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A                                                                                    apresenta seu Relatório de Atividades 2020,
com os principais resultados do ano do Programa Prolata. Neste relatório estão contempladas as
atividades realizadas de 1º de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2020 (período de 12 meses),
dando continuidade ao apresentado no Relatório de Atividades de 2019.

A prestação de contas apresentadas neste documento é estruturada a partir dos três principais
pilares do Programa Prolata: cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis,
entrepostos, e pontos de entrega voluntária (PEVs), todos sustentados pela educação ambiental.
Também são contemplados os investimentos realizados em cada um dos tipos de parceiros.

Os indicadores apresentados neste relatório comprovam o desenvolvimento, a consolidação e a
expansão das atividades do Prolata.

Este relatório foi preparado de acordo com as normas da GRI (Global Reporting Initiative): opção
principal. A Norma GRI é padrão reconhecido mundialmente para relatos de sustentabilidade,
corroborando o compromisso do Programa em demonstrar transparência nas relações.

Dúvidas e comentários sobre este relatório podem ser encaminhados para:
prolata@prolata.com.br
GRI 102-53

APRESENTAÇÃO
GRI 102-1; 102-50; 102-51; 102-54
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PROLATA RECICLADORES E ASSOCIADOS

Este relatório foi revisado pela empresa BOOMERA 
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GRI 102-46

O Relatório de Atividades 2020 baseia-se no                                                                                                    firmado entre a cadeia de Latas
de Aço e o Ministério do Meio Ambiente, Cláusula Décima Primeira, que versa que "A avaliação e o monitoramento das ações propostas,
neste Termo de Compromisso, serão realizados anualmente por terceira parte independente, contratada pela Prolata, que deverá
elaborar um relatório anual de atividades.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Prolata deverá encaminhar os relatórios anuais de atividades ao MMA, bem como disponibilizá-los ao público
em formato eletrônico [...]. O relatório deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

a) descrição do sistema de logística reversa adotado pela Prolata;

b) relação de municípios com o sistema de logística reversa implementado e status do funcionamento do sistema em cada município;

c) Razão Social e CNPJ das empresas participantes e parceiras;

d) Razão Social e CNPJ das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis credenciadas;

e) valores totais pagos aos catadores e/ou cooperativas ou sucateiros pelas embalagens recebidas;

f) lista de equipamentos e treinamentos disponibilizados pelas cooperativas;

g) descrição dos Centros e Entrepostos Prolata de Reciclagem em funcionamento, com imagens dos locais e equipe;

h) valor total gasto com a execução das ações previstas neste Termo de Compromisso, por tipo de medida tomada;

i) volume total de embalagens de aço colocadas no mercado;

j) volume total das embalagens de aço de alimentos, bebidas, tintas e outras recebidas e recicladas;

k) descrição dos treinamentos realizados para a rede pública e privada de ensino, duração e público atingido;

l) conteúdos e formas de divulgação do sistema de logística reversa”.

Termo de Compromisso de Logística Reversa
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THAIS FAGURY
DIRETORA EXECUTIVA

MENSAGEM DA LIDERANÇA
GRI 102-6; 102-9; 102-14; 305-5

O Programa Prolata Reciclagem tem a missão de contribuir para a preservação do meio ambiente através da
destinação ambientalmente adequada das latas de aço pós-consumo, priorizando a reciclagem mecânica,
meio mais comum de revalorização do aço, maximizando assim o uso do material e minimizando os impactos
ao meio ambiente, sociedade e gerações futuras.

Os resultados alcançados, no ano de 2020, mostram que o Programa tem avançado em sua missão e no
cumprimento de suas metas estabelecidas para o ano de 2021, metas estas firmadas através do Termo de
Compromisso Federal assinado junto ao Ministério do Meio Ambiente em 21 de dezembro de 2018 e publicado
em 27 de dezembro do mesmo ano.

Das 187.583 toneladas de embalagens de aço colocadas no mercado, pelos associados Prolata, foram
destinadas de forma ambientalmente adequada mais de 22 mil toneladas de latas de aço pós-consumo, tais
como pratos prontos para o consumo, derivados de tomate, bebidas, biscoitos, café, carnes, balas, cereais,
panetones, conservas vegetais, doces e frutas em calda, derivados de leite, óleos comestíveis, conservas de
peixe, ração úmida para cães e gatos, cosméticos, tintas imobiliárias, rolhas e tampas, entre outras. Estas
embalagens foram recebidas pelo Prolata no ano de 2020, o que correspondeu a redução de 81,5 mil
toneladas de emissões de gases de efeito estufa (CO2). 100% do volume foi revalorizado via reciclagem
mecânica e se transformou em novo aço através das siderúrgicas parceiras ArcelorMittal e Gerdau, maiores
recicladoras de aço do Brasil e da América Latina, respectivamente.

Todo o material recebido teve como origem um dos 3 pilares trabalhados, desenvolvidos e/ou implementados
pelo Programa: cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, pontos de entrega voluntária
e centros/entrepostos Prolata de recebimento. 

A origem e destinação final do material são pontos cruciais de desenvolvimento do Prolata e estão
estreitamente ligados aos valores e princípios do Programa: responsabilidade socioambiental, segurança,
ética e transparência.

O ano de 2020 foi, para o Programa, mais um ano de aprendizado, evolução e expansão. O Prolata encerrou
2020 com 101 pontos de recebimento presentes em 12 estados, mais o Distrito Federal, ativo em 4 regiões e
sendo reconhecido como única entidade gestora para logística reversa para embalagens do Brasil.05
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O PROGRAMA PROLATA
GRI 102-1; 102-2; 102-5

Viabilizar o retorno de embalagens de aço descartadas após o uso dos produtos;

Dar destinação final ambientalmente adequada aos materiais devolvidos,

especialmente por meio da reciclagem de sucata de aço;

Gerar estatísticas confiáveis sobre os índices de reciclagem de latas de aço;

Abrir canal direto com o público consumidor;

Fomentar centros de reciclagem e parcerias com cooperativas de catadores e

catadoras de materiais recicláveis;

Valorizar o preço da sucata de aço de embalagens;

Estimular a reciclagem de latas de aço no país.

A PROLATA Reciclagem é uma associação sem fins lucrativos (Anexo I - Estatuto Social
Prolata), entidade gestora criada em 2012, uma iniciativa da ABEAÇO (Associação
Brasileira de Embalagem de Aço) e patrocínio conjunto com a ABRAFATI (Associação
Brasileira dos Fabricantes de Tintas) para o cumprimento da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), Lei nº12.305/10, e demais políticas de resíduos.

A Prolata constitui um Programa permanente de reciclagem de aço, realizando a logística
reversa das latas de aço pós-consumo, com prazo de duração indeterminado e visa:

SOBRE O PROLATA



                                                                                                                        -  entidade de âmbito
nacional - com sede na Rua Afonso de Freitas, 559, conjunto 81, Paraíso, Município de São Paulo,
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.699.560/0001-08;

ABEAÇO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMBALAGEM DE AÇO 
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Fazem parte do Programa Prolata as associações signatárias do Termo de Compromisso Federal:                           

                                                                          - entidade de âmbito nacional, com sede na Rua
Afonso de Freitas, 559, 8º andar, Paraíso, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 16.906.051/0001-17;

PROLATA RECICLADORES E ASSOCIADOS
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ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS ADERENTES
GRI 102-13

                                                                                                                                  - entidade de
âmbito nacional - com sede na Avenida Dr. Cardoso de Melo, 1.340, conjunto 131, Vila Olímpia,
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.961.347/0001-20, e;

ABRAFATI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTA 

                            - entidade de âmbito nacional - com sede na Avenida Paulista, 2421, 1º Andar,
Bela Vista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº
60.269.487/0001-34.

ANAMACO - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

E suas empresas associadas aderentes listadas no Anexo II (Relação de Empresas Participantes, Aderentes e Parceiras
Prolata).
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As Associações acima decidiram unir esforços para a melhoria das ações de
LOGÍSTICA REVERSA de embalagens de aço descartadas que compõem a  de 

                                             , responsáveis pela comercialização de alguns
produtos envasados em latas de aço, promovendo a
DE EMBALAGENS DE AÇO 

embalagens de aço descartadas que compõem a fração seca dos resíduos
sólidos urbanos. As quatro entidades unidas representam a CADEIA PRODUTIVA

RESPONSABILIDADE 
COMPARTILHADA  da cadeia e aumentando a representatividade dos setores
em conjunto.

Hoje são aderentes ao Programa Prolata 61 empresas, sendo 26 fabricantes
de latas ou de alimentos, 29 empresas fabricantes de tintas e 6 empresas de
varejo, somando ao todo 326 CNPJs.

Relatório de Atividades Prolata 2020
Processo: 02000210085/2017-14

ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS ADERENTES
GRI 102-13
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LOCALIZAÇÃO
GRI 102-3

Em 2020, a Prolata mudou de endereço, passando a
se instalar administrativamente na Rua Afonso de
Freitas, nº 559, 8º andar, no bairro do Paraíso,
município de São Paulo – SP.



11

Relatório de Atividades Prolata 2020
Processo: 02000210085/2017-14

O PROGRAMA
GRI 102-2

A Prolata vem atuando desde 2013, ano de constituição do Programa Prolata

A principal função do Programa é trabalhar a melhoria e incremento do

reciclagem mecânicaPor meio da 

                          , e tem como objetivo atender ao Edital de Chamamento nº 01/2012, no
que se refere especificamente ao Sistema de Logística Reversa de embalagens de aço
que compõem parte da fração seca dos resíduos sólidos urbanos. Por parcela seca são
considerados 33,6% da participação dos principais materiais, considerados recicláveis,
do total coletado no Brasil, representados por metais, papel, papelão, embalagens
longa vida, plástico, vidro; sendo a matéria orgânica 45,3 % e rejeito ·14,1% .
Dos 33,6% da fração seca de embalagens, as latas de aço representam cerca de 1,5%.

Reciclagem 

Sistema de Logística Reversa das embalagens de aço                                                                                                                          que compõem 
parte da fração seca dos resíduos sólidos urbanos, considerando a viabilidade técnica
e econômica, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio
ambiente. O Programa ainda tem como objetivo rastrear e fomentar a logística reversa
das embalagens de aço pós-consumo.

, o Programa Prolata trata adequadamente as
embalagens de aço pós-consumo recebidas e dá destinação ambientalmente
adequada , transformando-as em matéria-prima
evitando impacto ambiental da extração do minério de ferro para a fabricação de
novo aço e reduzindo o volume de resíduos dispostos no meio ambiente.

para as usinas siderúrgicas,
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A RECICLAGEM DA LATA DE AÇO
GRI 102-2; GRI 301-1; 301-2

                                      , retomando ao processo de fabricação de novo aço sem perda das características originais do metal,
com custos menores e menos dispêndio de energia do que na sua criação inicial. Não há perda ou contaminação no processo de
reciclagem para fabricação de novo aço. O processo é feito na própria usina siderúrgica, ou seja, toda e qualquer usina
siderúrgica também funciona como planta recicladora.

As latas de aço, destinadas ao mercado doméstico e descartadas, são passíveis de reciclagem, isto porque o aço é material de 
RECICLAGEM INFINITA

A produção de aço a partir de sucata:

.

A reciclagem de aço é o reaproveitamento mais comum ao material não existindo métodos industriais alternativos ao
processo. O aço é um material de fonte não renovável, porém de reciclagem infinita.
mundo ainda está em uso.

80% de todo aço produzido no 
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As ações do Prolata visam dar destinação final ambientalmente adequada às embalagens descartadas e devolvidas pelos
consumidores. A reciclagem das latas de aço pós-consumo, ou seja, descartadas seletivamente pelos consumidores,
maximiza o uso de recursos naturais, dado que:

A RECICLAGEM DA LATA DE AÇO
GRI 102-2; GRI 301-1; 301-2
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A RECICLAGEM DA LATA DE AÇO
GRI 102-2

Em consonância com a                                                                  ,  o
sistema de logística reversa de embalagens de aço compreendido pelo
            

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROLATA  implica na adoção das seguintes ações, medidas e procedimentos:

Atuação em
parceria

COOPERATIVAS DE CATADORES
 E CATADORAS DE MATERIAIS

RECICLÁVEIS;
Estruturação de
CENTROS e ENTREPOSTOS 
de recebimento, de forma
a viabilizar o recebimento
de embalagens de aço
descartadas em grandes
volumes e concentra-los.

Auxílio na implantação de
PONTOS DE ENTREGA
VOLUNTÁRIA (PEVs), para
recepção das embalagens
devolvidas pelos usuários

Relatório de Atividades Prolata 2020
Processo: 02000210085/2017-14



15

Relatório de Atividades Prolata 2020
Processo: 02000210085/2017-14

A LOGÍSTICA REVERSA DE LATAS DE AÇO
A                                                                                                                                                                  se dá mediante a implementação
e o financiamento de ações para o estabelecimento da                                                                       pelo ciclo de vida das embalagens
de aço em parceria com cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, com o comércio atacadista de sucata e
com o consumidor final.

Para que a reciclagem e a revalorização do material aconteçam, faz-se necessária a gestão integrada das embalagens de aço,
parte da fração seca dos resíduos sólidos urbanos, no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida das
embalagens, contemplando as seguintes etapas:

operacionalização do sistema de logística reversa das embalagens de aço
responsabilidade compartilhada



A                          acredita ser possível colaborar com o desenvolvimento sustentável promovendo a em         
                                                                                               nível nacional.                                                     

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/10, no artigo 33, estabelece que fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante retorno dos produtos depois do uso pelo consumidor, de forma independente
do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos.

Por meio da revalorização da sucata, transformando o que seria resíduo em um novo produto, a logística
reversa se torna uma aliada das organizações, atenuando os impactos negativos que os resíduos
poderiam causar ao meio ambiente.

A não implementação de práticas sustentáveis pelas empresas, pode trazer consigo o risco de ter sua
imagem empresarial afetada, perdendo competitividade para os concorrentes, além de trazer o risco de
sofrer penalizações pela não obediência às legislações.

Por outro lado, ao se posicionar como uma empresa ambientalmente responsável, esta se identifica
positivamente para os stakeholders, reduzindo custos ao utilizar produtos ou materiais reaproveitados,
além de poder utilizar o marketing ambiental com grandes vantagens sobre concorrência, visto que cada
dia mais os consumidores estão optando por empresas e produtos conscientes.

logística reversa de latas de aço pós-consumo
PROLATA
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IMPACTOS, RISCOS E OPORTUNIDADES
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GRI 102-15 

Segundo um relatório divulgado pela World Packaging Organization (WPO), o consumo de embalagens está diretamente relacionado
com o grau de desenvolvimento econômico de uma determinada nação, e o consumo de embalagens na América Latina só é maior do
que o da África e o da Oceania. 

Com a tecnologia e a industrialização cada vez mais presentes no mundo atual, fica evidente que o consumo de embalagens tende a
crescer significativamente nos próximos anos. Desta forma, fica evidente buscar opções que promovam o desenvolvimento sustentável.

De acordo com a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002 em Johanesburgo, África do Sul,  o 
                                                                       se baseia em três pilares: no desenvolvimento econômico, social e ambiental.     DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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PROLATA
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ONU

A Prolata realiza suas atividades alinhadas aos
                                     estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Com destaque aos ODS que possuem maior sinergia:

ODS 1 – ERRADICAÇÃO DA POBREZA
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

ODS 3 – SAÚDE E BEM ESTAR
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades

ODS 4 – EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos

ODS 8 – TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno 
e produtivo e o trabalho decente para todos

ODS 10 – REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

ODS 11 – CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

ODS 12 – CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis

Objetivos de Desenvolvimento
 Sustentável (ODS)
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Os                                                                  são, majoritariamente, cidadãos com baixa escolaridade, que vivem em situação de pobreza e
vulnerabilidade social. Ao prestar apoio a estes grupos, o Programa Prolata fornece meios para o                               e a formalização de
diversos catadores, auxiliando a redução de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, atenuando as                              .

Com ações de Saúde e Segurança no Trabalho, doações de equipamentos de proteção individual e capacitações relacionadas ao tema, o
Programa promove aos cooperados parceiros                                                            progredindo em suas condições de saúde e bem-estar.

Ao qualificar educadores da rede pública de ensino sobre tema                             e desenvolvimento sustentável, o Prolata leva
conhecimento a diversas crianças, promovendo oportunidades de aprendizagem.

catadores de materiais recicláveis

desigualdades
desenvolvimento

melhores condições de trabalho

educação ambiental

Por fim, ao promover a logística reversa de embalagens de aço pós-consumo e ao realizar ações de
educação ambiental, o Programa contribui para a transformação de uma sociedade mais                      ,
com padrões de                                                                            .

sustentável
consumo e produção responsáveis
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EXPANSÃO DO PROGRAMA EM 2020

Em 2020, o Prolata deu continuidade à expansão de suas operações, firmando parcerias em                         , sendo que em 7
deles – Dourados (MS), Maringá (PR), Balneário Piçarras (SC), Campinas (SP), Presidente Prudente (SP), Suzano (SP), e
Várzea Paulista (SP) – o Programa ainda não possuía nenhuma ação sendo executada em 2019.

18 municípios

Localização das iniciativas incluídas ao Programa Prolata em 2020

GRI 102-10
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EXPANSÃO DO PROGRAMA EM 2020

Foram incluídas                                    parceiras ao Prolata. As novas cooperativas
de catadores e catadoras de materiais parceiras em 2020 são: Palha de Arroz –
Recife (PE), Coopervidros – Maringá (PR), Costa Verde e Mar – Balneário Piçarras
(SC), Santo Expedito – Campinas (SP), Ong Eco & Vida – Várzea Paulista (SP),
Coopernatureza – São Vicente (SP), ATUT São Pedro – Porto Alegre (RS). 

A expansão com os entrepostos se deu com                           , contabilizando
atuação em                                     , com o início da parceria com a Seletiva
Resíduos – com unidades em Dourados (MS), Londrina (PR), Maringá (PR) e
Presidente Prudente (SP), com a GSM – localizada em São José dos Pinhais (PR), o
Bollinha – São Bernardo do Campo (SP), e com a start up Rafa Resolve – com
entrepostos em Santo André (SP), São Paulo e Suzano (SP). 

O Programa Prolata também colocou à disposição do público                                    
                                                                 , 07 deles localizados em Cuiabá (MT) e um
localizado em São Paulo (SP), além de                                       para recebimento
exclusivo de latas de aço,  instalados na lojas Guaru Tintas de Guarujá (SP) e Santos
(SP), na Copafer em Santo André (SP) e na Fratiano de São Vicente (SP).

7 novas cooperativas

4 novos parceiros
9 diferentes municípios

 Entrega Voluntária (PEVs) parceiros
8 novos Pontos de 

4 novos PEVs próprios
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Embora o Programa tenha ampliado suas operações em 2020, alguns Pontos de Entrega Voluntária parceiros, que antes
estavam instalados em locais de grande circulação, como shoppings e supermercados, t iveram de ser desativados
temporariamente ou realocados para locais de acesso restrito, como uma forma de evitar a transmissão da COVID-19. 

Este cenário também impactou enormemente as atividades das cooperativas de catadores e catadoras de materiais
recicláveis. Em março de 2020, praticamente todas as cooperativas parceiras do Programa tiveram de pausar suas
atividades completamente ou parcialmente, afastando os cooperados do grupo de risco. A grande maioria retomou às
atividades poucas semanas depois, adotando medidas de proteção. No entanto, algumas cooperativas, como foi o caso das
parceiras de Belo Horizonte, só obtiveram permissão para voltar a operar no segundo semestre. A paralização das
atividades e a redução do número de cooperados levou, de forma geral ,  à redução da produção e da renda destas
cooperativas.

Outro fator relatado, quase que de forma unânime, foi a queda de qualidade do resíduo entregue às cooperativas, com
aumento signif icativo da taxa de rejeito. O volume de material recebido pelas cooperativas, por outro lado, não apresentou
um padrão regular. Algumas cooperativas reportaram aumento da quantidade do material ,  o que pode estar relacionado
com o aumento do consumo de produtos embalados, enquanto que outras cooperativas relataram a queda no volume
recebido pela coleta seletiva.          

Com a ampliação, o Programa adquiriu maior                      ,  colocando à disposição do consumidor mais pontos para
recebimento de embalagens de aço.

Uma marca positiva atingida pelo Prolata em 2020 foi o aumento expressivo no número de entrepostos credenciados. Esta
parceria permite ao Programa garantir o escoamento da sucata, por meio da acumulação de grandes volumes de latas de
aço pós consumo nestes.            

capilaridade

Relatório de Atividades Prolata 2020
Processo: 02000210085/2017-14

COOPERATIVA 
PALHA DE ARROZ

Recife (PE)

PEV PARCEIRO
CUIABÁ (MT)

ENTREPOSTO 
SELETIVA

LONDRINA (PR)
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PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO
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GRI 102-40; 102-42

Hoje, a Prolata possui amplo relacionamento compondo a 
                                na logística reversa de embalagens de aço.

Fabricantes: fabricantes de latas de aço e envasadores (fabricantes de produtos usuários de embalagens de aço);
Comerciantes e Distribuidores: varejistas;
Reciclador: indústria siderúrgica;
Órgãos reguladores e fiscalizadores: Ministério do Meio Ambiente, Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e Ministérios
Públicos.

cadeia de valor de latas de aço e responsabilidade 
compartilhada

Toda a administração do Prolata é realizada por                                                        :  1 diretor executivo, 1 coordenador de entrepostos
e 1 coordenador de projetos.

Além dos colaboradores diretos são terceirizados os serviços de contabilidade, jurídico, comunicação e consultores
regionais. 

Os colaboradores diretos realizam suas atividades em tempo integral e possuem contratos de acordo com a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT).

3 colaboradores diretos

COLABORADORES
GRI 102-7; 102-8
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO:

"Ser a entidade referência na gestão de embalagens pós-consumo, adotando
práticas de responsabilidade social e que contribuam com a preservação ambiental,
através de ações ligadas a economia circular, garantindo a destinação final
adequada das embalagens de aço".

VISÃO:

"Consolidar a posição de referência nacional em gestão para logística reversa de
embalagens pós-consumo, garantindo rastreabilidade e ampliando a capilaridade
em estados e municípios de todo o país”.

VALORES:

“Responsabilidade, respeito, transparência e comprometimento com a legislação,
sociedade e meio ambiente”.

Em 2020, a Prolata passou por um processo de redesenho, adequando a sua Missão,
Visão e Valores com os novos propósitos da entidade gestora.

GRI 102-16

Cooperativa Caremel 
 Cascavel (PR)



O Programa concluiu o ano de 2020 ativo em 10 dos 12 municípios prioritários, além de estar presente em 31 outras
localidades, totalizando                                                     espalhadas pelo Brasil, contribuindo para a destinação final
ambientalmente adequada de embalagens de aço pós-consumo. A abrangência do Programa é apresentada a seguir,
e de forma mais detalhada.

As atividades realizadas pelo Prolata, em 2020, foram balizadas nos 3 pilares do Programa: 
                                                                                                  , e,  também, em                                                .

De acordo com o                                                                                                                                             
                                           firmado entre cadeia de Latas de Aço e Ministério do Meio Ambiente, a implementação das
medidas descritas para a              , atreladas ao ano de 2021, devem ser executadas prioritariamente nos municípios de: -
Belo Horizonte (MG); - Brasília (DF); - Cuiabá (MT); - Curitiba (PR); - Fortaleza (CE); - Manaus (AM); - Natal (RN); -
Porto Alegre (RS); - Recife (PE); - Rio de Janeiro (RJ); - Salvador (BA); e – São Paulo (SP).

Desde o início de suas atividades, o Prolata vem trabalhando para o cumprimento das metas estabelecidas e para
realização de ações prioritariamente nos municípios acima citados. 
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ATIVIDADES REALIZADAS
GRI 102-4; 102-6; 301-3

Fase 1

cooperativas e pontos de entrega voluntária educação ambiental

Termo de Compromisso para Implantação de Sistema de Logística Reversa  

101 INICIATIVAS EM ATIVIDADE

centros de recebimento, 

de Embalagens de Aço 
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INICIATIVAS PROLATA ATIVAS EM 2020
GRI 102-4; 102-6; 102-9; 102-10 

Endereço de acesso: https://www.google.com/maps/d/edit?
mid=1AdxuyzsO933iA5ws9DFYWk-5QKNVI7AH&usp=sharing

53 cooperativas

20 entrepostos

28 PEVs

Em 2020, o Programa Prolata encerrou
as atividades do Centro próprio,
localizado em São Paulo – SP, de
acordo com resultado do redesenho
executado pela empresa de
consultoria Estratégia. 

As atividades de recebimento e
manejo de latas de aço pós-consumo
passaram a ser encaminhadas aos
entrepostos parceiros.
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INICIATIVAS PROLATA ATIVAS EM 2020
GRI 102-4; 102-6; 102-9; 102-10 

REGIÃO CENTRO-OESTE REGIÃO NORDESTE
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INICIATIVAS PROLATA ATIVAS EM 2020
GRI 102-4; 102-6; 102-9; 102-10 

REGIÃO SUDESTE

REGIÃO SUL
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mapeamento e diagnóstico
regularização conexão e venda direta de latas pós-consumo para siderúrgica parceira
acompanhamento mensal por consultores regionais com foco no suporte in loco 
realização de treinamentos
adequação do layout dos galpões de triagem
doação de EPIs (equipamentos de proteção individual)
doação de equipamentos e
realização de Programas de saúde e segurança no trabalho (PPRA e PCMSO)

Garantir a compra, via empresas do comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicas e/ou
siderúrgicas, das embalagens de aço triadas pelas cooperativas, respeitando critérios de volume e
qualidade do material;

Investir em cooperativas, mediante, entre outros, treinamento técnico e administrativo, aquisição
de equipamentos, benfeitorias em instalações físicas, com o objetivo de aumentar a eficiência
operacional;

Aumentar a capacidade das cooperativas receberem, prensarem e triarem embalagens de aço
por meio da capacitação e treinamento de catadores e/ou compra de equipamentos.

Relatório de Atividades Prolata 2020
Processo: 02000210085/2017-14

COOPERATIVAS
O Prolata Cooperativas é um dos três pilares para norteamento e execução das atividades do Programa. O pilar cooperativa concentra os investimentos
do Prolata em ações socioambientais mediante a implementação e o acompanhamento das seguintes atividades, conjunta ou isoladamente:

O Programa tem como meta, vinculada ao Termo de Compromisso Federal ano de 2021, o suporte à
50 cooperativas. Em 2013, foram iniciados o mapeamento e o credenciamento de cooperativas para
formalização de parceria junto ao Programa e, em 2018, o Programa já havia atingido a meta
vinculada ao número de cooperativas atendidas.

Cooperativa Santo Expedito -
Campinas (SP)

Em 2020, o Prolata estreitou e fortaleceu a parceria com                                               
                                                                            (Anexo IV - Relação das Cooperativas Parceiras
e Sua Classificação em 2020), investindo R$ 1.570.871,41 relacionados a:
E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

53 COOPERATIVAS DE CATADORES
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Participação dos investimentos em cooperativas por estado



30

Relatório de Atividades Prolata 2020
Processo: 02000210085/2017-14

MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO

Nesta etapa foram levantados os aspectos legais, sociais, infraestrutura, equipamentos, segurança do trabalho, gestão do dia a dia, material
coletado e vendido, comercialização e parceiros atuais das cooperativas.

Em 2020, o Programa Prolata realizou diagnóstico em                                         (Anexo III - Relação das cooperativas mapeadas e diagnosticadas
em 2020): 11 novas (mapeadas no mesmo ano), destas quais 7 foram incluídas ao Prolata, além da atualização do diagnóstico em todas as 46
cooperativas que já eram parceiras do Programa no ano anterior. 

57 COOPERATIVAS 

Com os dados gerados e a análise das evidências encontradas durante as visitas presenciais, foi possível entender qual a
realidade das cooperativas e as principais necessidades (pontos de atenção, estrutura, equipamentos, segurança,
comercialização e destinação dos materiais).

Aspectos avaliados pelo diagnóstico de cooperativas ou associações de
catadores e catadoras de materiais recicláveis
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Consultores em visita de
diagnóstico à Cooperativa

Comares - Santos (SP)

Os dados obtidos nestas classificações nortearão as atividades a serem
realizadas pelo Programa nas cooperativas no ano subsequente, e servirão
também como um indicador que permitirá avaliar se tais ações estão
efetivamente auxiliando no                                                                               .desenvolvimento das cooperativas

classificando-as em níveis básico, intermediário I, intermediário II ou
avançado, de acordo com os critérios de                                  e                    .

Mediante a realização do diagnóstico, o Programa Prolata criou
indicadores que representam o                                                                                                                           grau de maturidade das cooperativas

estrutura, gestão produção

,
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REGULARIZAÇÃO

O Programa também auxiliou a Associação ASCARS de Ponta Porã com o processo de arquivamento dos valores
pendentes do                             Alvará de Funcionamento , referente a anos anteriores.

Regularização do CNPJ da 
Associação Acamarango ANTES DEPOIS

Regularização do CNPJ da Cooperativa Coopermudança – atualização do endereço.

O Programa Prolata coloca à disposição de cada uma das cooperativas parceiras                      capacitados a auxiliá-las com a
regularização documental. Faz parte do escopo do trabalho do consultor prestar assessoria às cooperativas na formação, legalização
e/ou adequação da situação contábil, trabalhista, administrativa, ambiental e fiscal, administração e gerenciamento, qualificação da
gestão administrativa, financeira e de pessoal. O Programa investiu diretamente na                                       de 2 cooperativas
parceiras em 2020 – a Coopermudança, localizada no município de Londrina (PR) e a Acamarango, localizada em Reserva (PR).

consultores 

regularização do CNPJ 
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CONEXÃO E VENDA DIRETA
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Cooperativa 
Coomarp 

 Belo Horizonte 
(MG)

As ações realizadas pelo Programa Prolata visam sempre garantir a                                                                     
                    das latas de aço pós consumo, ou seja, garantir que a sucata seja destinada para a
siderúrgica para que as embalagens de aço sejam recicladas. Para isso, o Prolata prepara as
cooperativas parceiras, fornecendo as informações e o auxílio necessário para que estas se
regularizem e consigam realizar a venda da sucata diretamente para a siderurgia, obtendo maior
valor agregado pela venda do material. 

Para conexão e venda direta à siderurgia, as cooperativas precisam atender alguns requisitos
mínimos, como ter CNPJ, apresentar comprovante bancário em nome da cooperativa e emitir nota
fiscal de venda dos materiais, portanto a importância da etapa de regularização nas cooperativas.

Além da exigência documental, para que a conexão direta com a                    seja possível, é necessário
ocorrer o acúmulo de um volume mínimo mensal de sucata de aço para que a coleta pela siderúrgica seja
viabilizada (viabilidade econômica). Este volume mínimo exigido vai depender principalmente da distância
entre a cooperativa e a siderúrgica, isso porque um dos principais custos envolvidos no processo é o de
frete. 

Prioritariamente o Prolata realiza esta conexão direta da cooperativa com a siderúrgica. No entanto, nos
casos onde esta conexão é inviável, o Programa conecta a cooperativa a um                              do
Programa e da siderúrgica. Neste caso, o entreposto funciona como intermediário, recebendo o material
da cooperativa e o destinando posteriormente à siderúrgica. Desta forma o Programa continua garantindo
a                                                            desde o momento em que sai da cooperativa até o momento em que
chega à usina recicladora, o valor do material à cooperativa, além de possibilitar o escoamento em locais
onde antes não era possível. 

Em 2020,                               vinculadas ao Programa comercializam as latas pós consumo diretamente
com a                                                              , e as demais 38 através de entrepostos.

 adequada
destinação final ambientalmente 

siderúrgica

entreposto parceiro

rastreabilidade do material

15 cooperativas
siderúrgica parceira Gerdau



Todas as cooperativas parceiras do Prolata recebem mensalmente visitas de um                              
do Programa. (Anexo V – Relação de consultores).

Nestas visitas são atualizados os aspectos avaliados durante a etapa de diagnóstico e, se necessário,
são listadas as ações a serem adotadas para regularização ou adequação do estabelecimento ao
exigido pelo Programa. Outros temas que interferem no dia a dia da cooperativa ou dos cooperados,
tais como parcerias e compradores, também são avaliados durante as visitas.

O consultor Prolata também auxilia a cooperativa na comercialização direta da sucata de aço com a
siderúrgica ou entreposto parceiro.

Como em alguns meses o funcionamento das cooperativas aconteceu parcialmente, no ano de 2020,
o acompanhamento foi realizado parte de forma presencial e parte de forma remota.

consultor regional
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ACOMPANHAMENTO

Consultora em 
visita de 

acompanhamento 
à UT Reciclando 

pela Vida – Porto 
Alegre (RS)

TREINAMENTOS, CAPACITAÇÕES E ATIVIDADES
Todas as cooperativas parceiras recebem inicialmente, o                                           . Realizado de
forma presencial com o objetivo de apresentar o Programa, identificar os tipos de resíduos que
podem ser coletados e otimizar processos de triagem (visando aumento de produtividade com
segurança através da utilização de equipamentos de proteção individual), o treinamento é parte
fundamental do Programa, pois auxilia no preparo adequado do material a ser encaminhado à
siderúrgica, mas  principalmente, colabora para o crescimento da cooperativa na comercialização
direta, gerando mais autonomia para seu negócio. Este treinamento é reapresentado às
cooperativas sempre que se nota grande número de novos cooperados no grupo.

TREINAMENTO PROLATA

Os temas dos treinamentos e capacitações fornecidas variam de acordo com
o grau de maturidade e necessidade de cada cooperativa. Esta avaliação das
necessidades é realizada pela própria cooperativa, com apoio e instrução do
representante local do Programa Prolata.
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Treinamento Uso 
Correto e Conservação 
de EPIs, aplicado à 
Cooperativa Coopmarc 
– Camaçari (BA)

No ano de 2020, o Programa Prolata realizou                                                                        em                                parceiras,   
com                       participantes. A relação dos treinamentos aplicados em 2020 está listada no Anexo VI -
Treinamentos e capacitações realizados pelo Programa Prolata em 2020 nas cooperativas parceiras. Os treinamentos
mais aplicados foram:

TRIAGEM DE MATERIAIS: Abordagem sobre a importância de realizar a triagem dos materiais recicláveis de maneira
eficiente. Apresentação de formas práticas e rápidas de identificar os materiais que passam na esteira/mesa. Nessa
capacitação é realizada uma dinâmica de brainstorming com os cooperados/associados para identificar as melhores
posições na esteira de triagem, que tragam maior eficiência produtiva e reduzam a porcentagem de materiais
recicláveis dispostos no rejeito.

COOPERATIVISMO/ASSOCIATIVISMO: Abordagem do contexto histórico e nacional desde a criação até os dias atuais das
cooperativas e associação no Brasil e no mundo. Ênfase nos princípios cooperativistas/associativistas que conduzem
esses modelos de negócio, de modo que os cooperados/associados se apropriem da sua realidade profissional.

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: Capacitação do corpo administrativo para execução as atividades de maneira segura e
autônoma, tornando os processos administrativos da cooperativa/associação mais claros e definidos.

USO CORRETO E CONSERVAÇÃO DOS EPIS: A cultura de utilização de EPIs ainda é pouco disseminada entre os
cooperados/associados e adesão ao uso de tais equipamentos, de maneira geral, é baixa. Na capacitação os
cooperados aprendem como utilizar corretamente os EPIs, como limpá-los e armazená-los, e quais são os riscos da
não utilização ou da utilização incorreta destes itens.

HIGIENE E VETORES DE DOENÇA: O ambiente de cooperativa/associação pode apresentar insalubridade e até mesmo
atrair vetores de doença, como ratos, baratas e mosquitos. Nessa capacitação os cooperados/associados são
apresentados e orientados sobre a importância de um ambiente de trabalho limpo. Atrelado ao tema higienização, os
cooperados/associados são informados sobre como evitar a presença de vetores de doença.

Outras capacitações realizadas pelo Programa em 2020, envolvem: auxílio aos cooperados no cadastro para recebimento do
auxílio emergencial fornecido pelo Governo Federal, treinamento de primeiros socorros e brigada de incêndio, prevenção à
COVID-19, educação ambiental, emissão de nota fiscal, estabelecimento de controles digitais, liderança, gestão de pessoas e
produção, identificação de áreas críticas, logística reversa, mediação de conflitos internos, mensuração de rejeito, Política
Nacional de Resíduos Sólidos, treinamento motivacional e atividade de ginástica laboral.

O Programa também capacitou cooperativas com o processo de criação de fluxo de caixa, elaboração e regularização da
Reforma Estatutária, prestação de contas, além da mediação do consultor regional na eleição de nova diretoria de uma das
cooperativas parceira.

90 treinamentos ou capacitações
1.163 cooperados

45 cooperativas
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ADEQUAÇÃO DE LAYOUT

Início da 
adequação 
do layout 
Associação 
Socrelp - 
Fortaleza (CE)

Em 2019, o Prolata iniciou o trabalho de adequação de layout produtivo em uma cooperativa parceira. Em
consequência dos resultados positivos obtidos, em 2020 o Programa ampliou o número de ações de adequação de
layout.

Esta atividade se inicia com a análise das áreas da produção e de recebimento de materiais, evidenciando os locais
críticos, avaliando e implementando as possíveis melhorias. Após a análise inicial, propõe-se a realização de
atividades baseadas nas metodologias 5S, Lean e Kaizen.

O objetivo da adequação de layout é melhorar o fluxo nos processos, melhorar a qualidade do material e,
consequentemente,                                          , proporcionar um ambiente operacional com foco em redução de
tempo e movimentação, minimizando o retrabalho e esforço físico realizado pelos cooperados.

Esta atividade não é realizada em uma única data. Para que o                  possa ser implementado e os resultados
possam ser observados, são necessários dias ou até meses. Além disso, é necessário que todos os cooperados
estejam envolvidos, engajados e compreendam a importância deste processo.

Em decorrência da dificuldade de visitas frequentes pela situação de pandemia, em algumas cooperativas parceiras,
o Programa optou por iniciar o processo atacando as áreas mais críticas, como foi o caso da Associação Socrelp que
possuía grande quantidade de materiais estocados que não possuem comercialização no município de Fortaleza.
Além do apoio do consultor para realização do processo, o Programa Prolata apoiou com a locação de uma
caçamba de 4,2 m³ para destinação destes resíduos e liberação do espaço.

melhorar a produtividade

processo



37
1 bota de proteção;
1 boné;
1 sacochila;
2 camisetas;
2 protetores auriculares;
2 pares de luvas de nitrilon;
3 pares de meias;
3 máscaras de tecido.

Preocupados com a segurança e saúde dos cooperados, o Programa Prolata reforça
a importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). São doados
às cooperativas parceiras um                                                                                      ,
aumentando assim a adesão ao uso, evitando acidentes ou doenças ocupacionais. 

A função do EPI é                o corpo contra agentes agressores como: ruído, quedas
de objetos, partículas em projeção, cortes, ferimentos entre outros. O kit de 2020
contou com          e cartazes informativos, considerando as experiências
acumuladas e as sugestões de alguns representantes dos catadores e catadoras de
materiais recicláveis.

O kit personalizado entregue a cada um dos cooperados, em 2020, foi composto
por:

proteger

 kit de EPIs customizado a cada colaborador

16 ITENS

Relatório de Atividades Prolata 2020
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DOAÇÃO DE EPIs
GRI 403-1; 403-3; 403-5
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Os cooperados que atuam na                           recebem também uma
capa de chuva e um colete refletor (no caso de coleta noturna); aos
que atuam na               , também é entregue um abafador de ruídos e
um par de luvas de raspa de couro; e os cooperados que
             , recebem os óculos de segurança.

À cada cooperativa também é entregue um galão de protetor solar;
dois galões de álcool em gel e dois galões de sabonete líquido,
acompanhados de dispenser para serem fixados à parede próximos
ao local onde os cooperados possam higienizar as mãos; uma lona
(para prevenir acúmulo de água nas caçambas que ficam em área
descoberta), um cartaz informativo de prevenção à focos de dengue
e um de prevenção à COVID-19.

coleta externa

 prensa
quebram

vidros

Entrega de EPIs 
Cooperativa 

Água Nascente - 
Curitiba (PR)

MAIS DE 10 MIL ITENS FORAM DOADOS EM 2020,
BENEFICIANDO 768 COOPERADOS DE 26 COOPERATIVAS
PARCEIRAS DO PROGRAMA
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Doação de EPIs - 
Relação de 

Cooperativas
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Também atrelado à segurança e saúde dos cooperados, o Programa Prolata fornece às cooperativas laudos de PPRA
(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), e ASO
(Atestado de Saúde Ocupacional). 

O PCMSO, regulamentado pela NR-7, é um Programa que especifica todos os procedimentos e condutas a serem adotadas
pelo empregador em função dos riscos aos quais os trabalhadores se encontram expostos no ambiente de trabalho. Seu
objetivo é prevenir, detectar precocemente, monitorar e controlar possíveis danos potenciais a saúde dos servidores. 

O PPRA, regulamentado pela NR-9, tem como objetivo buscar a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores,
através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle da ocorrência de riscos ambientais ou que venham existir no
ambiente de trabalho.
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Realização 
de exames 
para PPRA 
e PCMSO, 
Cooperativa 
Central Tietê - 
São Paulo (SP)

GRI 403-1; 403-3; 403-5
Treinamento de 
brigada de  incêndio, 
Cooperativa Cootacar
- Cascavel (PR)

EM 2020, O PROGRAMA PROLATA
APOIOU 17 COOPERATIVAS COM
A AQUISIÇÃO DE LAUDOS DE
PPRA, PCMSO E ASO. NO TOTAL,
476 COOPERADOS FORAM
BENEFICIADOS



1 equipamento triturador de plásticos;
2 computadores;
4 luminárias para galpão;
1 balança digital com capacidade de uma tonelada;
Conjunto de pneus para o caminhão.

No ano de 2020, o Programa deu continuidade à doação de equipamentos
às cooperativas.

                                 parceiras receberam doação de:

Tais doações auxiliam as cooperativas a realizarem suas atividades de
maneira mais formal, atingindo maior produtividade e, consequentemente,
maior renda.

Outras                               receberam a doação de móveis (3 armários, 5
mesas de escritório, 5 cadeiras, 2 poltronas). O mobiliário permite que o
corpo administrativo das cooperativas que os recebem usufrua de um
ambiente mais organizado e com maior conforto.

5 cooperativas 

3 cooperativas
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EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
Doações de 

mobiliários à 
cooperativa

 Moreira César
Recicla –

Pindamonhangaba 
São Paulo (SP)

Doações de
equipamentos 
 à cooperativa
Central Tietê – 
São Paulo (SP) 
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EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
A seguir estão listados os principais investimentos realizados pelo Programa Prolata, em 2020, relacionados à regularização documental, doação de EPIs, SST,
equipamentos, mobiliário, impressão de folhetos de educação ambiental, e vale refeição.
Compra de sucata, acompanhamento e treinamentos não foram listados, visto que 100% das cooperativas parceiras são apoiadas pelo Programa com estas
ações.
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CENTROS/ENTREPOSTOS PROLATA
O ano de 2020 foi marcado pela expansão das parcerias com entrepostos de recebimento e concentração de 
                                                                                                          .

Os entrepostos parceiros do Programa recebem as latas geradas por pelo consumidor final, comércios, Pontos
de Entrega Voluntária e cooperativas, as acumulam e encaminham para siderúrgicas parceiras, responsáveis
pela reciclagem do material.

Entreposto 
Seletiva – 
Presidente 
Prudente (SP)

Equipe Prolata, 
e do entreposto 
Rafa Resolve em 
visita à construtora 
parceira Trisul

grandes volumes de embalagens de aço pós-consumo

                                        

A seguir é realizada breve descrição sobre o papel logístico dos entrepostos, e da equipe
que compõe cada um destes parceiros do Programa Prolata, por estado.

O trabalho do Programa com entrepostos é extremamente importante pois além de
possibilitar a acumulação de grandes volumes para a comercialização direta com a
usina siderúrgica, em algumas localidades, estes funcionam como receptores da
sucata comercializada pelas cooperativas, respeitando o valor de mercado,
possibilitando o                                      em todas as regiões do país.

O Prolata finalizou 2020 com                               parceiros, localizados nos estados do Mato
Grosso do Sul, Paraná e São Paulo (Anexo VII –Relação de entrepostos Prolata em 2020).

No mesmo ano, o Programa encerrou as atividades do Centro próprio, passando todas as
operações de recebimento, inspeção, classificação, prensagem, pesagem e destinação à
siderúrgica aos entrepostos parceiros localizados no município de São Paulo.

Dos grandes geradores que descartam embalagens de aço nos entrepostos parceiros,
destacam-se as                 . Em 2020, o Programa fechou parceria com diversas
construtoras e com o SindusCon - SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do
Estado de São Paulo), viabilizando o destino final ambientalmente adequado das latas
de tinta geradas nas obras.

escoamento do aço

20 ENTREPOSTOS

construtoras
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A atuação do Programa Prolata em parceria com entrepostos se iniciou em 2019, no
estado do Mato Grosso do Sul.

Além de receberem o material pós-consumo diretamente do consumidor final ou do
grande gerador, estes entrepostos também são responsáveis pela compra da sucata
das cooperativas parceiras do Programa e posterior encaminhamento deste material
para a siderúrgica parceira, garantindo assim a rastreabilidade e destinação
ambientalmente adequada das latas de aço pós-consumo.

A parceria com entrepostos no Mato Grosso do Sul fez-se necessária e de extrema
importância pois permite o escoamento das latas de aço pós-consumo. Uma vez que
as principais usinas recicladoras estão localizadas a milhares de quilômetros do
estado, para que a operação seja viável, é necessário que grandes volumes sejam
acumulados.

O Programa possui parceria com entrepostos nos municípios de Dourados, Nova
Andradina e Ponta Porã.

O                                        , entreposto parceiro em Ponta Porã, possui 26 funcionários:
ocupando os cargos de proprietários, motoristas, estoquistas, balanceiros operador de
caixa, ajudantes de pátio e operador de empilhadeira.

O entreposto de Nova Andradina,                   , fechou o ano de 2020 com 8
colaboradores sendo eles: o proprietário, auxiliares de escritório/balanceiro, motoristas
e ajudantes de pátio.

Já a unidade da                de Dourados, parceira do Programa no município, é
composta por 11 funcionários, os auxiliares de escritório, ajudantes de pátio, e
funcionários da equipe comercial (compradores e motoristas do caminhão).

COMERCIAL PALADINI

GABRIEL METAIS

SELETIVA
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Entreposto 
Comercial 
Paladini - 
Ponta Porã (MS)

MATO GROSSO DO SUL

Entreposto Seletiva 
– Dourados (MS)
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O estado de São Paulo concentra aproximadamente 22% da população brasileira.
Além da capital, cidade mais populosa do país, o estado possui outras regiões que
concentram grandes quantidades de moradores, como é o caso da região de
Campinas, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, São José dos Campos e da
Baixada Santista.

A parceria com entrepostos no estado de São Paulo é fundamental para aumentar a
capilaridade do Programa e colocar à disposição do consumidor final locais que
garantam a destinação final ambientalmente adequada das latas de aço.

O Prolata se fez presente nos municípios de Araçatuba, Itanhaém, Itu, Mogi Mirim,
Presidente, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, São
Vicente e Suzano no ano de 2020, por meio das parcerias com os entrepostos.

Na baixada santista, o Programa possui dois parceiros, o entreposto                     
em Itanhaém e o entreposto Tatá em São Vicente, ambos credenciados em 2019. O
entreposto Della Mônica é composto pelo administrador, compradores, motoristas,
auxiliar administrativo, encarregados de pátio/operadores de máquina, e pelos
selecionadores de materiais recicláveis, totalizando 11 colaboradores diretos.

DELLA MÔNICA

Entreposto Della
Mônica -
Itanhaém
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SÃO PAULO



Já a equipe do entreposto         é formada por 18 funcionários ocupando os cargos de diretor,
ajudantes gerais, motoristas, operador de máquinas, secretária e auxiliar de escritório.

Estes parceiros, além de receberem o material pós-consumo diretamente do consumidor final e
de grandes geradores, também são os responsáveis locais pelo recebimento e acumulação das
latas de aço pós-consumo coletadas nos Pontos de Entrega Voluntária (PEV) instalados pelo
Prolata na região.

O Programa também possui dois parceiros na região metropolitana de São Paulo, o entreposto
Bollinha em São Bernardo do Campo, e o entreposto Rafa Resolve, com 5 pátios: dois deles
localizados em Santo André, dois em São Paulo e um em Suzano.

A equipe do                    é composta pelos dois sócios e outros 3 funcionários (ajudantes de
pátio e motoristas).

Já a equipe do parceiro                          é formada por dois sócios, além da equipe
administrativa e operacional de cada uma das unidades, totalizando 71 funcionários
diretos.

Há outros 5 entrepostos parceiros do Programa localizados no interior do estado, Itumetal, em
Itu; Santa Rita, em Mogi Mirim; Seletiva, em Presidente Prudente; e Transcofer, com 2 pátios
localizados em Araçatuba e em Ribeirão Preto.

A                        conta com 14 funcionários diretos, dois diretores, um gerente, ajudantes de pátio,
auxiliar administrativo, motoristas, faxineiro e 1 motorista terceirizado.

O entreposto                      conta com o diretor, motoristas, auxiliares de escritório/balanceiro e
ajudantes gerais, totalizando 17 funcionários no total.

TATÁ

BOLLINHA

 RAFA RESOLVE

ITUMETAL

SANTA RITA46
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 São Vicente (SP)
Entreposto 

Rafa Resolve - 
Santo André (SP)

Entreposto 
Santa Rita - 
Mogi Mirim



A equipe da                 , entreposto de Presidente Prudente que se tornou
parceiro do Prolata em 2020, é composta por 22 funcionários diretos: 10
deles ocupando as posições de auxiliares de escritório, ajudantes de pátio, e
funcionários da equipe comercial (compradores e motoristas do caminhão).
Há outros 12 funcionários da equipe corporativa que também ficam em
Presidente Prudente, mas realizam as funções das áreas de recursos
humanos, financeiro, TI, marketing, compras de suprimentos e logística para
todas as unidades da Seletiva.

No ano de 2020, o Programa também iniciou parceria com o entreposto
                             , com unidades em Araçatuba, onde a atividade principal é
a coleta e o manejo de sucata de aço, e em Ribeirão Preto (tendo como
atividades principais o serviço de corte/ dobra, plasma e oxicorte). Cada
uma das unidades da Transcofer é composta por 15 funcionários diretos. Na
unidade de Araçatuba, estão os sócios, ajudantes de pátio, motoristas,
balanceiros e auxiliar de escritório. Os funcionários de Ribeirão Preto,
realizam na maior parte do tempo atividades de corte e dobra, e
eventualmente atividades de seleção de sucatas.

SELETIVA

TRANSCOFER
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Entreposto Seletiva – 
Presidente Prudente (SP)
e Entreposto Transcofer - 

Araçatuba (SP)



No ano de 2020, o Programa Prolata também expandiu sua atuação em parceria com entrepostos para o estado do Paraná, com unidades de
recebimento nos municípios de Londrina, Maringá e São José dos Pinhais.

A                é o entreposto parceiro do Programa em Londrina e em Maringá. Cada uma das unidades possui 11 funcionários, ocupando as funções de
auxiliares de escritório, ajudantes de pátio, compradores e motoristas do caminhão.

O entreposto parceiro do Programa no município de São José dos Pinhais é a           , composta pelo proprietário e 8 funcionários, ocupando os cargos de
operador de máquina, líder de equipe, auxiliar de manutenção, operador de pá carregadeira, gerente e administrativo.

A parceria com entrepostos no estado é importante para o Programa não apenas como forma de expansão e aumento da capilaridade, mas também
porque permite o escoamento das latas de aço triadas pelas 20 cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis parcerias do Programa
no Paraná.

SELETIVA

GSM
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Entrepostos 
Seletiva  
unidade
Maringá (PR)

Entreposto GSM 
- São José 

dos Pinhais (PR)

Entrepostos 
Seletiva 
unidade
Londrina (PR)

PARANÁ



O Programa iniciou o recebimento de embalagens de aço pós-consumo pelos PEVs no ano de
2018, via parceria com a                                                                          .

A operação ocorre por meio dos PEVs retorna machine Triciclo, máquinas com telas touch screen
capazes de recolher resíduos sólidos (embalagens pós-consumo vazias) como latas de aço,
garrafas PET, latas de alumínio e embalagens longa vida. Ao inserir a embalagem na máquina, o
código de barras é verificado e os pontos referentes ao tipo de resíduo é creditado na conta do
usuário. Estes pontos podem posteriormente ser revertidos em benefícios como créditos em
transporte, conta de luz, livraria, celular, ou até mesmo podem ser doados para instituições
filantrópicas. Por estarem instaladas em locais que permaneceram fechados ao público até o fim de
2020, algumas máquinas foram temporariamente desativadas. Ainda assim, o Programa Prolata
concluiu o ano de 2020 com                                                    em operação para recebimento de latas
de aço pós-consumo, instalados em locais públicos. Das 15 unidades, 11 estão localizadas em Cuiabá
(MT), 3 em São Paulo (SP) e 1 em São Bernardo do Campo (SP).

Também há pontos de coleta retorna machine instalados em espaços privados (acesso restrito),
que recebem latas de aço. Estes PEVs estão localizados majoritariamente em empresas e
condomínios de Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Taboão da Serra (SP).

As embalagens coletadas pelos PEVs retorna machine possuem destinação final
ambientalmente adequada. A rastreabilidade é garantida pela comprovação via nota fiscal de
venda destas embalagens à siderúrgica parceira Gerdau.

TRICICLO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

15 PEVs retorna machine
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Descarte de 
embalagens 

no PEV
parceiro

PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA
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PEVś PARCEIROS – RETORNA MACHINE
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latas de aço

A operação dos PEVs                                       se iniciou no ano de 2019, na
região da Baixada Santista (SP), em parceria com o varejo de tintas e
construção. Os PEVs Prolata                                           
                              pós-consumo. 

No ano de 2020, o Programa expandiu a quantidade de PEVs instalados,
disponibilizando ao consumidor final,                       para recebimento de latas
de aço, todos localizados no estado de São Paulo (12 na baixada santista e 1
em Santo André).

O Programa, em parceria com a                (Associação dos Revendedores de
Tintas do Estado de São Paulo), realizou visitas ao varejo de tintas para
acompanhamento e expansão das operações.

O Programa concluiu o ano de 2020 disponibilizando ao consumidor final  
                                                               , próprios ou parceiros, para
recebimento de latas de aço pós consumo (Anexo VIII – Relação de PEVs
Prolata em 2020).
                 

PRÓPRIOS PROLATA

são exclusivos para recebimento de

13 PONTOS

28 PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA

ARTESP

PEV’s PRÓPRIOS
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Descarte de 
embalagens 
no PEV
próprio

Prolata em 
visita de orientação 
e acompanhamento 
das operações
dos PEVs próprios
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Visando orientar o público geral e incentivar a logística reversa de embalagens de aço, o
Programa Prolata desenvolveu um plano de comunicação. Além de gerar conteúdo
informativo a respeito da                                                    para a minimização dos impactos
ambientais da geração de resíduos, o Prolata busca evidenciar o papel do consumidor no
sucesso da implementação do sistema de logística reversa das embalagens de aço,
trabalhando para maiores colaboração e engajamento dos consumidores de latas de aço.

A priori, por meio de postagens nas redes sociais, instalação de Pontos de Entrega Voluntária
(PEV’s), participação em eventos, realização de palestras e de parcerias com cooperativas de
catadores de materiais recicláveis e com o comércio de sucata metálica.

Em 2020 o Programa Prolata divulgou informações gerais sobre a reciclagem do aço, dados sobre
o Programa, e outros conteúdos relevantes. Relativo à reciclagem do aço, o programa divulgou
informações sobre como identificar e diferenciar as latas de aço, quais latas de aço podem ser
encaminhadas para a reciclagem, dados sobre a taxa de reciclagem de aço no Brasil e no
mundo, tempo de degradação do aço na natureza, ganhos ambientais relacionados ao processo
de reciclagem de aço, vantagens da utilização da lata de aço, como ocorre o processo de
produção do aço, entre outros. Já sobre o Programa Prolata, foram divulgadas informações sobre
os Termos de Cooperação firmados, investimento realizados em cooperativas, PEVs instalados,
parceria com entrepostos, parcerias firmadas com outras entidades, volume destinado
corretamente pelo programa, campanhas e eventos realizados no ano. Adicionalmente, o
programa também trabalhou a divulgação de outros conteúdos, tais como, definição de
economia circular, a importância do descarte correto de embalagens, como realizar o descarte
seletivo, como se prevenir à Covid-19, como descartar luvas e máscaras corretamente.

o Prolata pretende gerar a informação necessária ao consumidor final, ao mesmo tempo em que
fornece meios para que ele realize o correto descarte de embalagens de aço. Em 2020, o
Programa investiu na                                                         da rede pública de ensino, os quais estão
aptos a compartilhar os conhecimentos relacionados à educação ambiental com seus colegas de
profissão e alunos.
                 

formação de educadores

importância da reciclagem

CONTEÚDOS E DIVULGAÇÃO
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ASSESSORIA DE IMPRENSA
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Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2019, a                                         
                                     Press à Porter, contratada pela Prolata, promoveu
a divulgação espontânea de conteúdos sobre o correto descarte das
latas de aço pós-consumo.

Como principais resultados do ano de 2020 destacam-se a geração
de                          ou citações relacionadas a latas de aço pós-
consumo com alcance aproximado de                                       
                               .

de comunicação
assessoria 

624 MATÉRIAS 
43.703.817 IMPACTOS 

EM AUDIÊNCIA

Matérias 
divulgadas 

via assessoria 
de imprensa



A maior parte das ações da Prolata para conscientização do  
     sobre descarte correto em 2020 ocorreu via mídias sociais do
Programa.

Por meio das postagens no Facebook e Instagram, o Programa Prolata
informa o consumidor final sobre como identificar e preparar as
embalagens de aço para o descarte, campanhas, número do Programa,
entre outros temas.

EM 2020, O PROGRAMA REALIZOU MAIS DE 200 PUBLICAÇÕES
NAS SUAS REDES SOCIAIS, LEVANDO INFORMAÇÃO SOBRE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL AO CONSUMIDOR FINAL.

final
consumidor 

Em 2020 o programa atingiu o alcance de                                      pelas                
publicações em                              .                       
  

323.390 PESSOAS
REDES SOCIAIS
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MÍDIAS SOCIAIS

Divulgações 
realizadas
 nas mídias 
sociais do  
Programa
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Também via mídias sociais, o Programa promoveu, em parceria com a
Triciclo Soluções Sustentáveis, uma campanha para promover o descarte
correto de embalagens de aço, premiando com uma bicicleta elétrica o
usuário que realizou mais descartes no período estabelecido.

O Programa esteve presente em lives e webinares, em parceria com a
ABEAÇO. Discutindo temas relacionados à Política Nacional de Resíduos
Sólidos, logística reversa, economia circular, reciclagem, etc.

No ano de 2020, destacam-se a participação do Prolata no evento do
Ministério Público em Brasília, do lançamento do documentário "Um
Presente a Prova de Futuro" (junto com a ABEAÇO), além da promoção de
um webinar sobre economia circular, na semana do meio ambiente, e da
participação do webinar da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo) com a assinatura do novo Termo para logística reversa de latas
de tinta pós-consumo.
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CAMPANHAS E EVENTOS

campanha "Bike Elétrica"
 para promover o 

descarte correto das 
embalagens 
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Material desenvolvido para
cooperativa parceira, com
apoio do Programa Prolata,

para divulgação porta a porta

CAMPANHA COM COOPERATIVAS

                                       para distr ibuição porta
a porta.  

Como forma de levar informação diretamente ao
consumidor f inal  sobre                                       e         
              , o Programa auxiliou em 2020, três
cooperativas de catadores parceiras com a

educação ambiental 
coleta seletiva

e impressão de folhetos
elaboração 
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NOVO SITE INSTITUCIONAL
GRI 102-2 
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www.prolata.com.br

Os conteúdos de educação ambiental desenvolvidos
pelo Prolata também são divulgados via website do
Programa. O acesso irrestrito e perene às
informações divulgadas, o amplo alcance do
conteúdo, e a capacidade de replicabilidade são
apenas algumas vantagens desse tipo de meio de
divulgação.

Em 2020, o site institucional do Prolata foi totalmente
reformulado, ganhando um visual mais atual,
facilitando a navegação do usuário e o acesso às
informações.



www.lataco.com.br57
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NOVO SITE APRENDENDO COM O LATAÇO
Lançado, em 2007, pelo setor de latas aços no Brasil, o “Programa
Aprendendo com o Lataço” teve o seu website completamente
reformulado no ano de 2020.

Destinado ao                               , o site fornece ferramentas para os
educadores trabalhar em em sala de aula temas relacionados a:
alimentação saudável, ciência da comida enlatada, envase, rótulo,
construção das latas de aço, propaganda e reciclagem.

Além de atividades e matérias ligadas ao meio-ambiente e
sustentabilidade, o site fornece atividades lúdicas e conteúdos
complementares para as salas de aula (música, fotografia, teatro,
etc).

 público escolar
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7 municipais: Fortaleza (CE), Jijoca de Jericoacoara (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Rio de Janeiro
(RJ), São Paulo (SP) e São Sebastião (SP)
e 3 estaduais: Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins.

Em 2020, o Programa Prolata realizou a capacitação de profissionais da rede pública de ensino em 
“                                                                                                                               ”. A estrutura da formação
foi composta por: WEBINAR: atividades e reflexões sobre Educação Ambiental, envolvendo temas como
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, cooperativismo e lixo zero. Durante o webinar foram
realizados exercícios de metacognição e verificação da aprendizagem, com participação do público.
Além do webinar, foram disponibilizados materiais para estudos individuais e formados grupos de
discussão sobre o tema. 

ESTUDO INDIVIDUAL: material disponibilizado ao final do webinar com sugestões de atividades práticas
sobre o tema.

GRUPO DE DISCUSSÃO: troca, alinhamento e consolidação dos novos conhecimentos, seguido de
compartilhamento e discussão sobre a prática dos professores.

As atividades foram realizadas virtualmente e conduzidas pela                             , empresa
especializada na formação de equipes escolares.

O Webinar, aberto ao público, contou com                              participantes. Após o webinar foram
formados grupos de discussão com as redes de ensino interessadas em aprofundarem os temas
trabalhados. Participaram da formação                                                           
                                                  .

Foram realizados                                                 , com a participação de                                  atuantes.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO

Sincroniza Educação

adesão junto ao Prolata

5.352 educadores

10 redes de ensino as quais firmaram um termo de 

12 grupos de discussão 286 professores
Estes profissionais participantes poderão transmitir o conhecimento adquirido a                         , e a mais 
de                               . 

O conteúdo trabalhado no webinar e nos grupos de discussão, bem como o Relatório Final estão 
apresentados no Anexo IX – Conteúdos trabalhados na capacitação de profissionais da rede pública de 
ensino.

695 escolas
217.700 alunos

Especialista da
Sincroniza
Educação

conduzindo o
webinar Prolata

WEBINAR COM EDUCADORES
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Para maior                      e controle das iniciativas Prolata, o Programa desenvolveu uma plataforma
personalizada, acessível via internet, tanto pela coordenação do Programa quanto pelas equipes de
consultores atuantes em todo Brasil. Conforme o perfil do usuário, é definido o acesso ao conteúdo total
ou parcial.

Esta ferramenta disponibiliza informações das cooperativas participantes, dos centros/entrepostos, dos
PEVś e também apresenta relatórios quantitativos de material recebido e vendido, atrelados as notas
fiscais de comercialização com destino final à siderúrgica parceira.

A plataforma Prolata foi concebida para concentrar a gestão das iniciativas de dimensões nacionais e
facilitar a tomada de decisão para novos projetos. Com ela é possível ter a fotografia temporal do
volume de material e o fluxo de comercialização em diferentes regiões do país, onde o Programa está
ativo.

O volume contabilizado pelo Programa tem como premissa a                              por meio de nota fiscal
de comercialização, o que possibilita não só rastrear os dados mas também formalizar a cadeia de
reciclagem do aço.

A atualização dos dados na plataforma é realizada hoje pelo consultor local do Programa, que insere as
informações, no caso de cooperativas. O Programa Prolata trabalha para que cada vez mais as
cooperativas tenham a autonomia para realizar as etapas de gestão do seu negócio. Assim, conforme o
nível de maturidade de cada cooperativa, o consultor local vai ao longo do tempo preparando-a para
realizar a inserção dos dados de forma independente.

Para a coordenação e gestão do Programa PROLATA, a plataforma possibilita o                                
                                    , por meio de relatórios qualitativos de gestão, a consolidação e o
desenvolvimento de indicadores de performance, como o de produtividade, volume por região e o
acompanhamento da meta global. A ferramenta auxilia, portanto, diretamente no planejamento
estratégico das ações do Programa. 59
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GESTÃO E RASTREABILIDADE
transparência

rastreabilidade

acompanhamento de
todas as iniciativas no Brasil 



entrepostos

Além da assessoria contínua prestada às                            de catadores
e catadoras de materiais recicláveis parceiras,  o Programa invest iu em
ações relacionadas à saúde e bem-estar dos cooperados,  no
aperfeiçoamento da atividade via real ização de capacitações,  além de
invest ir  em benfeitor ias e organização do layout produtivo.  

O ano de 2020 foi marcado por recorde de destinação final ambientalmente de
embalagens de aço pós-consumo, com                             destinadas às
siderúrgicas. No acumulado desde 2014, já são mais de 53 mil toneladas.

Os                           foram responsáveis por quase de                                        , enquanto
que as 
representaram pouco mais de 9% do total.

No ano de 2020, o Programa Prolata esteve presente em                       (Bahia, Ceará,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo) e no                       , sem
iniciativas apenas na região norte do país (o programa possui um ponto de entrega
voluntária em Manaus – AM, porém este está localizado no interior de uma empresa,
possuindo acesso restrito).

22.038 toneladas

90% desse volume
cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis

 12 estados

Distrito Federal

53 cooperativas

60

Valores investidos e volume de
embalagens de aço pós-

consumo (ton) destinadas
corretamente pelo Programa

Prolata de 2014 a 2020 RESULTADOS E INVESTIMENTOS
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GRI 301-3; 306-2
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O Prolata concluiu o ano de 2020 presente em 41 municípios,
disponibilizando à população 101 pontos para recebimento de
embalagens de aço pós-consumo. Todas as atividades realizadas
pelo programa têm como finalidade o atendimento do Termo de
Compromisso para Implantação de Sistema de Logística Reversa
de Embalagens de Aço. (Anexo X – Conteúdo mínimo do relatório e
atendimento das metas).

O ano também foi marcado pela expansão das parcerias com                                           
                      passando de 6 parceiros em 2019 para       em 2020,
aumentando assim a capilaridade do programa, além dos 
próprios ou parceiros.

O programa também realizou a divulgação de informações
referentes à logística reversa de embalagens de aço pós-consumo
nas redes sociais e website próprios, contribuiu para a elaboração
de materiais educativos em cooperativas parceiras e promoveu a
formação de professores em educação ambiental.

entrepostos 20
28 PEVs
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GRI 102-55
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RELAÇÃO DE EMPRESAS PARTICIPANTES, ADERENTES E PARCEIRAS PROLATA – FABRICANTES DE LATAS DE AÇO E ALIMENTOS
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ANEXO III
RELAÇÃO DAS COOPERATIVAS MAPEADAS, E DIAGNOSTICADAS EM 2020
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RELAÇÃO DAS COOPERATIVAS PARCEIRAS E SUA CLASSIFICAÇÃO EM 2020

ANEXO IV
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CLASSIFICAÇÃO
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DISTRITO FEDERAL

GOIÁS
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MATO GROSSO DO SUL

PERNAMBUCO
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BAHIA
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CEARÁ

100



101

Relatório de Atividades Prolata 2020
Processo: 02000210085/2017-14

MINAS GERAIS
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SÃO PAULO
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SÃO PAULO
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RIO DE JANEIRO

 SANTA CATARINA

SÃO PAULO
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PARANÁ
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RIO GRANDE DO SUL
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ANEXO V
RELAÇÃO DE CONSULTORES



ANEXO VI
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES REALIZADOS PELO PROGRAMA PROLATA EM 2020 NAS COOPERATIVAS PARCEIRAS
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ANEXO VII
RELAÇÃO DE ENTREPOSTOS PROLATA EM 2020
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ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PEVS PROLATA EM 2020
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Abeaço-Prolata – Apresentação Inicial
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
01 Abeaço-Prolata – Apresentação Inicial
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
01 Abeaço-Prolata – Apresentação Inicial
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
01 Abeaço-Prolata – Apresentação Inicial



119

Relatório de Atividades Prolata 2020
Processo: 02000210085/2017-14

ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
01 Abeaço-Prolata – Apresentação Inicial
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Webinar – Abeaço - Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
02 [Webinar – Abeaço] Educação Ambiental como Ferramenta de Transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
ABEAÇO-PROLATA - Compilado dos Grupos de Discussão
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
ABEAÇO-PROLATA - Compilado dos Grupos de Discussão
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
ABEAÇO-PROLATA - Compilado dos Grupos de Discussão
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
GD – PPT – Educação Ambiental como ferramenta de transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
GD – PPT – Educação Ambiental como ferramenta de transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
GD – PPT – Educação Ambiental como ferramenta de transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
GD – PPT – Educação Ambiental como ferramenta de transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
GD – PPT – Educação Ambiental como ferramenta de transformação
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final



143

Relatório de Atividades Prolata 2020
Processo: 02000210085/2017-14

ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO IX
CONTEÚDOS TRABALHADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
Sincroniza – Relatório Final
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ANEXO X
CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO E ATENDIMENTO DAS METAS

Em atendimento ao conteúdo mínimo solicitado pelo Termo de Compromisso de Logística Reversa, este relatório apresentou as
seguintes informações:

a)Descrição do sistema de logística reversa adotado pela Prolata. Páginas 11 a 15, onde é descrito o programa, a reciclagem da lata de aço, e a logística reversa
de latas de aço;
b)Relação de municípios com o sistema de logística reversa implementado e status do funcionamento do sistema em cada município. Páginas 25 a 27
(Iniciativas Prolata Ativas em 2020);
c)Razão Social e CNPJ das empresas participantes e parceiras. Páginas 69 a 93 (Anexo II – Relação de Empresas participantes, aderentes e parceiras Prolata –
Fabricantes de latas de aço e alimentos);
d)Razão Social e CNPJ das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis credenciadas. Página 94 (Anexo III – Relação das cooperativas
mapeadas e diagnosticadas em 2020) e 95 (Anexo IV – Relação das cooperativas parceiras e sua classificação em 2020);
e)Valores totais pagos aos catadores e/ou cooperativas ou sucateiros pelas embalagens recebidas. Itens cooperativas e Centros/Entrepostos Prolata da tabela,
página 61;
f)Lista de equipamentos e treinamentos disponibilizados para as cooperativas. Páginas 42 (tabela) e 112 (Anexo VII – Relação de Entrepostos Prolata em 2020);
g)Descrição dos Centros Prolata de Reciclagem em funcionamento, com imagens dos locais e equipe locada. Páginas 43 a 48 – Centros/Entrepostos Prolata;
h)Valor total gasto com a execução das ações previstas neste Termo de Compromisso, por tipo de medida tomada. Tabela - página 61;
i)Volume total de embalagens de aço colocadas no mercado. Página 5, Mensagem da liderança;
j)Volume total das embalagens de aço de alimentos, bebidas, tintas e outras recebidas e recicladas. Página 60 – Resultados e Investimentos;
k)Descrição dos treinamentos realizados para a rede pública e privada de ensino, duração e público atingido. Página 58 – Webinar com educadores e página 114
a 161 (Anexo IX - Conteúdos trabalhados na capacitação de profissionais da rede pública de ensino); 
l)Conteúdos e formas de divulgação do sistema de logística reversa. Páginas 51 a 57.
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ANEXO X
CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO E ATENDIMENTO DAS METAS

Em relação às metas estruturantes previstas para a Fase 1 de implantação do Termo de Compromisso, no ano de 2020 o Programa Prolata:

·Realizou capacitação, em educação ambiental, de profissionais da rede pública de ensino dos municípios de Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal
(RN), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Jijoca de Jericoacoara (CE) e São Sebastião (SP), e de profissionais dos estados do Rio Grande do Sul,
Sergipe e Tocantins;

·Realizou campanhas educativas via assessoria de imprensa, divulgação nas mídias sociais, realização/participação em eventos, e divulgação em
seu site sobre o papel do consumidor no sucesso da implementação do plano de logística reversa de embalagens de aço e a importância da
reciclagem;

·Apoiou as cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis com a regularização documental, conexão com a siderurgia, realização
de capacitações e treinamentos, adequação do layout produtivo, doação de EPIs, obtenção de laudos de PPRA e PCMSO, e doação de
equipamentos e mobiliário, aumentando assim a capacidade dos grupos em receberem, prensarem e triarem embalagens de aço pós-consumo;

·Desenvolveu entrepostos Prolata nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, e;

·Disponibilizou à população Pontos de Entrega Voluntária para recebimento de embalagens de aço pós-consumo nos estados do Mato Grosso e
São Paulo, realizando também campanhas informativas nesses PEVs.

Adicionalmente, o Programa possui como meta o recolhimento e encaminhamento para reciclagem de peso médio de 148,17 ton/dia (toneladas
por dia) de embalagens de aço pós-consumo. No ano de 2020 foram encaminhadas para reciclagem 60,38 ton/dia de embalagens de aço pós-
consumo via Programa Prolata.
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