
E m b a n e w s : Qual é o atual 
cenário para a gestão do 
resíduo sólido no Brasil? 
Victor Bicca: Em uma estimativa 
do governo, de todo o resíduo sólido, 
cerca de 60% é orgânico e 40% é re-
síduo seco. Hoje, está sendo recicla-
da em torno de 20% da fração seca; 
o resto vai para os lixões. Menos de 
10% dos municípios brasileiros têm 
coleta seletiva. Há uma estimativa 
pouco precisa de que existam cerca 
de 800 mil catadores, dos quais 40 
mil estão organizados em cerca de 
800 cooperativas e associações. 

E m b a n e w s : Quais foram 
os pontos firmados pela 
regulamentação da PNRS? 
Vic tor Bicca: Na regulamenta-
ção, alguns pontos ficaram claros. 
O primeiro ponto e, talvez, o mais 
importante e inovador da PNRS, é 
a responsabilidade compartilhada, 
que divide a responsabilidade pela 
gestão do resíduo entre todos os elos 
da cadeia produtiva. Os municípios 
deverão elaborar seus planos de 
gestão de resíduos, fechar os lixões 
e implementar a coleta seletiva, 
utilizando prioritariamente as co-
operativas de catadores, até 2014. 

O setor privado também terá que 
fazer planos de gestão de resíduos e 
priorizar o desenvolvimento de em-
balagens sustentáveis. A lei determi-
nou ainda que alguns setores terão 
que fazer logística reversa obrigató-
ria. São eles: embalagem, eletroele-
trônicos, lâmpadas, embalagens de 
óleo lubrificante e medicamentos 
vencidos, promovendo o retorno dos 
resíduos através de uma logística 
adequada. Os setores de agrotóxi-
cos, pilhas e baterias, pneus, óleos 
lubrificantes, que estavam incluídos 
inicialmente, já possuíam algum tipo 
de legislação para logística reversa e 
o governo entendeu que não haveria 
necessidade de criar uma nova. 

A lei estabeleceu então dois co-
mitês: um comitê interministerial 
da logística reversa, que definiu 
cinco grupos de trabalhos técnicos, 
os GTT's, um para cada setor envol-
vido, e um comitê interministerial 
para a elaboração do plano nacional 
da PNRS, que cria as diretrizes para 
a sua discussão. 

E m b a n e w s : Qual é o estágio 
em que se encontra o 
plano para logística reversa? 

N
os dois últimos anos, os 
passos para a resolução 
de um problema antigo 
que vem se agravando, a 

destinação do resíduo sólido urbano, 
deram um salto olímpico. A Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
foi aprovada no ano passado e regu-
lamentada no dia 31 de dezembro, 
pelo presidente Lula, depois de 20 
anos sem sair do papel. Entre outras 
determinações, os lixões serão fecha-
dos e deverá ser implantada a cole-
ta seletiva até 2014. Foi um avanço 
para um país que tem apenas 10% 
de seus municípios dotados de coleta 
seletiva. Segundo um estudo apre-
sentado pelo Ipea - Instituto de Pes-
quisas Econômicas Aplicadas no ano 
passado, o potencial de reciclagem só 
de embalagens plásticas, metálicas e 
de papel é de R$ 8 bilhões de reais; 
hoje, só são reciclados R$ 3 bilhões, ou 
seja R$ 5 bilhões são jogados literal-
mente no lixo. A Política estabeleceu 
ainda marcos importantes, como a 
responsabilidade compartilhada da 
gestão do resíduo entre todos os par-
ticipantes da cadeia de produção e a 
obrigatoriedade para alguns setores 
de implantar um sistema de logística 
reversa. Um desses setores é o de em-
balagem. O Cempre - Compromisso 
Empresarial para a Reciclagem, fez 
uma proposta inicial de logística re-
versa que foi endossada por outras 16 
associações, para a criação de uma 
coalizão da cadeia de valor das em-
balagens pós-consumo. 

A revista embanews entrevistou 
Victor Bicca, presidente do Cempre, 
entidade que reúne cerca de 40 em-
presas, que formam a massa repre-
sentativa das empresas brasileiras 
que produzem, utilizam e vendem 
embalagens e seus produtos. Victor 
é também diretor de assuntos gover-
namentais da Coca-Cola Brasil. 
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"O positivo é que temos o ambiente institucional, 
político e econômico propício, e o compromisso 

do setor empresarial em 
fazer da coleta seletiva uma realidade." 

Victor Bicca: Nesse momento, cada um 
desses cinco GTT"s discutem os requisitos 
prévios para a abertura do acordo setorial, 
um instrumento do governo para se chegar a 
um pacto, que é uma primeira tentativa con-
sensual, em que todos os interessados são 
colocados em uma mesa de negociação até se 
chegar a um acordo. Os outros instrumentos 
são o regulamento, um documento em que o 
governo determina o que todos devem fazer, 
e o termo de compromisso, que é firmado em 
casos pontuais e específicos, entre o governo 
e um determinado setor ou empresa. 

Embanews: E já se definiu algum 
projeto de logística reversa 
para o grupo da Embalagem? 
Victor Bicca: O Cempre, alinhado com os 
seus associados, fez uma proposta inicial de 
logística reversa que foi endossada por ou-
tras 16 associações, para a criação da Coa-
lização da Cadeia de Valor das Embalagens 
Pós-Consumo, que estimamos represente 
70% das empresas que usam embalagem 
no país. São elas: Abia, Abima, Abicab, 
Abiove, Abir, Abrabe, Abinam, Sindicerv, 
Abipla, Abihpec, Abiplast, Abipet, Plasti-
vida, Abai, Abralatas e Bracelpa. 

Um ponto importante de nossa proposta, 
que o governo já aceitou, é que toda a meta 
e objetivo seja estabelecida em relação à fra-
ção seca do lixo, e a operação tenha um fluxo 
único de logística reversa. Para isso, há o 
compromisso desses setores em fazerem com 
que o processo de logística reversa funcione 
de forma adequada, apoiando a implantação 
da coleta seletiva municipal, através das co-
operativas capacitadas, um trabalho que o 
Cempre vem desenvolvendo há vários anos, 
bem como a instalação de PEVs - os pontos 
de entrega voluntária, nos locais onde a co-
leta não é efetiva. As empresas que fazem 
parte da coalizão, que são produtoras de em-
balagem ou de material de embalagem, dão 
a garantia de recompra dessas embalagens 
pós-consumo para que retornem novamen-
te ao seu processo produtivo, acrescentando 
valor ao material que está sendo coletado 
pelas cooperativas. Nesse modelo de logísti-
ca reversa não abrimos mão de cinco pilares. 

Embanews: E quais são esses pilares? 
Victor Bicca: Número um, a competitivi-
dade das empresas tem que ser preservada 
no modelo escolhido. Segundo, deve permi-
tir a inclusão social dos catadores, através 
das cooperativas. Em terceiro, é preciso 
que haja a desoneração da cadeia produ-
tiva da reciclagem, pois muitos materiais 
reciclados se tornam muito mais caros por 
conta da reincidência de impostos. Quarto, 
é preciso promover a ampliação do parque 
de recicladores, de indústrias interessadas 

no material reciclado, para que essa cadeia 
seja sustentável, e quinto, e talvez o mais 
importante, é o processo de educação de 
todos, porque a gestão de resíduos envolve 
mudança de hábitos em todos os níveis. 

Embanews: Quais são agora 
as próximas etapas? 
Victor Bicca: Esse modelo de governan-
ça que apresentamos está sendo aperfei-
çoado; o governo vai fazer agora um estu-
do de viabilidade técnica e econômica, e 
a previsão é que seja concluído até o final 
de ano. Se o estudo for favorável, o gover-
no deve emitir o edital para abertura do 
acordo setorial e então teremos o primeiro 
semestre do próximo ano para discutir o 
acordo setorial, fechar o modelo e deter-
minar as responsabilidades. 

Embanews: Há pontos de 
discordância em relação a esse modelo? 
Victor Bicca: Nem todos os setores ade-
riram à Coalização, porque entendem que 
não devem participar ou porque têm uma 
proposta diferente. Esses setores também 
terão que implantar um sistema de logís-
tica reversa em determinado momento. 
Caso não participem do acordo setorial, 
terão que apresentar alguma proposta 
própria, porque o acordo setorial de em-
balagem não precisa ser único, pode haver 
mais do que um, ou então, terão que se 
submeter ao regulamento governamental. 

Embanews: A oscilação de 
preços dos materiais reciclados 
tende a se estabilizar com a PNRS? 
Victor Bicca: Os materiais reciclados, 
assim como as demais matérias-primas 
têm seus preços atrelados aos das com-
modities, em que as variações são nor-
mais, e dependem da oferta e da procu-
ra. O que estamos tentando fazer é criar 
um mecanismo que permita manter um 
pagamento justo para o trabalho das 
cooperativas, e para que haja recursos 
suficientes nos municípios para que se 
implante a coleta seletiva, com a parti-
cipação efetiva das empresas. Buscamos 
a sustentabilidade do modelo, com a in-
clusão social e geração de renda. 

Uma das manei ras de se garant i r o 
sistema contra a oscilação de preços é 
assegurar maior valor para esses ma-

teriais, a t ravés da criação de deman-
da regular . Por isso, é impor tan te a 
ampliação do parque reciclador, que é 
um dos cinco pilares básicos de nossa 
política reversa. 

Embanews: E no caso dos 
materiais ditos de difícil reciclagem? 
Victor Bicca: A nossa proposta contempla 
a fração seca do resíduo; a conseqüência 
será aumentar a reciclagem de todos os 
materiais, inclusive desses de difícil reci-
clagem. Mas para que sejam realmente 
reaproveitados, é preciso uma indústria 
que possa absorver esse material. E pre-
ciso cobrar mecanismos de ampliação do 
parque reciclador para esses materiais. 

Embanews: Já foram estabelecidos 
metas e prazos para a PNRS? 
Victor Bicca: Não há ainda metas ou 
prazos definidos, pois o plano nacional 
está em fase de discussão. Nos acordos 
setoriais serão firmados não apenas o 
compromisso de fazer a logística reversa, 
mas quais são as metas para que possa 
ser alcançada. Estamos trabalhando em 
um cenário para os próximos 20 anos de 
dobrar o atual índice de reciclagem da 
fração seca de 20% para 40%. Para isso 
a estimativa é que sejam necessários de 
3.000 a 3.500 cooperativas de catadores e 
investimentos em torno de 300 milhões de 
reais para as cooperativas e infra-estru-
tura. Há recursos suficientes; o governo 
dispõe de recursos do PAC para o sanea-
mento, do qual faz parte a infra-estrutura 
para a coleta seletiva. O importante é que 
esses recursos sejam aplicados de forma 
correta e em programas que efetivamente 
façam da coleta seletiva uma realidade, 
com a participação das cooperativas. O 
Brasil é hoje modelo dos países emer-
gentes para a reciclagem. Nosso desafio 
é formalizar o sistema, que é na maior 
parte informal, para que seja sustentável. 
O mais importante é que estamos conver-
sando com o governo, existe um engaja-
mento empresarial e um marco legal que 
está alinhado com a realidade do país. E 
o positivo é que temos o ambiente insti-
tucional, político e econômico propício, e 
o compromisso do setor empresarial em 
fazer disso uma realidade. 
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http://www.cempre.org.br
Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 22 n. 259, p. 22-24, out. 2011. 




