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O O ano de 2020 foi marcado por intensos desafios devi-
do ao aparecimento do novo Coronavírus (Covid-19) e 

seu agravamento, sendo qualificado como pandemia global 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
O Programa Dê a Mão para o Futuro – Reciclagem, Trabalho 
e Renda (Programa DAMF), enquanto um Sistema de Logís-
tica Reversa de embalagens de bases ambiental, econômi-
ca e social, não se furtou a estes desafios. Desde o início da 
pandemia, foram estruturadas diversas estratégias para a 
manutenção e atingimento das metas estipuladas, além de 
oferecer suporte técnico e de insumos às cooperativas de 
catadoras e catadores de materiais recicláveis para a preven-
ção de contágio pela Covid-19 e, também, suporte financei-
ro emergencial para estes trabalhadores durante os meses 
iniciais desta crise pandêmica. Tais medidas terão capítulo 
especial neste relatório.
Além das informações habituais sobre atendimento às legis-
lações vigentes, no que concerne à Logística Reversa de Em-
balagens Pós-Consumo, este relatório também oferece uma 
nova métrica sobre indicadores de desempenho das coope-
rativas e associações de catadoras e catadores de materiais 
recicláveis, de modo a oferecer às entidades parceiras e às 
empresas associadas aderentes um cenário mais detalhado 
sobre o consistente trabalho realizado pelo Programa DAMF.



Breve Histórico

Desde 2006, o Programa Dê a Mão para o Futuro vem atuando no tema da Logística Reversa de Em-
balagens Pós-Consumo e apresentando resultados satisfatórios desde então. A partir de 2019, te-

mos verificado o surgimento de regulamentações estaduais e, por consequência, necessidade de aten-
dimento a algumas metas estaduais, diferentemente do que ocorreu no período entre 2013 e 2018, 
em que a demanda era o atendimento às metas nacionais estabelecidas pelo Acordo Setorial. Mesmo 
assim, asseguramos nosso comprometimento com o atendimento às metas estipuladas e com o mo-
nitoramento das regulamentações em tramitação. Como se observa na linha do tempo abaixo, alguns 
decretos estaduais foram publicados.
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Neste relatório, destacam-se os resultados do Programa DAMF no ano de 2020. A empresa associada 
aderente ao Programa Dê a Mão para o Futuro pode sempre consultar o histórico de estruturação e 
dos resultados do sistema de logística reversa de embalagens nos relatórios e/ou na área do assinante 
dentro do site do DAMF.



Número de empresas associadas 
por entidade representativa

OPrograma Dê a Mão para o Futuro compre-
ende as seguintes entidades setoriais de âm-

bito nacional: ABIHPEC – Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmé-
ticos; ABIPLA – Associação Brasileira das Indús-
trias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes 
de Uso Doméstico e Uso Profissional; e ABIMAPI 

–  Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializa-
dos. As empresas associadas a essas entidades e 
aderentes ao Programa DAMF estão em conformi-
dade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
no que diz respeito à estruturação de sistema de 
logística reversa de embalagens em geral.

ASSOCIADOS

141
ASSOCIADOS

40
ASSOCIADOS

10

Governança do Programa DAMF
Com objetivo de ratificar a credibilidade e a consistência do sistema de logística reversa de embalagens 
aos nossos parceiros e associados, assim como, para órgãos de regulamentação, o DAMF mantém seus 
procedimentos de governança a seguir listados:

Comitê DAMF
Modelo de governança destinado ao planejamento e acompanhamento das medidas, ações, procedimentos 
e indicadores relacionados ao sistema de logística reversa de embalagens em geral;

Termo de Cooperação
Instrumento jurídico que visa a formalizar parceria com cooperativas de catadoras(es) de materiais recicláveis, dis-
pondo sobre atividades do Programa, obrigações das Partes, recursos financeiros, prazos, hipóteses de suspensão 
e rescisão, penalidades etc.;  

Metodologia
Adoção de parâmetros críveis e critérios transparentes de implementação de forma a permitir uma compreensão 
nacional, proporcionalizada e gradual da logística reversa (metodologia CONFAZ), preservando o pressuposto de 
viabilidade técnica e econômica; 

Auditoria
Procedimento desenvolvido com objetivo de inferir os volumes colocados no mercado pelos setores participan-
tes do Programa DAMF, de maneira a assegurar compatível planejamento em linha com as metas de recuperação 
do sistema;

Controle operacional
Mecanismo de gestão adotado para mitigar risco de duplicidade e/ou colidência de titularidade dos resultados 
quanto às metas do sistema de logística reversa de embalagens;



Municípios e Cooperativas e Associações de 
Catadoras(es) de Materiais Recicláveis 

Abrangência Territorial

Com as restrições sobre distanciamento/isolamento social, devido ao contexto pandêmico, a expan-
são do Programa preservou às Unidades Federativas nas quais o DAMF tem atuação consolidada. 

Houve uma ligeira redução no número de associações e cooperativas parceiras, pois foi realizado um 
estudo para renovação de parcerias com empreendimentos que realmente trazem resultados susten-
táveis, descontinuando aquelas que, mesmo com investimentos, não apresentaram evolução em seu 
desempenho, gerando assim otimização de resultados e investimentos.
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COOPERATIVAS MUNICÍPIOS

UF COOPS UF COOPS UF COOPS
AL 2 MA 2 PR 11
AM 3 MG 8 RJ 8
BA 8 MS 4 RN 2
CE 4 MT 4 RS 7
DF 3 PA 3 SC 7
ES 3 PB 2 SE 1
GO 6 PE 9 SP 50

TOTAL DE 21 ESTADOS E 147 COOPERATIVAS

>> 4.967 CATADORES PARTICIPANTES



Custo de estruturação, implementação 
e operacionalização do sistema de 
logística reversa

Em 2020, os investimentos realizados pelo Programa Dê a Mão para o 
Futuro foram distribuídos em sete categorias:

Equipamentos1

2

3

4

5

6

7

Capacitação

Adequação de
Infraestrutura

Divulgação da 
Coleta Seletiva

Software de Gestão

Pagamento por 
Tonelada-PPT

Auxílio Emergencial  
Covid-19

Categoria 2020

1. Equipamentos R$ 3.710.774,16

2. Capacitação R$ 2.933.307,94

3. Adequação de Infraestrutura R$ 1.169.693,03

4. Divulgação da Coleta Seletiva R$ 488.719,38

5. Software de Gestão R$ 163.524,00

6. Pagamento por Tonelada-PPT R$ 2.981.485,90

7. Auxílio Emergencial  Covid-19 R$ 2.730.000,00

Total R$ 14.177.504,41

Nos capítulos seguintes, trataremos mais detalhadamente sobre estes investimentos. 



Investimentos em equipamentos 
e adequação de infraestrutura

A definição das listas de equipamentos e das 
adequações e melhorias de infraestrutura 

acontece nos primeiros meses de atuação da as-
sessoria técnica, a partir da construção do Plane-
jamento Estratégico Participativo e realização dos 
Estudos de Viabilidade Econômica em cada uma 
das cooperativas e associações de catadoras(es). A 
decisão sobre a estruturação do Programa DAMF 
é acordada entre as diretorias das cooperativas, os 

técnicos responsáveis e a equipe de coordenação 
do Programa. O Planejamento Estratégico Partici-
pativo tem por objetivo assegurar a efetividade 
dos resultados, a partir dos investimentos a serem 
realizados.
Abaixo, um quadro sobre os principais investi-
mentos realizados no decorrer de 2020, com os 
maiores equipamentos doados.

8 caminhões
R$ 1.182.522,99

10 prensas
R$ 635.383,00

adequações em infraestrutura
R$ 1.169.693,03

2 esteiras
R$ 248.839,00

9 empilhadeiras
R$ 392.848,92

2 pá-carregadeiras
R$ 290.409,50

2 fragmentadoras
R$ 32.900,00

2 guindastes
R$ 250.000,00



Destaque: nivelamento de estrutura de 
cooperativas que compõem a 
Rede UNIFORTE

A organização de cooperativas e associa-
ções de catadores em redes de coope-

rativas (cooperativas de segundo grau) tem 
como objetivo fortalecer estes empreendi-
mentos, tanto em sua organização e articu-
lação regionais, como alcançar protagonis-
mo no mercado a partir da venda conjunta 
de materiais. Para chegar a tais objetivos, 
é preciso investimento em uma etapa im-
portante que trata sobre o nivelamento 
das cooperativas de catadores quanto sua 
estrutura física e produtiva, para que pos-
sam padronizar o tratamento dos materiais 
e também escalar suas produções ao pon-
to de subirem na cadeia de reciclagem até 
a venda direta às indústrias recicladoras.
A Rede UNIFORTE é uma rede que com-

preende cinco cooperativas em Goiânia 
e que iniciou a parceria com o Programa 
Dê a Mão para o Futuro em 2018. O ano 
de 2020 compreendeu investimentos em 
adequação de infraestrutura que pudesse 
contribuir justamente para tais objetivos. 
Destaca-se aqui o aprimoramento de infra-
estrutura de duas cooperativas pertencen-
tes a esta Rede: CooperMas e Cooprec. Mais 
especificamente nas áreas de Triagem e de 
descarga de materiais, respectivamente. 
O resultado foi um ganho de produção 
em média de 20% em pleno contexto de 
pandemia, caracterizado pela queda de 
produção das cooperativas. Abaixo apre-
sentamos um comparativo entre as estru-
turas antes e depois das obras realizadas.



Capacitação, assessoria técnica 
e consultorias especializadas

A ação de Capacitação do Programa Dê 
a Mão para o Futuro comporta 3 cam-

pos  de atuação: Capacitação, em que todo 
o grupo de catadoras(es) participa de pa-
lestras, cursos e workshops sobre temas 
relevantes ao funcionamento de suas ati-
vidades; Assessoria Técnica, em que gru-
pos menores como as diretorias, coorde-
nadores de produção e conselhos fiscais, 
são assessorados pelos técnicos para or-
ganização e melhoria de seus processos 
e funções; e Consultorias Especializadas, 
em que serviços específicos e pontuais são 
contratados adicionalmente às equipes de 
capacitação para execução de um serviço 
ou treinamento.
No entanto, durante o ano de 2020, não 
foram as ações de formação para as áreas 
administrativa, produtiva e comercial que 
ganharam maior destaque. Dada a relevân-
cia e a necessidade urgente de adequação 
das unidades de triagem para operarem 
com saúde e segurança para seus traba-
lhadores, as instituições capacitadoras 
concentraram seus esforços no ajuste dos 
protocolos de higienização, assepsia e uso 
correto de equipamentos de proteção In-
dividual, como luvas e máscaras, e outros 
protocolos de cuidado.

Assim diversos treinamentos foram reali-
zados, com elaboração de materiais visuais 
de orientação para afixação nos Galpões e 
também materiais digitais para circulação 
nas redes de contatos entre os cooperados.
Além do treinamento e orientação para 
implantação dos protocolos de seguran-
ça, nas situações em que as unidades de 
triagem tiveram suas operações interrom-

pidas, por exemplo, via decretos municipais, foi realiza-
do suporte para campanhas de doação de alimentos, 
crowdfunding para mobilização de recursos financeiros 
com objetivo de socorrer famílias de catadoras e catado-
res que ficaram sem renda, suporte para cadastramento 
destes profissionais em redes de auxílio, como auxílio fi-
nanceiro emergencial municipal, estadual e/ou federal, 
cadastramento em Centros de Referência de Assistência 
Social, entre outros.



Divulgação sobre forma correta de 
separação de materiais recicláveis

É essencial o engajamento dos usuários na correta separação e entrega dos materiais e embalagens 
em geral às cooperativas parceiras. Para tanto, o Programa DAMF conta com a etapa de Divulgação, 

compreendendo ações de comunicação, conscientização e sensibilização dos consumidores em parce-
ria com entidades de catadoras(es) de materiais recicláveis. Este é o momento em que todo o investi-
mento é materializado na percepção da sociedade: no reconhecimento e acolhimento da população 
aos catadores e no esforço realmente conjunto.

Em nossa principal estratégia uma VAN, com som, percorre as ruas dos municípios veiculando jingle 
customizado. O veículo é identificado com o nome do Programa DAMF, as logomarcas das entida-
des parceiras (ABIHPEC, ABIMAPI e ABIPLA) e das cooperativas participantes. Cooperadas(os)  iden-
tificadas(os) com a camiseta do Programa vão de casa em casa (“divulgação porta-a-porta”), apre-
sentam-se aos moradores, conscientizando-os sobre a importância da logística reversa, separação 
e recuperação dos materiais, visando a destinação final ambientalmente adequada. Esta ação conta 
com materiais de apoio como folhetos educativos e imãs de geladeira (onde consta o dia da coleta 
no bairro). Além do porta-a-porta, também utilizamos as mídias digitais como meio de divulgação.

>> Divulgação porta-a-porta e mídias digitais

Pessoas
impactadas

247.308

Imãs 
distribuídos

24.757

Folhetos
distribuídos

27.837

Domicílios
impactados

24.537

DIVULGAÇÃO 
PORTA A PORTA

E MÍDIAS
DIGITAIS



Contabilização de produtos comercializados em 
embalagens

=

Com base no procedimento desenvolvido pela KPMG, passível de auditoria, obtém-se as quantida-
des em toneladas das embalagens colocados no mercado pelos três setores participantes do 

Programa DAMF.

Com esta informação é possível planejar a implementação do 
Programa de forma a assegurar o atendimento às metas de 
recuperação e reciclagem de materiais. Desde 2019, essa me-
todologia de contabilização passou a ser realizada na plata-
forma online de dados SINDIDADOS. As empresas aderentes 
ao Programa DAMF realizam obrigatoriamente seu 
preenchimento.

=

Metodologia CONFAZ: cálculo para apuração de volumes 
e metas de recuperação de materiais

A meta de recuperação refere-se a um 
percentual correspondente ao valor total 
de embalagens colocadas no mercado 
pelas empresas aderentes.  Em 2019, a 
meta referente aos 22% de recuperação 
correspondeu a 126.716 toneladas.
Essa meta nacional é ainda distribuída 
por Estado, sendo estimada a partir da 
Participação Relativa do Estado no ICMS.                           
O quadro ao lado é um demonstrativo de 
tal racionalidade.

Abrangência
Nacional (2019)

100%

Dados de Mercado 
Brasil (ton/ano)

574.742

Meta Acordo 
Setorial

22%

Meta Acordo 
Setorial (ton/ano)

126.716

CONFAZ - Estado X 
6,5%

Meta de recuperação 
de embalagens 

(ton/ano)
8.236

Metodologia para definição de metas 
de recuperação de embalagens 
inseridas no mercado



Rastreabilidade sobre dados 
e recuperação de embalagens

Com objetivo de assegurar a confiabilidade dos dados reportados das quantidades em toneladas 
comercializadas pelas cooperativas de catadoras(es)apoiadas pelo Programa DAMF, foi desenvolvi-

do, para além dos relatórios de acompanhamento, um sistema on-line sobre rastreabilidade da massa 
recuperada por estas unidades de triagem. 

1. Cooperativas alimen-
tam as informações refe-
rentes à comercialização 
dos materiais recicláveis.

2. Realizam o upload das no-
tas fiscais no sistema, corres-
pondentes à cada transação, 
conferindo a titularidade da 
recuperação dos materiais ao 
Programa Dê a Mão para o Fu-
turo. 

3. As notas fiscais passam 
por um processo automá-
tico de validação, tanto 
quanto ao conteúdo (mate-
riais, unidades, etc.), quanto 
ao texto de exclusividade 
para evitar colidências.

Com estas metodologias e procedimentos informatizados, o Programa Dê a Mão para o Futuro garante 
a implementação de um Sistema de Logística Reversa com resultados completamente confiáveis a seus 
associados e aos órgãos reguladores.

Rastreabilidade sobre dados e recuperação
de embalagens

Com objetivo de assegurar a confiabilidade dos dados reportados das 
quantidades em toneladas comercializadas pelas cooperativas de 
catadoras(es)apoiadas pelo Programa DAMF, foi desenvolvido, para além 
dos relatórios de acompanhamento, um sistema on-line sobre rastreabilidade 
da massa recuperada por estas unidades de triagem. 

Com estas metodologias e procedimentos informatizados, o Programa Dê a 
Mão para o Futuro garante a implementação de um Sistema de Logística 
Reversa com resultados completamente confiáveis a seus associados e aos 
órgãos reguladores.

1. Cooperativas alimentam 
as informações referentes 
à comercialização dos 
materiais recicláveis.

2. Realizam o upload das 
notas fiscais no sistema, 
correspondentes à cada 
transação, conferindo a 
titularidade da recuperação 
dos materiais ao Programa 
Dê a Mão para o Futuro. 

3. As notas fiscais passam por 
um processo automático de 
validação, tanto quanto ao 
conteúdo (materiais, 
unidades, etc.), quanto ao 
texto de exclusividade para 
evitar colidências.

RASTREABILIDADE DO SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSARASTREABILIDADE DO SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA



Massa de embalagens 
recuperadas 
A partir da metodologia de contabilização demonstrada no item anterior, apresen-

tam-se os resultados agrupados obtidos pelo Programa Dê a Mão para o Futuro, em 
âmbito nacional, em que é possível acompanhar a evolução das taxas de recuperação 
desde o início da Fase 1 do Acordo Setorial. 

MASSA DE EMBALAGENS RECUPERADAS (TON/ANO)

Em 2020 houve uma ligeira queda na produção das cooperativas, como consequência direta do con-
texto pandêmico, principalmente entre os meses de abril a julho, quando diversas unidades de triagem 
tiveram suas operações paralisadas por completo ou parcialmente (dados estes que serão apresenta-
dos no próximo tópico). Ainda assim, o Programa DAMF cumpriu com a sua meta de recuperação de 
22% da massa global de embalagens inseridas no mercado no ano de 2020, atendendo os seus objeti-
vos e normas incidentes.

655.317 toneladas é o total de massa recuperada e encaminhada 
para a reciclagem pelo DAMF entre 2013 e 2020.



Indicadores de desenvolvimento sustentável

655.317
TONELADAS

2,5MI 
TONELADAS

+ de

CO²eq

15,5MI 
ÁRVORES

+ de

402MI 
ECONO-

MIZADOS

+ de

7 
OBJETIVOS81MI 

+ de

É o total de massa 
recuperada pelo 
DAMF entre 2013 
e 2020.

*Impactos econômicos: primordialmente o custo evitado pela reciclagem em termos de consumo de recursos naturais e de energia. Impactos ambientais: impactos sobre o meio ambiente devido 
ao consumo de energia, às emissões de gases de efeito estufa (GEEs), ao consumo de água e à perda de biodiversidade.
FONTE: IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada) (2010), “Pesquisa sobre Pagamento de por Serviços Ambientais Urbanos para Gestão de Resíduos Sólidos”. Diretora de Estudos e Políticas 
Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur). Brasília, 2010. [on line] https://www.mma.gov.br/estruturas/253/_arquivos/estudo_do_ipea_253.pdf [acesso em: 02 de agosto de 2019]. MASSI, E. H. G., 
LUIZ, L. A. C. e MASSI, C. G. (2019) “Valoração ambiental da reciclagem para a redução de emissões de CO2”. Revista Técnico-Científica do CREA-PR - ISSN 2358-5420 - 19ª edição – Julho de 2019 - 
página 16 de 20. [on line] http://creaprw16.crea-pr.org.br/revista/Sistema/index.php/revista/article/download/566/366 [acesso em: 07 de agosto de 2019].

deixaram de ser 
emitidas.

da Mata Atlântica 
preservadas.

foram investidos pelo DAMF 
entre os anos de 2013 e 
2020 para estruturação do 
Sistema de Logística 
Reversa

em impactos 
econômicos e 
ambientais*

de Desenvolvimento 
Sustentável atendidos 
pelo Programa Dê 
a Mão para o Futuro

7 OBJETIVOS
de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU 
atendidos pelo DAMF

Além dos resultados já apresentados neste relatório, o Programa DAMF apresenta dados específicos 
sobre sustentabilidade e aderência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), 

entre os anos de 2013 e 2020.



Indicadores Anuais 
de Desempenho

O Programa Dê a Mão para o Futuro, inicia com o Relatório Anual 2020, uma nova fase 
de demonstração e análise do cenário sobre o Sistema de Logística Reversa de Em-

balagens e a parceria com cooperativas e associações de catadoras(es) de materiais re-
cicláveis. 
Apresenta-se nesta sessão diversos dados deste cenário, a partir do levantamento anual 
de indicadores que oferecem um retrato sobre as cooperativas, assim como seu grau de 
evolução organizacional.

Em levantamento realizado junto às 147 unidades de tria-
gem, dos 4.967 catadoras(es), 55% são mulheres e 45% ho-
mens.

Distribuição de cooperadas(os) 
em homens e mulheres

Mulheres Homens

Renda média mensal catadoras(es) 
em 2020 (R$/mês)

Até R$ 775,00 R$ 775,00 a R$ 1.100,00
R$ 1.100,00 a R$ 1.800,00 Mais de R$ 1.800,00

45%

55%

40%

12%
19%

29%

Quanto à renda destes profissionais, percebe-se no quadro 
ao lado que mais da metade 52%, recebem acima de um sa-
lário-mínimo, mas ainda é preocupante que 19% recebem 
menos de R$ 775,00 por mês. Em contrapartida, num com-
parativo com os anos iniciais de parceria, registra-se que 
62% destas(es) trabalhadoras(es) possuíam renda menor 
que R$ 1.100,00.



Indicadores Anuais 
de Desempenho

Regularização fundiária das 
Unidades de Triagem

Regularização fiscal para 
comercialização de recicláveis 
pelas cooperativas

Sim, para todas as vendas

Cessão de uso Aluguel
Processo de regularização Próprio

Sim, para a maioria das vendas

Não

Sim, para a minoria das vendas

18%

12%

5%

65%

55%

21%

3%
21%

Quanto à questão fundiária, sobre regularização destes 
espaços para esta natureza de operação (unidades de tria-
gem), tem-se que a grande maioria, 65%, possuem Termos 
de Cessão de Uso em parceria com o poder público, en-
quanto apenas 5% possuem espaços próprios e 12% ainda 
estão em processo de regularização.

Quanto ao processo de formalização no mercado de reci-
cláveis, via emissão de Notas Fiscais, registra-se que 97% 
dos empreendimentos encontram-se regularizados para 
tal emissão. Vale pontuar que persiste alguma resistência 
nessa emissão associada ao fato de que alguns comprado-
res de materiais não aceitam ou ofertam um menor valor de 
compra. De toda forma, é possível inferir ao longo da estru-
turação do Programa, um alto índice de formalização fiscal 
para o mercado de recicláveis impulsionado pelo DAMF e 
contribuindo, deste modo, para os sistemas de rastreabili-
dade das embalagens recuperadas

Condições de infraestrutura 
nas Unidades de Triagem

Precisa de reformas Boas condições

Situação precária

40%

13%

47%

Quanto às condições dos galpões que abrigam estas uni-
dades de triagem, tem-se que 47% são considerados em 
boas condições, enquanto 40% foram identificadas como 
precisando de alguma reforma e 13% ainda se encontram 
em situação precária, justificando, portanto, a necessidade 
de investimentos estruturantes neste quesito.



Por fim, apresenta-se um quadro geral de todos os indicadores, categorizados e inde-
xados em seus principais quesitos e que faz um retrato geral comparativo entre os 

anos iniciais das parcerias e os resultados em 2020. Nestes indicadores, percebe-se que o 
único quesito em que se registra uma retração de seu indexador, diz respeito à produtivi-
dade em 2020. Acredita-se que a queda de produtividade se deve ao contexto pandêmi-
co, já que quase todas as cooperativas tiveram suas operações paralisadas, mesmo que 
parcialmente, devido aos decretos municipais e estaduais para contenção do contágio 
da Covid-19, dado este que será melhor detalhado em capítulo sobre o tema. Vale ainda 
destacar, como demonstrado no gráfico anterior, que a regularização fiscal, seguidos 
de pontos como comercialização e transparência e autogestão (autonomia de gestão) 
foram as grandes conquistas ao longo das parcerias entre o DAMF e as cooperativas e 
associações de catadoras(es) de materiais recicláveis.
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Cenário Covid-19

No contexto da gestão de resíduos sólidos e do 
Sistema de Logística Reversa de Embalagens no 
país, as cooperativas de catadoras e catadores de 
materiais recicláveis são o elo desta cadeia pro-
dutiva que enfrenta mais rapidamente os efeitos 
econômicos desta crise.
Em meio à pandemia do Coronavírus (Covid-19) 
no Brasil, o Programa Dê a Mão para o Futuro – 
Reciclagem, Trabalho e Renda (DAMF) realizou 
uma série de levantamentos sobre a situação de 

funcionamento das cooperativas, devido aos de-
cretos municipais e estaduais sobre lockdown e 
outras restrições para contenção do contágio do 
vírus. 
No gráfico abaixo, observa-se que apenas 2% de 
um total de 140 cooperativas estava funcionando 
normalmente, entre maio e junho, e que ao final 
de julho, quase metade (42%) já tinha retornado a 
suas operações normais.

Tendo em vista que estes profissionais obtêm suas rendas fundamentalmente da venda direta dos 
materiais recicláveis e que esta atividade ficou comprometida nos meses iniciais da pandemia, 
até o ajuste dos devidos protocolos para retorno as operações, o Programa DAMF aportou  um 
plano de auxílio financeiro para os  4.550 catadoras e catadores, distribuídas(os) em 20 estados e o                    
Distrito Federal, no valor R$ 600 por cooperada(o), pagos em duas parcelas, totalizando quase R$ 3 
milhões de reais, no período entre abril e junho.
Continuando com o mapeamento sobre quais suportes as cooperativas estavam obtendo e quais 
seriam as principais demandas, além do auxílio emergencial, a entidade coordenadora Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) e suas empresas as-
sociadas trabalharam individualmente e, em conjunto, para apoiar as cooperativas. Entre as ações 
realizadas, destaca-se a doação de produtos de higiene pessoal, entre eles álcool em gel e sabo-
nete, para 138 cooperativas de materiais recicláveis que fazem parte do Programa Dê a Mão para 
o Futuro. Foram mais de 57 mil produtos de higiene pessoal e mais de 43 mil produtos de limpeza, 
beneficiando quase 5 mil catadores e suas cooperativas.



http://maoparaofuturo.org.br


