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1 INTRODUÇÃO

Com a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída 
pela Lei no 12.305 de 2010, foram estabelecidas as diretrizes para os planos de 
resíduos sólidos nacional, estaduais, regionais e municipais, que têm de seguir 
objetivos específicos. Entre eles, consta a integração dos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis em ações que envolvam a responsabilidade solidária dos 
ciclos de vida do produto (Jabbour et. al., 2014). Este fator faz com que a figura 
do catador seja um elo primordial para a efetivação e a mitigação dos impactos 
ambientais antrópicos advindos dos resíduos sólidos urbanos pós-consumo com 
potencial para a reciclagem.

Com o objetivo de capacitar os catadores para integrarem os sistemas de 
coleta de resíduos urbanos, a Fundação Banco do Brasil (FBB) – em parceria com 
a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego 
(Senaes/MTE), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e a Petrobras – tem desenvolvido, desde 2003, um conjunto de ações 
de formação com os catadores e as catadoras de material reciclável organizados em 
empreendimentos econômicos solidários.

A partir de 2009, o programa Cataforte teve por objetivo a realização de 
capacitações, assessoramento técnico e mobilização dos catadores, com vistas 
à formação e ao fortalecimento de redes de cooperação. Em 2011, o Cataforte 
selecionou algumas redes para a aquisição de veículos destinados à coleta, ao 
transporte e à comercialização de materiais recicláveis, além de ter realizado 
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capacitação em logística e assistência técnica visando à elaboração de planos de 
logística (Unitrabalho, 2012, p. 10).

Este trabalho tem como finalidade apresentar o resultado do programa 
Cataforte II, que dá continuidade ao trabalho realizado no Cataforte I para a 
formação de redes de cooperação de empreendimentos de catadores e catadoras. 
A análise aqui empreendida tem como foco os processos e um conjunto de controles 
logísticos desenvolvidos no Cataforte II. Esta etapa do Cataforte teve como propósito 
capacitar os empreendimentos no sentido de gerenciar, de forma eficiente e eficaz, 
a logística de resíduos sólidos urbanos, como condição para:

• a verticalização da produção;

• o aumento da renda, com a ampliação da coleta e da comercialização;

• a eliminação do atravessador; e

• a qualificação social e profissional destes trabalhadores em logística 
(Unitrabalho, 2012), uma área específica e historicamente relacionada 
às empresas tradicionais e à busca incessante do lucro, com a exploração 
do trabalhador e do consumidor.

2 PROGRAMA CATAFORTE

O programa Cataforte foi concebido no Comitê Interministerial de Inclusão 
Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis (Ciisc) como mais uma das 
iniciativas do governo federal, em parceria com o Movimento Nacional de Catadores 
de Materiais Recicláveis (MNCR), para o fortalecimento do associativismo e do 
cooperativismo da categoria. Ele foi iniciado em 2009, contemplando 10.600 
catadores e catadoras, em dezenove estados da Federação, mais o Distrito Federal. 
Seus objetivos foram:

• formação social, profissional, política e cultural dos catadores de materiais 
recicláveis organizados coletivamente;

• assistência técnica para os empreendimentos autogestionários dos 
catadores, visando à formalização dos empreendimentos e à melhoria 
das condições de trabalho e de renda;

• estímulo à formação de redes de cooperação entre os empreendimentos 
econômicos solidários reconhecidamente em processo de autogestão 
pelos trabalhadores; e

• identificação, registro e apoio ao desenvolvimento de tecnologias sociais 
apropriadas às formas de organização coletivas dos catadores de materiais 
recicláveis (Unitrabalho, 2012).
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Em 2010, mais um passo para o fortalecimento das redes de catadores 
foi dado, pois a segunda edição do projeto (Cataforte II) foi concebida. Tinha 
como eixo, também, a parceria entre a FBB, a Senaes, a Petrobras e o BNDES 
(Unitrabalho, 2012), com ações voltadas diretamente para as atividades de coleta, 
transporte e comercialização de material reciclável. Foram concedidos caminhões 
para as dezesseis redes de cooperação contempladas em edital publicado pela FBB 
(2011), o qual foi depois reeditado, com a seleção de mais dez redes do Norte e 
do Nordeste do país (FBB, 2012).

A logística tradicional é definida como o processo de planejar, operar e 
controlar, de forma econômica, eficiente e efetiva, o fluxo e a armazenagem de 
matérias-primas, produtos em processo, produtos acabados, informações e dinheiro, 
desde a origem da matéria-prima até a chegada do produto ao consumidor final, 
satisfazendo às necessidades e às preferências dos clientes (Novaes, 2001).

Corroborando com essa perspectiva, Xing et al. (2010) afirmam que a chave 
para a sustentabilidade está na gestão da cadeia de suprimentos reversa. Segundo 
os autores, o fim da vida útil do produto não encerra seu ciclo de vida; apenas 
inicia um novo ciclo, o da cadeia de suprimentos reversa. Está presente neste ciclo 
a oportunidade para a expansão dos usos dos produtos, para a conservação dos 
recursos, para a prevenção da poluição e, também, para a criação de mercados 
secundários e oportunidades de trabalho na remanufatura e na reciclagem. Os 
autores indicam, porém, que este é um canal complexo, e ainda delimitam a cadeia 
reversa como um item a ser gerenciado de forma separada da cadeia tradicional.

Leite (2009), visando ao melhor entendimento desse processo, classifica 
os canais reversos em dois grandes grupos: i) canais reversos de pós-consumo; e 
ii) canais reversos de pós-venda. Os canais de distribuição reversos de pós-consumo 
são constituídos pelo fluxo reverso de alguns produtos e de materiais originados do 
descarte após a sua utilização original que retornam ao ciclo produtivo de alguma 
forma. Os canais de distribuição reversos de pós-venda são constituídos pelas 
diferentes formas e possibilidades de retorno de produtos em qualquer estágio da 
cadeia que, por algum motivo, não apresentaram uso, e fluem, então, no sentido 
inverso da cadeia.

Outro aspecto importante a ser considerado na cadeia de suprimentos reversa, 
conforme Leite (2009), é a revalorização ecológica de um bem em fim de vida. Este 
processo é entendido como a eliminação ou a mitigação do somatório de custos 
dos impactos no meio ambiente, provocados pela ação de produtos nocivos à vida 
humana ou pelo excesso destes bens. O equacionamento da logística reversa de 
um bem é o modo de recapturar este valor.

O fluxo da cadeia de suprimentos reversa pode ser evidenciado na figura 1. 
Considerando-se o canal reverso, as atividades não cessarão com a entrega do 
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produto ao consumidor final; apenas retroalimentarão a cadeia produtiva. Esta é 
a evolução natural da cadeia, porém há ainda gargalos a serem superados.

FIGURA 1
Ciclo da cadeia de produção considerando-se o canal reverso
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Elaboração dos autores.

A figura 1 representa a evolução natural da gestão integrada da cadeia de 
suprimentos. Esta evolução pode ser representada pelo conceito de logística reversa 
do Reverse Executive Logistics Council apud Campos (2006, p. 10): o processo de 
planejamento, implementação e controle da eficiência e do custo efetivo do fluxo 
de estoques; e as informações correlacionadas do ponto de consumo ao ponto de 
origem, com o propósito de recapturar valor ou dar destinação apropriada.

3 SÍNTESE DOS RESULTADOS DO PROJETO

Uma das ações realizadas foi a confecção do roteiro para estruturação do plano 
logístico a ser desenvolvido para redes de catadores e catadoras, visando fornecer 
bases para a estruturação de planos logísticos que deveriam interagir com a realidade 
de cada rede beneficiada. Este roteiro foi dividido em seis partes: i) diagnóstico 
do empreendimento; ii) gestão das redes; iii) logística de suprimento; iv) logística 



271

Logística Solidária para Inclusão Social e Produtiva de Catadores e Catadoras:  
a experiência do Cataforte II

interna; v) logística de distribuição; e vi) considerações finais (Unitrabalho, 
2012, p. 10).

Os consultores e as consultoras, junto com os mobilizadores e as mobilizadoras,5 
deveriam elaborar um plano de vendas visando ao atendimento de grandes 
geradores de resíduos, sendo eles órgãos públicos, privados ou de coleta seletiva. 
O detalhamento das rotas deveria conter informações sobre a participação das 
prefeituras e de outros órgãos e entidades na alocação compartilhada destes recursos. 
Todas as rotas deveriam ser apresentadas no Google Earth ou em software livre, e o 
consultor deveria apresentar também uma forma de custeio para elas, a descrição 
do processo de sua implantação, os indicadores de desempenho e o tempo de 
retorno para o investimento.

A elaboração dos planos logísticos foi realizada – de forma pioneira em 
programas sociais – com a figura do mobilizador ou mobilizadora, consistindo 
em um catador ou catadora que tinha a função de aproximar os conhecimentos 
tecnológicos disponibilizados pelo consultor ou consultora para uma linguagem 
fácil de ser apropriada pelos demais catadores. Também tinha a função de transmitir 
a consultores e consultoras demandas específicas da realidade do catador e da 
catadora, sendo, portanto, essencial para a efetiva implantação dos planos elaborados. 
Foi constituído um conjunto de indicadores que tinham por finalidade avaliar a 
eficiência e a eficácia de cada plano logístico desenvolvido.

A tabulação inicial dos resultados obtidos com a utilização dos indicadores 
de referência pode ser vista no gráfico 1.

Das redes atendidas pelo programa, catorze delas apresentavam, ao final de 
2013, dados consistentes para calcular ou projetar indicadores referentes à sua 
eficiência logística, comercial e social. Um resultado que demonstra a eficiência do 
programa Cataforte II se encontra no indicador de eficiência de transporte, com 
média de 85% de utilização dos caminhões doados, entre as redes contempladas, 
mesmo sendo a demanda de transportes (caminhões) para coleta e entrega de materiais 
recicláveis uma das primeiras demandas identificadas no programa Cataforte I.

Esse índice não foi tão satisfatório, uma vez que, nesse período, nem todos os 
caminhões foram entregues às entidades. Quanto à ampliação do volume de coleta, 
processamento, comercialização, faturamento da rede e renda dos catadores e das 
catadoras, no entanto, identifica-se que os valores são diretamente proporcionais: 
o aumento da eficiência no transporte está diretamente ligado ao aumento dos 
demais indicadores.

5. Os mobilizadores e as mobilizadoras eram catadores e catadoras contratados para exercer o papel intermediário 
entre determinada rede e o consultor ou consultora respectivo(a).
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GRÁFICO 1
Eficiência e eficácia da implantação dos planos logísticos no programa Cataforte II (2013)1
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Nota: 1 Resultado parcial.

Todos os outros indicadores estão próximos a 30%, podendo-se afirmar, com 
isso, que houve uma melhora no desempenho logístico, comercial e social com a 
implantação do plano logístico. Outra contribuição importante foi a estruturação 
de planilhas de cálculo e formulários que visavam à estruturação de um conjunto 
de procedimentos possíveis de serem adotados pelos empreendimentos. Uma 
consideração importante a ser feita é a possibilidade de adaptar estes procedimentos, 
com níveis distintos de tecnologia, visto que as redes de cooperativas de catadores 
e catadoras possuem níveis distintos de domínio e posse de recursos tecnológicos. 
Estes formulários e planilhas de cálculo para controles operacionais se referem a 
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procedimentos administrativos organizacionais, relacionados a áreas como: recursos 
humanos, financeira, compras, jurídica e, principalmente, logística de distribuição, 
logística interna e de suprimentos.

Após a constituição dos planos logísticos, os consultores e as consultoras, em 
conjunto com os mobilizadores e as mobilizadoras, fizeram a validação dos planos 
logísticos com as redes de cooperação. Nessa etapa do projeto, as redes, por meio 
dos seus membros, poderiam solicitar alterações no plano, visando a sua adequação 
à realidade de cada empreendimento. Todos os planos logísticos foram validados 
e estão sendo desenvolvidos pelas redes.

4 LEGADOS

Podem ser listados os seguintes legados do programa para o setor de 
materiais recicláveis:

• a assessoria técnica foi sistemática e apoiou processos que foram além 
da elaboração dos planos de logística e, sobretudo, da roteirização 
de caminhão;

• o uso dos instrumentos de controle e gestão auxiliou no planejamento 
dos empreendimentos e das redes;

• algumas redes começaram a se utilizar de tecnologias sofisticadas de 
gestão, como o global positioning system (sistema de posicionamento 
global – GPS), planilhas eletrônicas de custos e receitas e softwares de 
controle de tráfego e rotas;

• as redes passaram a discutir o melhor formato da sua institucionalidade, 
de acordo com a realidade de cada uma;

• ampliaram-se as redes, inclusive na abrangência territorial;

• a elaboração dos planos de logística apoiou a confecção de novos projetos 
para as redes;

• o programa fornece informações para o embasamento de políticas públicas;

• houve a continuidade das assessorias às redes, após o término do projeto;

• os catadores se empoderaram no que diz respeito ao entendimento 
de processos internos, de mercados de recicláveis e de realização de 
negociações políticas;

• estabeleceram-se novas parcerias; e
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• houve acréscimo de catadores e catadoras nos empreendimentos de 
economia solidária (EES), pois estes se tornaram mais atrativos em termos 
de condições de trabalho e de melhoria da renda.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O programa Cataforte II teve como objetivo possibilitar a inserção competitiva das 
redes de cooperação de materiais recicláveis nos sistemas de coleta de resíduos sólidos 
urbanos com potencial para reciclagem, tendo como área prioritária a estruturação 
logística das redes. Pode-se afirmar que este objetivo foi alcançado, considerando-se 
vários resultados apresentados, entre eles, a construção dos instrumentos de controle 
que se encontram de posse das redes e a utilização plena dos caminhões em 14 
das 26 redes participantes do programa – as outras redes estavam em processo de 
implantação dos planos logísticos devido às dificuldades incorridas no processo 
de aquisição dos caminhões.6

No epílogo do trabalho, constata-se que houve ganhos significativos de 
eficiência operacional em áreas organizacionais como produção, finanças, recursos 
humanos e compras, gerados pela aquisição de veículos automotivos e pelos 
planos de logística constituídos pelos consultores e consultoras, mobilizadores e 
mobilizadoras. O principal ganho, porém, está no aumento de renda gerado pelo 
programa e pela inclusão social gradativa dos catadores.

A valorização desses trabalhadores, bem como o investimento na estruturação 
dos grupos e na organização das redes de cooperação, tem fortalecido a geração 
de renda e a qualificação social e profissional dos trabalhadores e se constituído 
em uma experiência que ampliou e aprofundou a participação e o controle social 
por parte dos interessados.7
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