Impulsionando o
desenvolvimento
da economia
circular

Quem somos

Nossa missão:
Construir um mundo sustentável,
valorizando a reciclagem
Queremos solucionar
dois problemas:
A destinação final das embalagens
e a marginalização dos agentes da
cadeia

Reconhecimentos & parcerias
Premiações ganhas desde 2014
Participações

Certificações internacionais

Parceiros institucionais

+60 Associações aderentes, incluindo:

Clientes

Compensación
Chileclientes
Desde
2014, mais deen
2.400

(70+)
Compensação ambiental no Brasil

Certiﬁcação e rastreabilidade

Liderança

Thiago Pinto

Marcos Matos

Anauê Costa

Jessica Doumit

The Boston
Consulting Group
(BCG).
Co-fundador do
PedalUSP (tembici)
maior empresa de
bikesharing.

CFO do grupo
Morena Rosa.

The Accenture
Group.
Líder de
Desenvolvimento
de Produtos e
Software.

Advogada no
escritório CFLA,
Walmart,
Sevilha Arruda
Advogados e
Photon Group.

MBA Kellogg School
of Management.

MBA Babson
College, Boston.

Engenharia de
Computação PoliUSP.

Advogada pela
FAAP.

Fundador e CEO

CRO

Private e Public
Equity Officer na
Tarpon
Investimentos.

CTO

Corporate Council

+40 especialistas em engenharia ambiental e programação no Brasil, Chile e EUA

Investidores

Compensación en Chile
(70+)

Positive Ventures

Lanx Capital

Redpoint e.ventures

É uma Venture Capital que
investe em negócios que
resolvem desafios sociais e
ambientais com
tecnologia, escalabilidade e
retorno financeiro.
Convictos que a soma do
propósito positivo,
inovação e tecnologia é o
caminho mais curto e
eficiente para acelerar o
desenvolvimento
sustentável do planeta.

Grupo de Investimento
com décadas no
mercado. Acumula
experiências e
resultados ao investir
em empresas em
diversos estágios de
maturidade, desde
startups até grandes
empresas listadas em
bolsas.

É uma empresa de venture
capital global que investe
em empreendedores de
internet & software.
Baseada nas capitais das
startups em São Francisco,
Berlim, Tóquio, Beijing e São
Paulo.
Investiram em empresas
com o NUbank, Netflix e
Gympass..

Nosso impacto no Brasil

+2,4
mil
Marcas conscientes
incentivando a
reciclagem

+7.5

milhões

Toneladas de resíduos
rastreadas e
certificadas

+6.1
mil
Operadores
cadastrados

+185
mil
Alcances diários
em nossas redes
sociais

Saiba mais sobre nossos resultados no Relatório de Desempenho 2018/2019

Nossos serviços

ANÁLISE E VALIDAÇÃO
DAS NOTAS FISCAIS
leitura e validação das notas
fiscais através da nossa
tecnologia de blockchain

CERTIFICAÇÃO
E HOMOLOGAÇÃO
soluções e parcerias para
ações efetivas de reciclagem
e economia circular

COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL
DE EMBALAGENS
garantia da reciclagem de
massa e tipo de material
equivalentes às embalagens
comercializadas

Nossos serviços

ANÁLISE E VALIDAÇÃO
DAS NOTAS FISCAIS
leitura e validação das notas
ﬁscais através da nossa
tecnologia de blockchain

CERTIFICAÇÃO
E HOMOLOGAÇÃO
soluções e parcerias para
ações efetivas de reciclagem
e economia circular

COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL
DE EMBALAGENS
garantia da reciclagem de
massa e tipo de material
equivalentes às embalagens
comercializadas

Análise e Validação das Notas Fiscais

Quem vendeu?
Quem
comprou?

Quando
ocorreu a
transação?

Qual o
produto?
Onde ocorreu
a transação?

Quantas
toneladas?

Qual o material?

Análise e Validação das Notas Fiscais

Processador

Validador

Quantiﬁcador

Anti-fraude
Exemplo:
- Check com Receita Federal
- Validação de NCM
- Validação de unidade de

Exemplo:
- Comparativo de preço
por material e operador
- Comparativo de massa
por material e operador

CRITÉRIOS + ANÁLISE ESTATÍSTICA + VERIFICAÇÕES + BLOCKCHAIN +

Análise e Validação das Notas Fiscais
uso e
descarte

Serviço de leitura de notas fiscais, acrescido de
validações que aumentam a confiabilidade
como comprovação de logística reversa.
➔ Validação da NF com a SEFAZ.
➔ Checagem de destino do material,
mostrando quais indústrias compraram a
massa declarada (aumento da
rastreabilidade).
➔ Validação dos recicladores por CNAE e dos
materiais através da checagem de código
NCM.

Leitura de NFs
emitidas a partir de
cooperativas

contrapartes das NFs
emitidas pelas
cooperativas: validação
de que são recicladores

Controle de colidência de outros programas
•

Temos um cartório interno (Central Depositária) para registro e custódia

•

Se operador recebe material de cooperativa, esta massa é excluída da massa
homologada para venda de certiﬁcado (mesmo que a cooperativa não esteja
no programa eureciclo), através do balanço de massa

•

São assinados contratos de exclusividade com operadores que atuam no
sistema Balcão (compra direta - fora da concorrência)

•

Validação com notas ﬁscais de outros programas através de banco de dados e
pesquisa periódica em editais e publicações de outros programas

Nossos serviços

ANÁLISE E VALIDAÇÃO
DAS NOTAS FISCAIS
leitura e validação das notas
fiscais através da nossa
tecnologia de blockchain

CERTIFICAÇÃO
E HOMOLOGAÇÃO
soluções e parcerias para
ações efetivas de reciclagem
e economia circular

COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL
DE EMBALAGENS
garantia da reciclagem de
massa e tipo de material
equivalentes às embalagens
comercializadas

Processo
completo deEmpresa
homologação
- Coleta domiciliar
que atue com
-

Coleta comercial
Entrega Voluntária
Pessoa física
Origem do
Resíduo pós
consumo

análise de entrada
através de relatórios de nota fiscal
de compra, pesagem e/ou MTR
Estes relatórios evidenciam a
origem do resíduo e tipo de
material

coleta, triagem e venda
de material reciclável pós
consumo

-

Reciclador
Fabricação

Certificados de
Reciclagem

Destinação

Operador

análise de condições
operacionais
Solicitamos,
no
mínimo,
14
documentos
que
apontam
o
cumprimento das responsabilidades
do potencial operador perante órgãos
ambientais, ﬁscais e trabalhistas.
Além da visita técnica no local de
operação.

análise destino
através da validação de
Nota Fiscal de Venda:
-

Análise estatística
CNAE do comprador
final por material
Receita Federal

Homologação das centrais de triagem
Solicitamos, no mínimo, 14 documentos que apontam o
cumprimento das responsabilidades do potencial operador perante
órgãos ambientais, fiscais, trabalhistas, bem como a origem e o
destino adequado dos materiais recicláveis.

Avaliamos no local todas as etapas operacionais, desde o
recebimento até a expedição dos materiais recicláveis. Na visita,
observa-se
condições
mínimas
de
trabalho
dos
funcionários/cooperados, tendo como referência condições previstas
nas Normas Regulamentadoras (NR) relativas à segurança e medicina
do trabalho.

Processo de Certificação

uso e
descarte

A certificação inclui os processos de
homologação de cooperativas através da
nossa metodologia, leitura e rastreamento de
NFs.

Análise de entrada:
garantia de que são
embalagens pós
consumo

Leitura de NFs
emitidas a partir de
cooperativas

➔ auditoria e homologação das
cooperativas com a metodologia
eureciclo (validada pela Cetesb)
➔ adequação completa das exigências de
órgãos fiscalizadores (por ex. MS)

contrapartes das NFs
emitidas pelas cooperativas
Validação das NFs

Nossos serviços

ANÁLISE E VALIDAÇÃO
DAS NOTAS FISCAIS
leitura e validação das notas
fiscais através da nossa
tecnologia de blockchain

CERTIFICAÇÃO
E HOMOLOGAÇÃO
soluções e parcerias para
ações efetivas de reciclagem
e economia circular

COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL
DE EMBALAGENS
garantia da reciclagem de
massa e tipo de material
equivalentes às embalagens
comercializadas

Como funciona operacionalmente?

A eureciclo audita e homologa as centrais, coleta, valida e certifica os documentos através de análise de
estatísticas e big data, gerando Certificados de Reciclagem com o lastro das NFs.

auditados
pela

Compensação ambiental

1.

Levantamento de informação das
embalagens

2.

Compensação ambiental no
mínimo de 22% das embalagens

3.

Remuneração de operadores de
reciclagem, de acordo com a
distribuição de vendas

4.

Relatório de Impacto
comprovando a compensação

100%
50%
22%

Dinâmica e segurança do Sistema de Concorrência (FIESP)
Atores

Atividades

Marcas Aderentes

Demanda: comprar certificados equivalentes à massa de embalagens

Comercializadora

Emitir os Certificados. Front-Office: Relacionamento com a Marca

Market Place
Clearing House
Central
Depositária
Certificadora
Operadores

Evento de concorrência de CRE. Definir preço de referência.

asseguração
pela E&Y

Conciliação, compensação e a liquidação financeira.
Escriturar, Registrar e Custodiar os Certificados. “Cartório”
Homologar centrais. Capturar, ler, checar a NF de Produto Reciclável

Oferta: destinar corretamente materiais recicláveis. Emitir NFs

O mercado é inclusivo
Comparativo de iniciativas de logística reversa de embalagens

Volume Médio
(tons/mês)
Ordem de Grandeza
dos Custos
(R$/ton)
Prós e
Contras

Logística Própria

PEVs

Coleta Seletiva +
Cooperativas

Coleta Normal +
Central de Triagem

Depende

05-10 tons/mês

50-100 tons/mês

10000-15000
tons/mês

R$ milhares/ton

R$ milhares/ton

R$ centenas/ton

R$ dezenas/ton

• Otimização de ativos
logísticos
• Maior qualidade e
controle
• Operação própria

• Proposta de
comunicação e
conscientização
• Marketing da marca no
PDV
• Cobertura geográfica
• Necessita educação do
consumidor (“Deposit
schemes”)

• Alto impacto social
• Incentivo à
formalização
• Coleta Seletiva
mais cara e risco
de ressarcimento

• Alta escala e
formalização
• Baixa necessidade
de mudança de
comportamento do
consumidor
• Alto investimento
inicial

Todas as iniciativas de LR podem emitir certificados

23

Lado da Oferta

... E estimula novas capacidades e indústrias

BOA RECICLAGEM!
@seloeureciclo

