICLOS

ORGANIZAÇÃO TriCiclos TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa B

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Empresas B
• Cooperativas 

de catadores 
• Recicladores

• Indústria (extração): 
Aumentar a eficiên-
cia de processos e 
serviços

• Indústria (bens de 
consumo): Apli-
car conceitos de 
economia circular e 
negócios com base 
na reutilização

• Comércio: Promov-
er a gestão integra-
da de resíduos por 
meio da operação 
de pontos de coleta 
e conscientiza- ção 
dos consumidores

• Transformadores 
e recicladores: 
Soluções para 
materiais com baixa 
reciclabilidade

• Cooperativas: 
Inclusão e fortalec-
imento da posição 
dos catadores de 
recicláveis

Meta:
Circularizar a 
atual corrente 
linear de ex-
tração, produção, 
consumo e 
descarte

Proposta de 
valor:
Projetar soluções 
personalizadas 
para cada elo da 
cadeia (produção, 
consumo e des-
carte) na Améri-
ca Latina

• Recicláveis sep-
arados, limpos e 
compactados

• Indústria
• Fabricantes 

de bens de 
consumo

• Comércio
• Univesidades 

e escolas
• Governo

Recursos-chave Impacto

• Mais de 6.346 
toneladas 
de materiais 
recicláveis 
recuperadas 
(Chile e Brasil)

• Mais de 
1.542.859 pes-
soas no Brasil 
impactadas 
pela educação 
ambiental 
nos pontos de 
coleta

• Mais de 6.346 
toneladas de 
materiais re-
cicláveis recu-
peradas (Chile e 
Brasil)

• Mais de 
1.542.859 pes-
soas no Brasil 
impactadas pela 
educação ambi-
ental nos pontos 
de coleta

Legislação-chave

Chile: REP, Lei 
de Resíduos 
Sólidos; 
Política Nacional 
de Resíduos Sóli-
dos, 12.305\10

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos de administração
• Custos operacionais de instalações nos 

Pontos Limpos (manutenção de equi-
pamentos, cobrança de taxas)

• Consultoria personalizada
• Taxas de pontos de coleta
• Taxas de serviço de coleta de empresas (Chile)
• Material reciclável separado (Chile)

http://triciclos.net/
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VRECYCLE SERVIÇOS DE GESTÃO DE 
RESÍDUOS
Criada em 2009, a vRecycle Serviços de Gestão 
de Resíduos está sediada em Goa, na Índia. Sua 
premissa é que nem todo mundo tem tempo ou 
interesse de gerenciar seus resíduos, e que a 
vRecycle pode fazer isso por eles.

A vRecycle conta com cinco ofertas diferentes de 
produtos e serviços: 

• Serviços de coleta de lixo para indivíduos, 
comunidades e Panchayats (unidades do 
governo local)

• Configuração e gestão de lixeiras e 
compostores em residências, estações 
comunitárias de reciclagem, estações de 
compostagem para instituições e comunidades 
e compostores para resíduos de jardim 
(incluindo picadores e trituradores)

• Compra de materiais recicláveis – separados 
ou não – retirados de casas (mediante 
pagamento de taxa) ou depositados em uma 
instalação central (sem taxa)

• Design e consultoria
• Programas de educação, incluindo 

apresentações básicas e avançadas sobre a 
conscientização quanto ao lixo (45 minutos), 
exibição de filmes (90-120 minutos), sessões 
de conscientização e atividades (90 minutos), 
visita de campo (60-180 minutos) e atividade 
de campo voltada aos sistemas de coleta de 
resíduos em vilas (60 a 120 minutos).

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: vRecycle Serviços de Gestão de 
Resíduos
Tipo de organização: Firma 
Localização: Goa, Índia
Criação: 2009
Residências atendidas: 10.000
Outros recursos: Instalação de mais de 2000 
compostores e 150 pontos de reciclagem 
comunitários
Website: vrecycle.in/about_us

A vRecycle opera em um depósito localizado na 
Zona Industrial de Margao, atendendo a mais 
de 45 instituições comunitárias, 60 instituições 
individuais e 2 panchayats de vilas.

Clinton Vaz, fundador da vRecycle, iniciou suas 
operações com um investimento inicial de Rs 
10.000. Com o carro emprestado de seu pai, ele 
fazia coletas uma vez por semana. Atualmente, 
ele tem dois veículos próprios e é completamente 
auto-sustentável. Ele acredita que é importante 
oferecer soluções flexíveis para fazer seu modelo 
funcionar. O faturamento da empresa é de cerca 
de 80 lakhs por ano, com uma margem de lucro 
de Rs 1 lakh por mês. A recuperação de resíduos 
da empresa (ou seja, o desvio de resíduos que 
seriam despejados em aterros) é de cerca de 
80%. Seus planos de expansão incluem a oferta 
de um modelo de franquias.

http://vrecycle.in/about_us
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WASTE4CHANGE
A Greeneration Indonésia é uma organização 
ambiental com base em Bandung, focada no 
consumo e na produção sustentáveis. Para 
cumprir sua missão, eles abriram uma divisão 
de gestão de resíduos em 2012. Um ano depois, 
eles se associaram à Reciclagem EcoBali (ver 
EcoBali) e fundaram a Waste4Change, agora 
sediada em Bekasi, na Indonésia. 

A Waste4Change pretende ser um provedora de 
gestão responsável de resíduos na Indonésia. 
Atualmente, ela oferece quatro serviços distintos, 
abreviados como 4C: campanha, consultoria, 
coleta e criação.

A campanha visa educar sobre porque e como 
os resíduos devem ser geridos, enquanto a 
consultoria fornece treinamento e serviços 
para organizações prontas para serem mais 
responsáveis.

Coletar é o principal serviço de coleta de 
lixo, fornecendo uma gestão responsável de 
resíduos para residências e empresas, incluindo 
treinamento inicial na separação da pré-coleta 
de resíduos. As estatísticas sobre o lixo são 
rastreadas para que as empresas possam 
monitorar e relatar seu progresso.

Todo o lixo coletado é submetido a qualquer 
separação pós-coleta necessária, e em seguida 
é reciclado, compostado ou descartado com 
segurança como parte do último tipo de serviço: 
Criar.

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Waste4Change (originalmente em 
associação com a EcoBali)
Tipo de organização: empresa social
Localização: Jacarta e Bekasi, Indonesia
Criação: 2013
Operações: educação, treinamento, coleta, 
reciclagem, descarte
Quantidade gerida: 9–11t/dia
Residências atendidas: 1,600
Outros clientes: 12 escritórios, 3 cafés, 5 
embaixadas
Website: waste4change.com

Os fluxos de receita do Waste4Change se 
originam principalmente das taxas de coleta de 
resíduos comerciais, taxas de administração 
e honorários de consultoria. Por exemplo, a 
PRAISE (associação de empresas de bens de 
consumo embalados na Indonésia, incluindo a 
Danone, Unilever, Nestlé, Coca-Cola, IndoFoods 
e TetraPak) recebe seus serviços para uma 
campanha de reciclagem de embalagens.
A Waste4Change opera duas unidade: a primeira 
fica localizada em Bekasi, onde recebem cerca 
de 4 toneladas diárias, incluindo 1 tonelada de 
composto e 500 quilos de recicláveis. Sua outra 
unidade em Jacarta recebe 5 a 7 toneladas por 
dia de clientes comerciais, que aderiram ao 
programa Lixo Zero para o Aterro (ZWTL), com o 
objetivo de minimizar o volume de lixo depositado 
em aterros sanitários. Isso inclui a colaboração 
com uma fábrica de cimento que utiliza resíduos 
como combustível.

PLANO DE NEGÓCIOS: WASTE4CHANGE

ORGANIZAÇÃO Waste4change TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Empresa social

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Ministério do 
Meio Ambiente 
e Florestas

• Dinas 
Lingkungan 
Hidup Provinsi 
DKI Jacarta

• Kementerian 
Lingkungan 
Hidup

• Bergerak In-
donesia Bebas 
Sampah

• Fábrica de 
cimento

Seus 4 C’s:
• Consultoria: trein-

amento e estudos 
de viabilidade

• Campanha: edu-
cação ambiental 
para empresas, 
residências, escolas 
e comunidades

• Coletar: lixo de 
residências e 
clientes comerci-
ais, orientar sobre 
a separação de 
resíduos

• Criar: transformar 
os resíduos co-
letados em ma-
teriais reciclados 
ou em descarte 
responsável nos 
aterros

Meta: Alcançar 
uma gestão 
responsável de 
resíduos

Proposta de 
valor: Fornecer 
serviços re-
sponsáveis e 
transpa- rentes 
em toda a cadeia 
de gestão de 
resíduos 

• Orgânicos: com-
postagem por 
leiras e criação 
de moscas sol-
dado negras

• Recicláveis: 
administrados 
pelos catadores 
empreendedo- 
res

• Residên- 
cias: coleta

• Empresas 
privadas: 
coleta e 
serviços de 
consultoria

• Governo: 
serviços de 
consultoria

Recursos-chave Impacto

• Marca Was-
te4Change 

• Caminhões
• Centro de 

separação
• Unidade de 

compostagem

• Menos de 25% 
do lixo coletado 
é depositado em 
aterros sanitári-
os

Legislação-chave

Regulamentação 
local DKI Jacarta, 
3/2013: Gestão 
de Resíduos

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários do pessoal
• Custos operacionais (eletricidade, 

manutenção)
• Custos com veículos (manutenção, 

gasolina)
• Taxas de depósito em aterros
• Equipamentos de segurança
• Custos de administração
• Atendimento ao cliente

• Taxas de cobrança de famílias e empresas
• Vendas de materiais recicláveis
• Vendas de larvas das moscas soldado negras
• Vendas de composto
• Taxa de administração para campanhas educacionais
• Taxa de administração para serviços de consultoria

http://waste4change.com
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COOPERATIVA YOUGREEN
A Cooperativa YouGreen, localizada em São Paulo, 
no Brasil, emprega atualmente 35 catadores de 
materiais recicláveis. Seu objetivo fundamental 
é buscar a prosperidade compartilhada, em 
oposição à individual. Isso orienta seu trabalho e 
modelo socioeconômico. 

A cooperativa foi formada independentemente em 
2011, após tentativas sem sucesso de parceria 
com o governo. É liderada por um ex-catador 
com formação em logística e engenharia, que viu 
uma oportunidade de melhorar a eficiência na 
gestão de resíduos após um fim de semana de 
trabalho voluntário para a Cruz Vermelha, no Rio 
de Janeiro. Seu objetivo é melhorar a qualidade 
de vida dos catadores, tanto financeiramente 
quanto de outras formas, além de fornecer 
serviços de coleta, separação, conscientização, 
diagnósticos e logística reversa para empresas 
ambientalmente engajadas. A YouGreen também 
visa desenvolver e fornecer oportunidades 
para outros grupos de catadores de materiais 
recicláveis. 

Atualmente, os serviços de coleta são fornecidos 
para cerca de 45 clientes empresariais em toda 
a cidade de São Paulo. O lixo coletado é levado 
para a central de eficiência da YouGreen, onde é 
separado, limpo e vendido para os recicladores. 
Um avançado software de rastreamento detalha 
os níveis mensais de geração e reciclagem de 
lixo para cada cliente por material, permitindo 
que eles cumpram os requisitos do mandato 
da REP. Esses dados também são usados   para 
melhorar o processo de gestão de resíduos de 
cada cliente. Além disso, os preços da YouGreen 
são transparentes e seus serviços de reciclagem 
são mais baratos que as taxas de depósito em 
aterros, facilitando a atuação das empresas 
de maneira ambientalmente responsável. 
Seu programa também inclui serviços 
educacionais para a comunidade e cursos de 
auto-aperfeiçoamento para membros e outras 
cooperativas. 

A YouGreen gerencia 100 toneladas de lixo por 
mês. Como parte dos planos de expansão, – e 
para melhorar o nível do serviço prestado aos 
clientes atuais – há planos de instaurar um 
modelo de franquias sociais, que os tornaria 
parceiros de cooperativas em todo o Brasil 
a fim de fornecer o mesmo nível de serviço, 
rastreabilidade e dados a uma área mais ampla. 

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: Cooperativa YouGreen
Tipo de organização: cooperativa de 
catadores
Localização: São Paulo, Brasil
Criação: 2011
Operações: serviços completos de coleta, 
separação, compactação rastreável, 
consultoria de materiais
Quantidade gerida: 100t/mês
Clientes comerciais atendidos: 45
Website: http://www.yougreen.com.br/

PLANO DE NEGÓCIOS: COOPERATIVA YOUGREEN

ORGANIZAÇÃO Cooperativa YouGreen TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Cooperativa de catadores de 
materiais recicláveis

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Cooperativas 
de catadores

• Retalhar 
(empresa de 
logística rever-
sa para têxteis

• Cicla Brasil 
(empresa 
de inclusão 
social)

• Identificar as práti-
cas de resíduos dos 
clientes

• Ensinar os clien-
tes a separar os 
resíduos

• Coletar resíduos
• Separar e com- 

pactar materiais em 
lotes (por empresa)

• Fornecer relatóri-
os mensais aos 
clientes com sug-
estões de melhores 
práticas

• Vender recicláveis
• Educar os membros 

da cooperativa
• Educar alunos e 

grupos comunitári-
os 

Meta: Melhora 
material na qual-
idade de vida dos 
catadores

Proposta de 
valor para em-
presas: Fornecer 
relatórios de co-
leta, separação, 
conscientização, 
identificação 
e recuperação 
de materiais 
conforme a lei da 
REP

Proposta de 
valor para outras 
cooperativas: 
Através de fran-
quias sociais, 
expandir o núme-
ro de clientes 
empresariais e 
oferecer melho-
rias em eficiência 
educacional e 
operacional

• Recicláveis sep-
arados, limpos e 
compacta- dos

• Empresas
• Outras coop-

era- tivas de 
catadores 

Recursos-chave Impacto

• Caminhões
• Unidades de 

separação
• Software de 

rastreamento

• Coleta de 100t de 
lixo mensais 

• Salários estáveis 
para 35 catado-
res

• 6 coopera- tivas 
franqueadas

• Classificação 
de 37 tipos de 
recicláveis

Legislação-chave

Lei Brasileira da 
REP;
Política Nacional 
de Resíduos Sóli-
dos, 12.305\10

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Salários de pessoal
• Custos operacionais (eletricidade, ma-

nutenção, aluguel)
• Custos com veículos (manutenção, 

combustível)
• Custos de administração
• Software (Catafácil, projetado no Brasil 

especificamente para cooperativas de 
catadores de recicláveis)

• Taxa de coleta de empresas
• Venda de materiais recicláveis
• Taxas de franquia

http://www.yougreen.com.br/
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YAKSA PELESTARI BUMI 
BERKELANJUTAN
A YPBB vem desenvolvendo ativamente a 
conscientização sobre estilos de vida ecológicos 
há muitos anos. Em seguida, uniu forças com 
a Mãe Terra (Filipinas) e outras organizações 
para pilotar um programa de Desperdício Zero 
(Kawasan Bebas Sampah) no município de 
Bandung em 2015.

Este programa faz parte da Ação Ásia-Pacífico 
contra a Poluição Plástica: Redução do Vazamento 
Terrestre de Resíduos Plásticos nas Filipinas e 
na Indonésia através de Zero Waste Systems e 
Redesenho de Produtos, que visa impedir que 
14.000 toneladas de plástico vazem no oceano 
a cada ano. Consiste em educação de mudança 
de comportamento porta a porta, separação 
de resíduos e redução de 30% dos resíduos em 
aterros sanitários através do processamento 
e reciclagem orgânicos. As atividades incluem 
criação de perfil ecológico, consultoria com 
as partes interessadas, estabelecimento de 
um conselho de resíduos no nível distrital, 
desenvolvimento de um sistema regulatório 
de gerenciamento de resíduos integrado, 
treinamento de coletores de lixo, educação de 
porta em porta, experimentação e aprimoramento 
do sistema e aplicação da lei.

Além de organizações internacionais de lixo 
zero, a YPBB uniu forças com outras partes 
interessadas para fazer lobby e apoiar ativamente 
o governo dos municípios (atualmente com 
foco na região do rio Citarum) na elaboração 
de uma gestão ambientalmente correta e na 
regulamentação de redução de resíduos, criando 
o plano diretor da MSWM e outros aspectos da 
governança de resíduos.

A campanha da YPBB a longo prazo é sobre o 
aspecto da redução de resíduos. O sistema de 
coleta desagregada de resíduos, incentivado 
por meio de regulamentação e implementação 
técnica, é uma estratégia intermediária para 
alcançar condições em que haja uma separação 
entre resíduos recicláveis   e resíduos. A 
segregação de resíduos não se destina apenas 
a melhorar o processamento e a reciclagem, 
mas também como um meio para o governo 
desenvolver políticas de redução de resíduos. 
Através da triagem, o governo pode monitorar 

os tipos de resíduos e os responsáveis   pelos 
resíduos residuais que sobrecarregam o sistema 
público de gerenciamento de resíduos. Isso 
abrirá o caminho para identificar e monitorar as 
partes responsáveis   pelos resíduos residuais e 
realizar regularmente auditorias de resíduos e de 
marca. Essa abordagem é usada para desenvolver 
políticas para proibir ou limitar produtos e 
embalagens rotineiramente relatados ao governo 
da cidade e, no futuro, espera-se que o governo 
central possa desenvolver políticas e implementar 
EPR com base em um banco de dados sólido.

A YPBB também realiza treinamento para 
voluntários de quadros locais e outros, incluindo 
treinamento para trabalhadores de resíduos no 
apoio à implementação do sistema na área. Para 
áreas que não possuem instalações ou terrenos 
para o processamento de resíduos, a YPBB 
trabalha em estreita colaboração com a Agência 
Ambiental da cidade para servir o transporte de 
resíduos desagregados, especialmente resíduos 
orgânicos.

Atualmente, 10 sub subdistritos em Bandung e 
oito subdistritos em Cimahi receberam educação 
porta a porta, com aproximadamente 7.742 
(taxa de conformidade de 45%) separando seus 
resíduos. Os esforços foram especialmente fortes 
na cidade de Cimahi, onde a YPBB é o parceiro 
oficial de resíduos do governo do município de 
Cimahi, servindo 100% da cidade. Para a cidade 
de Bandung, a taxa de desvio de resíduos é 
de 16,15% ou 658,12 kg, consiste em resíduos 
orgânicos 563,74 kg, plástico reciclável 72,91 kg, 
outros recicláveis   21,47 kg e taxa de conformidade 
34,38% ou 3189 domicílios . Para a cidade de 
Cimahi, a taxa de desvio de resíduos é de 35,17% 
ou 1808,78 kg, consiste em resíduos orgânicos de 
1503,44 kg e recicláveis   de 305,34 kg, enquanto 
a taxa de conformidade de 56,11%. No distrito 
de Soreang, o desvio de resíduos orgânicos é 
223,93 kg e reciclável 18,83 kg, enquanto a taxa de 
conformidade é de 61,56% ou 1062 domicílios.

INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: YPBB 
Tipo de organização: Perkumpulan
Location: Distrito de Bandung, Cimahi e 
Soreang, Java Ocidental, Indonésia
Famílias atendidas: 8.021

PLANO DE NEGÓCIOS: YPBB

ORGANIZAÇÃO YPBB TIPO DE 
ORGANIZAÇÃO

Fundação

Parceiros-chave Atividades-chave Proposta de valor Produção com 
resíduos Clientes

• Fundação Mãe Terra
• Governos dos mu-

nicípios de Bandung 
e Cimahi

• Corporação de Lim-
peza de Bandung

• Realizar perfis 
verdes

• Consultar partes 
interessadas

• Estabelecer um 
conselho de 
resíduos distrital

• Desenvolver 
sistemas munic-
ipais de gestão 
de resíduos e 
regulamentação

• Treinar catado-
res de materiais 
recicláveis

• Treinar os 
cidadãos para 
mudar compor-
tamentos

• Realizar testes 
na melhoria do 
sistema

• Implementar to-
talmente o siste-
ma de gestão de 
resíduos

• Reforçar a apli-
cação da lei

Meta: Prevenir 
o fluxo anual de 
14.000 toneladas 
de plástico para 
o oceano com 
educação porta 
a porta (100%), 
separação de 
resíduos (90%) e 
redução do vol-
ume de lixo nos 
aterros (30%)

Proposta de 
valor: Orientar o 
governo local na 
implementação 
de um sistema 
responsável de 
gestão de resídu-
os

• 420 kg/dia de 
recicláveis e 
orgânicos para 
geração de 
composto

Distrito de 
Bandung, 
Cimahi e 
Soreang, Java 
Ocidental, 
Indonésia

Recursos-chave Impacto

• Princípios da 
Fundação Mãe Terra 
de gestão suste-
ntável de resíduos 
sólidos

• Diminuir o 
volume de lixo 
depositado em 
aterros em 
60%

Legislação-chave

Lei de Gestão de 
Resíduos 18, 2008; 
Regulamento do Gov-
erno 81, 2012;  
Regulamento local de 
Bandung 9, 2011; 
Regulamentos locais 
de Cimahi

Estrutura de custos Estrutura de receita

• Operação do programa educacional
• Mão de obra
• Campanhas ativistas
• Educação

• Subsídio da Fundação Ford para financiar o pro-
grama YPBB
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• Compostagem aeróbia: Decomposição de matéria 
orgânica utilizando microrganismos que requerem 
oxigênio. Os subprodutos incluem calor, água e 
CO2. O calor produzido na compostagem aeróbia 
é suficiente para matar patógenos, ao mesmo 
tempo em que auxilia o crescimento de bactérias 
benéficas.

• Intermediários: Segundo nível de compradores de 
resíduos recicláveis   na hierarquia de reciclagem. 
São compradores autônomos que separam 
novamente os resíduos comprados, limpam, 
fragmentam e/ou compactam materiais antes de 
vendê-los aos recicladores.

• Compostagem anaeróbia: Decomposição de 
matéria orgânica usando microorganismos que 
não necessitam de oxigênio para sobreviver. A 
energia química liberada como metano gera 
apenas uma pequena quantidade de calor, 
não sendo forte o suficiente para matar com 
segurança patógenos de plantas, ervas daninhas e 
sementes.

•  Compactação: Compressão de materiais 
(geralmente com o uso de compactadores) para 
proteção, envio, armazenamento ou venda de 
materiais recicláveis.

•  Crença: Algo em que se acredita; uma opinião ou 
convicção de que algo existe ou é verdadeiro.

•  Grandes geradores de resíduos: Complexos 
residenciais com mais de 50 domicílios ou 
estabelecimentos comerciais que geram mais de 
50 quilos de lixo por dia.

•  Campanha: Uma série de atividades planejadas 
e conectadas ao longo de um período de tempo 
projetadas para criar um objetivo específico.

•  Capex: Abreviação de “despesas de capital”, que 
são fundos usados   para adquirir ou atualizar 
ativos físicos, como edifícios e equipamentos.

•  Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL): 
Definido no Artigo 12 do Protocolo de Kyoto, 
permite que um país com um compromisso de 
redução ou limitação de emissões implemente 
um projeto de redução de emissões em países 
emergentes. Cada crédito equivale a uma 
tonelada de CO2 e pode ser negociado e vendido, 
estimulando as reduções de emissões, ao mesmo 
tempo em que oferece aos países industrializados 
alguma flexibilidade na forma como cumprem 
suas metas de redução.

•  Ponto Limpo: Estações de pré-reciclagem para 
o fornecimento de educação ambiental e pré-
tratamento de materiais para garantir reciclagem 
e rastreabilidade adequadas.

•  Ponto de coleta: Ponto central de entrega onde 

as residências e as empresas podem levar seus 
materiais recicláveis, ao invés de serem coletados 
porta a porta.

•  Composto: Solo orgânico rico em nutrientes feito 
a partir da decomposição de matéria orgânica (por 
exemplo, resíduos de cozinha e jardim). Uma vez 
formado, o composto alimenta o solo.

•  Bens de Consumo Embalados (CPG): produtos 
consumidos e substituídos com frequência, tais 
como alimentos, bebidas, cosméticos e produtos 
de limpeza.

•  Sinal: Um gatilho como um som ou cheiro que 
sinaliza a próxima atividade.

•  Depósitos: Áreas de armazenamento comunitário 
para o lixo doméstico antes do transporte final.

•  Resíduos secos: lixo inorgânico
•  Centro de coleta de resíduos secos (DWCC): 

Instalação especializada onde os resíduos são 
recebidos de residências e empresas, separados 
e preparados para processamento posterior 
ou reciclagem. Também conhecidos como 
Instalações de Recuperação de Materiais (MRF) 
ou Centros de Recuperação Seca.

•  Responsabilidade Estendida do Produtor (REP), 
[Também REPI (Responsabilidade Estendida da 
Parte Interessada, do inglês extended stakeholder 
responsibility)]: Abordagem política na qual uma 
responsabilidade financeira e/ou física significativa 
é atribuída aos produtores de bens pelo 
tratamento e eliminação de resíduos plásticos 
pós-consumo.

•  Plásticos de Comércio Justo: Movimento global 
em que preços justos são pagos aos catadores de 
materiais recicláveis nos países emergentes.

•  Fertilizante: Material natural e sintético (como 
esterco, nitrogênio, fósforo e compostos de 
potássio) adicionado ao solo para sustentar o 
crescimento das plantas.

•  Balanço de GEE: Estimativa do volume de 
emissões de gases estufa emitido por uma 
organização ou país durante um determinado 
período.

•  Gold Standard (GS): Desenvolvido em 2003 pelo 
WWF e outras organizações sem fins lucrativos, o 
GS usa a mesma metodologia do MDL para medir 
e verificar reduções nas emissões de carbono, 
mas dá maior atenção ao impacto dos projetos 
nos aspectos econômicos, ambientais e no bem-
estar social de uma população, sendo geralmente 
considerado como validação suficiente para a 
participação no mercado voluntário de carbono. 
Embora o MDL e o Gold Standard tenham sido 
inicialmente vinculados, hoje eles operam de 

GLOSSÁRIO

forma independente, sendo o GS mais orientado 
para projetos “de elite”.

•  Hábito: Comportamento usual ou tendência 
comportamental estabelecida de difícil alteração.

•  Transportadora: Empresa privada contratada para 
coletar lixo e transportá-lo até seu destino final.

•  PEAD (Polietileno de Alta Densidade): Plástico 
resistente comumente usado para produzir 
embalagens para leite e sabão em pó, assim como 
sacos, rolos e folhas plásticas. Também conhecido 
como plástico número 2.

•  Húmus: Material esponjoso, escuro e orgânico à 
base de carbono que já não pode ser decomposto 
(todo o material orgânico eventualmente 
transforma-se em húmus se não for manuseado). 
O húmus dá ao solo uma textura esfarelada e 
melhora a sua estrutura, tornando-o mais solto e 
permitindo um fluxo mais fácil de ar e água.

•  Incentivo: Algo que motiva ou encoraja alguém a 
fazer alguma coisa.

•  Influência: Fazer com que alguém mude um 
comportamento, crença ou opinião, ou fazer com 
que algo seja modificado.

•  Loja de sucatas: Comprador local de materiais 
recicláveis, principalmente de catadores, que 
coleta e armazena materiais até obter quantidade 
suficiente para venda a um intermediário.

•  Lixiviado: Também chamado de chorume, é um 
líquido percolado de resíduos orgânicos que libera 
alguns de seus constituintes, geralmente altos 
níveis de sais, NH4-N e nutrientes orgânicos. Em 
resíduos orgânicos limpos, o lixiviado composto é 
uma fonte de nutrientes e água que pode ser usada 
como fertilizante.

•  Órgão local: Instituição de autogovernança local na 
Índia que cuida da administração de comunidades 
como vilas, municípios ou cidades pequenas.

•  Instalação (ou Centro) de Recuperação de 
Materiais (MRF): Unidade especializada onde 
o lixo é recebido de residências e empresas, 
e, em seguida, é separado e preparado para 
processamento adicional ou reciclagem. Outros 
termos comumente usados   para MRFs são centros 
de separação de materiais inorgânicos, centros de 
coleta de resíduos secos (DWCCs comuns na Índia) 
e TPS 3Rs (comum na Indonésia).

•  Materiais sustentáveis: Resíduos reciclados que 
são rastreáveis   e têm uma história de otimismo.

•  Cobertura Vegetal: Materiais orgânicos (como 
folhas decompostas, cascas ou composto) 
espalhados ao redor ou sobre uma planta para 
reduzir a evaporação, manter a temperatura do 
solo, evitar a erosão, controlar ervas daninhas e 

enriquecer o solo.
•  Centro de triagem de materiais inorgânicos: ver 

MRF.
•  Plástico oceânico: Resíduos de plástico recolhidos 

dentro de uma certa distância geográfica de uma 
via navegável.

•  Opex: Abreviação de “despesas operacionais”, 
são fundos necessários para executar operações 
diárias, incluindo combustível, manutenção, 
serviços públicos, aluguel e salários de pessoal.

•  Grânulos: Pequenas esferas de plástico (alguns 
milímetros de largura) geralmente vendidas para 
fabricantes que, em seguida, re-fundem o plástico 
e moldam-no em produtos finais.

•  PET (polietileno tereftalato): Uma forma de 
poliéster comumente extrudado ou moldado em 
plástico engarrafado, embalagens, têxteis e muitos 
outros produtos de consumo.

•  PP (Polipropileno): plástico comumente utilizado 
na produção de embalagens com superfície 
relativamente escorregadia, baixa densidade e 
capacidade de dobrar sem quebrar, o que o torna 
adequado para uma ampla gama de aplicações.

•  PRO (“Organização de Responsabilidade do 
Produtor” ou “Organização de Recuperação 
de Embalagens”): Organizações profissionais 
autorizadas ou financiadas (coletivamente ou 
individualmente) por produtores que asseguram a 
coleta, reciclagem e descarte seguro de resíduos 
em fim de vida útil gerados por sua produção.

•  Combustível Derivado de Resíduos (CDR): 
Combustível de valor calorífico produzido a partir 
de vários tipos de resíduos (por exemplo, na 
produção de fornos de cimento).

•  Recompensa: Algo dado em reconhecimento a 
uma ação apreciada.

•  Modelo: Alguém admirado pelos outros como um 
bom exemplo a ser seguido.

•  Rotina: Uma sequência usual ou fixa de ações 
regularmente seguidas.

•  Peneira: Filtro de malha usado para separar 
grumos e aglomerados do material mais 
compostado.

•  Silagem: Forragem armazenada e fermentada 
com alto teor de umidade, utilizado como 
alimento para gado e ovelhas no inverno ou como 
matéria-prima de biocombustível para digestores 
anaeróbios.

•  Chorume: Mistura de água e pequenos pedaços de 
um sólido.

•  Plástico social: termo cunhado pelo Banco 
Plástico para descrever plásticos que são coletados 
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por catadores de recicláveis e convertidos em 
dinheiro, itens ou serviços a uma taxa acima do 
mercado, incentivando o seu recolhimento.

•  Separação na fonte: Ação de organizar 
separadamente os diferentes tipos de resíduos 
sólidos (por exemplo, orgânicos e inorgânicos) no 
local onde o resíduo é gerado (ou seja, doméstico 
ou comercial).

•  Cadeia de suprimentos: Sequência de processos 
envolvidos na produção e distribuição de uma 
mercadoria.

•  Estação de transferência: local de processamento 
onde os coletores locais depositam os resíduos 
antes do seu transporte para aterros.

•  Organismos locais urbanos: Na índia, refere-se 
a instituições de governo autônomo local que 
administram áreas municipais com populações 
entre 100.000 e um milhão de habitantes.

•  Ureia: Substância que contém nitrogênio, 
normalmente removida do sangue pelos rins para 
a urina.

•  Cadeia de valor: Processo ou atividades pelas 
quais uma empresa agrega valor aos materiais.

•  Integração vertical: Combinação de duas ou mais 
etapas de produção feitas por uma empresa, que, 
de outro modo, costumam ser realizadas por 
empresas separadas.

•  Banco de Resíduos (outro termo para “ponto de 
coleta”): comuns na Indonésia, onde as famílias 
podem trazer seus materiais recicláveis em 
troca de dinheiro, créditos escolares, créditos de 
eletricidade ou outros bens e serviços.

•  Catadores de materiais recicláveis (também 
conhecido como “catadores de recicláveis”): 
Pessoas informalmente envolvidas na coleta e 
recuperação de resíduos sólidos reutilizáveis 
e recicláveis de ruas, lixeiras, instalações de 
recuperação de materiais e aterros sanitários. 
Eles vendem materiais para os recicladores 
através de intermediários.

•  Carrinhos de catadores: Veículos abertos não-
motorizados utilizados para transportar materiais 
recicláveis.

•  Ponte de pesagem: Balança usada para 
determinar o peso de resíduos ou materiais 
recicláveis transferidos para centros de 
processamento.

• “Porquê”: Crença que impulsiona a ação.

GLOSSÁRIO
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