
Apresentação:
Plataforma Reciclar pelo Brasil

Criada em outubro de 2017 a partir de uma ação conjunta entre a Coca-Cola Brasil e

Cervejaria Ambev, a plataforma Reciclar pelo Brasil estabeleceu uma cooperação entre duas

grandes empresas com o intuito de melhorar a eficiência e abrangência de seus projetos de

responsabilidade pós-consumo.

Em acordo com as disposições do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que

determina investimentos em Logística Reversa das empresas em prol do meio ambiente e da

sustentabilidade, a plataforma logo foi adotada por novas corporações. Além disso, o

Reciclar pelo Brasil ganhou a adesão da Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de

Materiais Recicláveis (ANCAT). Responsável pelo diálogo com as cooperativas, a ANCAT, por

meio de uma equipe de técnicos, atua na estruturação de planos de ação e investimentos

em busca do aumento da capacidade produtiva e qualificação profissional dos

empreendimentos acompanhados.

Em apenas quatro anos de operações, a plataforma transformou-se no maior

programa de reciclagem inclusiva do país, com a participação de 20 membros, sendo eles 18

empresas e duas associações. Neste período, o RPB recuperou mais de 290 mil toneladas de

resíduos sólidos e atendeu quase 12 mil profissionais de catação em todas as regiões do

Brasil.

Ao aplicar uma metodologia que envolve o desenvolvimento integral das

cooperativas e associações, desde a gestão contábil até o investimento em máquinas e

ferramentas, o Reciclar pelo Brasil alcançou resultados que vão além das toneladas de

materiais recuperados. Junto com o aumento dos faturamentos dos empreendimentos

acompanhados e da renda média recebida pelos catadores, a plataforma passou a gerar um

banco de informações consolidadas a respeito da coleta seletiva e reciclagem de

abrangência nacional.



Em 2020, a pandemia de Covid-19 gerou grandes desafios para toda a cadeia da

reciclagem. No entanto, assim como a plataforma manteve o compromisso com

investimentos e coordenação, os empreendimentos acompanhados mantiveram a dedicação

para entregar os resultados.

Ao apostar na união de forças de grandes players do mercado, na transparência e

responsabilidade nas ações, a plataforma Reciclar pelo Brasil chega a 2021 com o seu

principal objetivo ainda mais fortalecido: um legado efetivo na logística reversa, passo

fundamental por um mundo melhor.


