
Somos a primeira organização brasileira a rastrear a cadeia de 
reciclagem de embalagens pós-consumo e a criar uma metodologia 
estruturada para incentivo à reciclagem com uma visão de negócios –
incentivando imagem de marca, engajamento do consumidor e 
compensação ambiental sustentável
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eureciclo

Compensa o impacto ambiental 
das embalagens pós-consumo
de forma simples e sustentável



Quem somos nós?

Thiago Pinto
Co-Founder and CEO

4 anos de consultoria 
estratégica no The Boston 
Consulting Group (BCG) com 
projetos em Sustentabilidade e 
Bens de Consumo

Co-fundador do PedalUSP, 
hoje tembici, maior empresa de 
bikesharing 

Engenheiro de Produção
pela USP, MSc pela École 
Centrale, França

MBA’15 Kellogg School of 
Management, Chicago

Marcos Matos
Novos Negócios

4 Anos de experiência como 
business development e 
financing na Morena Rosa Group, 
investimento de varejo
da Tarpon

4 anos em Private and Public 
Equity na Tarpon Investimentos
com foco em varejo, energia, 
health care e agribusiness

Engenharia de Controle e 
Automação pela UNICAMP

MBA’17 em empreendedorismo
pela Babson College, Boston

+Equipe de >30 pessoas de desenvolvedores e especialistas ambientais no Brasil, Chile e EUA

Lucas Barbosa
Novos Negócios

7 anos de experiência em projetos 
de engenharia 
nas áreas de construção civil, 
hidrologia, saneamento e energia

Espeialização em Gestão de 
Projetos pela Australian Pacific 
College

Engenheiro Civil - Enfase em 
Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente (UFRJ)

MBA em Economia e Gestão da 
Sustentabilidade (UFRJ)



Jan/15 Abr/16 Jul/16 Set/16Ago/15 Ago/16 Nov/16

Lançamento da 
plataforma para 

gestão de dados de 
recicladores

Dez/14

Aceleração para start-
ups de impacto fase 

“pre-growth”
Aceleração 
“idea stage” 

Lançamento do selo 
eureciclo

8 veículos de comunicação 
mundo afora

Jan/17

Certificada 
Empresa B. 
Orgulhosos de 
fazer parte deste 
movimento de 
empresas de 
impacto positivo.

Jul/17

Expansão internacional

Fev/18



Sobre a legislação
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS (Lei 12.305/10), cria a co-
responsabilidade dos produtores, importadores, distribuidores e comerciantes
pela destinação correta das suas embalagens pós consumo.

DESDE 2010, PNRS 
determina que 

empresas devem 
destinar corretamente 

suas embalagens

22% E A META DE 
RECICLAGEM

determinada pela 
legislação

LEGISLACÃ̧O NACIONAL
com autuações estaduais 
recentes (MS, SP, PR, RS, 

entre outros)



Nossa solução
Uma metodologia que promove o desenvolvimento da cadeia de reciclagem e
incentiva a economia circular.

DESDE 2010, PNRS 
determina que 

empresas devem 
destinar corretamente 

suas embalagens

REMUNERAÇÃO DIRETA
a operadores de 

reciclagem

SELO EURECICLO
para divulgação e 
engajamento do 

consumidor



Como funciona?
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Principais diferenciais da New Hope Ecotech

Sistema integrado de validação
de dados avançada, auditado
pela E&Y 

Investimento proporcional à 
geração e comprovação
individualizada com certificados
e relatórios

Solução economicamente viável 
para empresas e impactante 
para a reciclagem

Selo de Comunicação

Comunicação simples, efetiva e 
com engajamento de 
consumidores

Economia
Rastreabilidade

Transparência

Praticidade
Empresas apenas informam 
levantamento de embalagens 
comercializadas

Credibilidade Internacional
Modelo utilizado a mais de 20 
anos com resultados comprovados 
na Europa

Incorporação de operadores 
privados de triagem 

Escalabilidade



Selo de Comunicação



Econômico. Transparente. Inclusivo

obrigado :)
lucas@eureciclo.com.br


