
A reciclagem
de resultados
Atuando em um negócio que movimenta
R$ 8 bilhões e garante a renda de 500 mil pessoas
no Brasil, a Aliança Empreendedora transforma
catadores de lixo em "ecoempresários"

A Aliança
Empreendedora,

ONG presidida
por Rodrigo Brito

(acima), planeja
construir 25 parques

de reciclagem para
até 2.500 catadores

em Curitiba

Solange Azevedo

arcolino Mendes Martins, de 55
anos, tem orgulho de ser clien-
te especial das Casas Bahia- As

prestações dos armários da cozinha, do for-
no de microondas, da TV de 21 polegadas
e do aparelho de DVD estão todas em dia.
"Sou sistemático. Muitas vezes, pago os
carnes com dois meses de antecedência",
diz. O último mimo para a filha, de 9 anos,
também foi comprado a prazo. O valor do
presente, um celular pré-pago de R$ 300,

foi dividido em seis parcelas no cartão de
crédi to. Apesar de ter estudado apenas até
a 4a série, Marcolino não se engana na ma-
temática. De meados de 2005 para cá, ele
calcula ter dobrado o próprio salário e,
ao mesmo tempo, ter reduzido quase um
terço de sua jornada de trabalho. "Minha
vida melhorou 98%" afirma.

A vida (e o consumo} da família de Mar-
colino começou a mudar quando ele conhe-
ceu a Aliança Empreendedora, uma ONG

que atua no apoio e no fortalecimento de
microempreendedores de comunidades de
baixa renda. Morador da periferia de Co-
lombo, uma cidade de 234 mil habitantes
nos arredores da capital paranaense, Mar-
colino foi convidado por um dos integran-
tes da Aliança a se unir à Cooperativa de Ca-
tadores Zumbi dos Palmares (CoopZumbi).
Não pensou duas vezes. Deixou o emprego
de vigia noturno para trás e trocou de pro-
fissão. "Cooperativa é um troço que, se
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a gente trabalhar na honestidade, dá lucro.
Quem fala que tem de roubar para poder
viver está mentindo", diz Marcolino.

No mês passado, o catador afirma ter
recebido quase R$ 800. Marcolino reco-
lheu, sozinho, 1.800 quilos de recicláveis
em 120 casas de seu bairro, num condo-
mínio e em três empresas. Ele costuma
acomodar materiais de plástico {como
garrafas PET, sacolas e frascos de ama-
ciante), vidro, papel, ferro e alumínio em
uma carroça. E não reclama do trabalho
pesado. "Antes era mais difícil porque eu
puxava a carroça com os braços. Agora
eu puxo de bicicleta", afirma.

O projeto da Aliança na CoopZumbi
é realizado em parceria com a Fundação
AlphaVille e o Instituto Wal-Mart. Há
três anos, a cooperativa era composta de
apenas 15 catadores e separadores de ma-
teriais recicláveis. Hoje, eles já "são mais
de 60. O grupo todo processa mais de 50
toneladas de resíduos por mês. Os ganhos
não são padronizados. Cada cooperado
recebe de acordo com o que recolheu.

O papel da Aliança na CoopZumbi é de
uma espécie de consultoria. Foi com o auxí-
lio da ONG que os catadores fizeram cursos
de capacitação, definiram as rotas da coleta
seletiva, passaram a vender os materiais re-
cicláveis diretamente para indústrias (sem
depender de atravessadores) e organizaram
todo o dia-a-dia da cooperativa. Com isso,
tornaram o negócio mais lucrativo. "A nossa
idéia não é fazer assistencialismo. Ê perma-
necer apenas o tempo necessário para que
a cooperativa tenha autonomia suficiente
para andar com as próprias pernas. Na
CoopZumbi, ficaremos só até o final deste
ano", afirma Rodrigo Brito, de 26 anos, pre-
sidente da Aliança Empreendedora.

Desde 2002, 740 mícroempreendedo-
res já foram beneficiados pelo trabalho da
ONG. Atualmente, 17 projetos estão em an-
damento nos Estados do Paraná, São Paulo
e Pernambuco. Entre funcionários e volun-
tários, a Aliança tem cerca de cem pessoas se
esforçando para promover a transformação
social por meio da criação de novos negó-
cios. "É incrível ver as pessoas melhorando
de vida, orgulhosas do próprio trabalho. E,
ao mesmo tempo, perceber quanto muitos
desses projetos são importantes para a pre-
servação do meio ambiente", diz Rodrigo.

Aexperiência na CoopZumbi levou a Alian-
ça a replicar o modelo em outras cooperati-
vas e a apostar num outro projeto: o ECO

Cidadão - Reciclagem Inclusão Total. Em
parceria com a Prefeitura de Curitiba, a Fun-
dação Avina e o Movimento Nacional dos
Catadores de Materiais Recicláveis, a ONG
planeja construir 25 parques de reciclagem
até o fim de 2012 (cada um com capacidade
para até cem catadores} e organizar toda
a coleta informal de recicláveis na capital
paranaense. Dois desses parques já foram
inaugurados. Um deles no bairro do Bo-
queirão e o outro no do Cajuru, o mais
populoso e violento de Curitiba. "Em ape-
nas quatro meses, os integrantes do ECO
Cidadão já conseguiram aumentar em 65%
sua renda", afirma Rodrigo.

As estatísticas mostram que a recicla-
gem movimenta cerca de R$ 8 bilhões por

ano no Brasil e que o setor tem potencial
para crescer. No país todo, apenas 12% do
lixo urbano é reciclado. Só 7% dos mu-
nicípios fazem coleta seletiva. De acordo
com a Organização Internacional do Tra-
balho (OIT), pelo menos 500 mil brasilei-
ros tiram seu sustento do lixo produzido
nas grandes cidades. São eles que livram
as ruas e os rios de materiais poluentes,
como plásticos que demorariam mais de
cem anos para se decompor ou latas de
alumínio que levariam mais de mil anos
para desaparecer da natureza. Apesar da
importância da função, na maior parte do
Brasil as condições de trabalho dos cata-
dores são indignas e eles não ganham o
suficiente para sustentar a família.

A reciclagem é o principal "emprego
verde" do Brasil. Mas não é o único. O
país é um dos líderes mundiais no nú-
mero de trabalhadores na produção de
energia derivada de biomassa. Parte dessas
ocupações, porém, é de baixa qualidade.
Muitas delas ligadas à colheita de cana-
de-açúcar. Até 2030, segundo a OIT, o
desenvolvimento de alternativas limpas
de energia deve criar mais de 20 milhões
de postos de trabalho em todo o mundo.
Hoje, cerca de 2,3 milhões de pessoas se
dedicam a atividades diretamente ligadas
a fontes renováveis de energia.

O termo "emprego verde" foi usado pelo
democrata Barack Obama no debate à Pre-
sidência dos Estados Unidos realizado na
semana retrasada. O candidato disse que,
depois de superada a crise econômica,
novas vagas serão criadas no mercado de
trabalho americano e que essas vagas serão
nos setores ligados a energias renováveis e
tecnologias verdes de baixo ou zero carbono.
Com ou sem Obama à frente do país, esse
parece ser um caminho sem volta. Países
europeus já fizeram essa aposta.

Os ecoempreendedores - sejam peque-
nos, médios ou grandes - perceberam que
muitos negócios ligados à preservação am-
biental são viáveis e dão lucro. Além dis-
so, a aposta no verde faz sucesso com os
consumidores mais engajados. O consumo
mundial de orgânicos cresce cerca de 30%
ao ano. As vendas do setor ultrapassam US$
30 bilhões anuais, de acordo com a Funda-
ção Agricultura e Ecologia da Alemanha.
Nos Estados Unidos, o empreendedor Seth
Riney apostou no aluguel de carros híbridos
(que poluem menos) e já tem uma frota
de cerca de 40 veículos em São Francisco
e Boston. Na Inglaterra, a gigante loja de
departamentos Marks & Spencer (M&S)
pôs em prática um projeto para neu-
tralizar suas emissões de carbono e não
mandar mais lixo para aterros sanitários
até 2012. Além da economia gerada por
iniciativas sustentáveis, corno a recicla-
gem de cabides e o incentivo ao uso de
sacolas retornáveis, a empresa atendeu a
uma demanda de seus clientes. Uma pes-
quisa interna mostrou que mais de 70%
dos consumidores britânicos afirmam se
interessar pelas causas ambientais.

Esta reportagem é parte da série Faça e
Aconteça, uma iniciativa da Editora Globo para

estimular o espírito empreendedor no país
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