Rede Gerando Renda Catadores do ABC
“só existe rede forte, se os grupos forem fortes”
Apresentação
O Projeto Rede Gerando Renda Catadores do ABC, foi concebido para realizar um
trabalho de formação e articulação dos grupos de coleta seletiva na região do Grande ABC.
Faz parte do Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania, patrocinado pela Petrobras.
Esta iniciativa se insere em um conjunto de esforços que vem sendo construídos desde
2000, em parceria com várias instituições e grupos de catadores e catadoras, na perspectiva
de fortalecimento dos grupos, melhoria das condições de trabalho e renda, e na busca do
reconhecimento formal desta classe trabalhadora nas políticas públicas de resíduos sólidos e
avanço na cadeia da reciclagem.
Histórico
A necessidade de venda conjunta entre os grupos do ABC, foi identificada em 2006
nos encontros do projeto Gestão participativa e Sustentável de Resíduos Sólidos - Coleta
Seletiva Brasil Canadá. Os grupos descobriram na venda coletiva, a possibilidade de negociar
diretamente com a indústria por um valor maior, ao comercializar em grande quantidade. Foi
então que se criou a Rede ABC de Venda Coletiva, um espaço de discussão e troca entre os
grupos de coleta seletiva do Grande ABC.
Em 2007, os grupos constituíram a primeira cooperativa de segundo grau do estado
de São Paulo, a Coopcent ABC, a partir da união de três cooperativas: Cooperma (Mauá);
Cooperpires (Ribeirão Pires) e Cooperlimpa (Diadema). Neste processo foram decisivos os
papéis do Projeto Rede ABC, patrocinado pela Petrobras, e o apoio do Instituto Gea.
Atualmente integram o Conselho ampliado desta cooperativa, mais três associações:
Associação Refazendo, Associação Raio de Luz e Associação Pacto Ambiental (Grupos Vila
Popular; Nova Conquista; Chico Mendes e Taboão), totalizando 200 cooperados envolvidos
nestes grupos.
Em 2010 a Coopcent ABC conquistou sua sede em Diadema. Este espaço tem sido
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fundamental para o fortalecimento da organização dos catadores e catadoras na região. Nele
estão sediados a Central de Comercialização dos Materiais Recicláveis; a fábrica de varal de
garrafas PET; o Centro de Referência do Catador, em parceria com o MNCR; o comitê dos
catadores do ABC e a secretaria da Associação Pacto Ambiental de Diadema.
Desde 2005, o Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras de Material
Reciclável (MNCR) luta a favor da inclusão social dos catadores nas políticas públicas.
Apoiando esta demanda do MNCR, o Governo Federal trabalhou em várias perspectivas,
como a elaboração de legislação que contribui com a inclusão dos catadores (as): Lei
Nacional de Saneamento (11.445/2007), Política Nacional de Resíduos Sólidos
(12.305/2010); criação de Comitê Interministerial de Apoio aos Catadores; criação de linhas
de financiamento no BNDES, e fundos para apoiar projetos das cooperativas.
A Coopcent ABC, , atua nesta mesma sintonia com os grupos de coleta seletiva,
fortalecendo a venda em rede na região do Grande ABC e participando de diálogos com as
prefeituras municipais.
Objetivo
O objetivo maior da Coopcent ABC é fortalecer a organização dos catadores e
catadoras, para serem reconhecidos como prestadores de um serviço público, e portanto,
serem remunerados pelas políticas públicas de limpeza urbana. O atual foco de atuação é na
comercialização coletiva e avançar na cadeia da reciclagem; trabalhando em quatro
municípios: São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires e Mauá.

Nesta perspectiva, a Coopcent ABC desenvolve hoje, o projeto REDE ABC 2010, inserido
no Programa Petrobras Desenvolvimento & Cidadania, patrocinado pela Petrobras, que busca
o fortalecimento da gestão da cooperativa, ampliação da formação e venda coletiva e
implantação da unidade de produção do varal de garrafas PET.
Avanços
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União entre os grupos de catadores e catadoras dos quatro municípios do Grande ABC
Os grupos de coleta seletiva reconhecem como uma importante conquista os laços de
solidariedade construídos. Segundo os catadores e catadoras, são estes laços que vem
permitindo a superação das dificuldades enfrentadas e a possibilidade de definição dos rumos
da organização.

Comercialização em rede
“Vender em rede é superar os desafios para vender diretamente para a indústria”, afirma
uma das catadoras coordenadoras do projeto.
A venda direta para a indústria, significa comercializar por um valor superior aos
preços pagos pelos atravessadores, principalmente, pelo “Ferro Velho”, onde a maioria dos
catadores comercializa os seus materiais.

Gráfico: Preço de Venda de Materiais Reciclados no Mercado

Rua Caracas, 120, Centro – Diadema – São Paulo CEP: 09921-090
Telefone: (11) 2668-2041 E-mail: catadores@coopcentabc.org.br
Site: www.coopcentabc.org.br

3

Fonte: Comercialização dos catadores(as) do Grande ABC –Março 2010
Conforme podemos observar no gráfico acima a venda dos materiais reciclados para a
indústria difere em alguns casos em ate 3 vezes mais, como é o caso do PET que no
“Ferro Velho” é vendido a R$ 0,40 centavos enquanto que na industria alcança R$ 1,20 ,
ou seja são 200% de diferença.

Por outro lado, a venda direta para indústria implica em cumprir diversas condições,
exigindo dos grupos quantidade, qualidade, regularidade e maior organização, capacitação e
estrutura. Assim a Rede de Comercialização é um dos caminhos para superar a exploração
dos catadores(as) e melhorar as condições de preço e conseqüentemente a renda.
Hoje a Coopcent ABC comercializa 100 toneladas/mês, correspondentes apenas ao
papelão, papel branco e Tetra Pak.

VARALPET ... avançando na cadeia da reciclagem

O varal de garrafa PET produzido, pela Coopcent ABC, é uma tecnologia social que
avança na cadeia produtiva da reciclagem, agregando valor a esta matéria-prima, e
aumentando a renda dos grupos de coleta seletiva.
A confecção do varal é feita pelos próprios catadores(as), que coletam o material
reciclável, e ao invés de vender o PET aos atravessadores, a Coopcent ABC transforma o
material, produzindo o VARALPET.
As primeiras máquinas utilizadas na confecção deste produto foram inventadas e
patenteadas por um catador da Cooperma de Mauá, Claudinei de Lima. Os primeiros
equipamentos foram montados com o aproveitamento de peças usadas, como motor de
máquina de lavar, caixa de câmbio do Chevette, breque da bicicleta, roda de carro. Hoje, as
máquinas que estão sendo usadas na confecção do varal foram fabricadas por uma pequena
indústria metalúrgica em Diadema, com a participação de Claudinei.
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“Hoje, além de fazer a Coleta Seletiva, os catadores(as) também fabricam um
produto final, o VaralPET, feito de garrafa PET, um produto ecologicamente correto e super
resistente”, afirma o inventor do VaralPET.
A comercialização desse varal é feita diretamente pela Cooperativa. Em média são
vendidas dez mil unidades do varal PET por mês. Mas, existe também um grande desafio,
conseguir recursos para aumentar a produção e a comercialização, além de consumir todas as
garrafas coletadas pelos grupos.
Aumento da renda dos catadores/as
Outro resultado importante acerca do trabalho da Rede, foi o aumento da renda dos
seus integrantes. Em 2009 a renda média foi de R$ 446,00, e em 2010 foi de R$ 510,00,
representando um aumento de 15% na renda média destes participantes.
Fortalecimento de políticas públicas
Os catadores da Rede ABC têm mantido um diálogo significativo com os poderes
públicos locais, participando da implementação de políticas públicas com reconhecimento e
remuneração pelos serviços prestados pelos catadores e catadoras. Tornando a coleta seletiva
um trabalho digno.
Outros avanços
•

Conquista do Projeto Rede ABC 2010, patrocinado pela Petrobras e coordenado pelos
próprios catadores (as);

•
•

Conquista da nova sede em Diadema;
Conquista de projetos Petrobras, FUNASA e BNDES para melhoria das condições de
trabalho e renda dos catadores(as).
Desafios

A cada conquista surge um novo desafio. Atualmente, as metas da Rede são: gerir a
Coopcent ABC com participação coletiva e transparência; aumentar a participação,
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comprometimento e a confiança dos grupos para consolidar a idéia de que o material que é
vendido em rede traz mais lucro para os catadores (as); aumentar a produção e
comercialização do varal de garrafas PET; acessar capital de giro e; lutar contra a
incineração. Em síntese o desafio é, fortalecer a categoria dos catadores e o MNCR, social,
política e economicamente.

Patrocínio:

Parcerias
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