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eureciclo

Queremos solucionar dois problemas: a destinação 
final das embalagens e a marginalização dos 

agentes da cadeia



Nossos resultados

+195 
mil

+3 
mil

+90 
mil

+15%

Pessoas alcançadas 
diariamente em nossas 

redes sociais, divulgando 
educação ambiental e 
marcas conscientes

Marcas conscientes 
incentivando a reciclagem 
através do selo eureciclo

Toneladas de resíduos 
formalmente compensados 

somente em 2019

De adicionalidade (R$) 
na receita de centrais 

de triagem

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

https://conteudo.eureciclo.com.br/qr-somos-selo-eureciclo


Como funciona?

22%

50%

100%

1

2

3

Compensação de, no 
mínimo, 22% das 
embalagens

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

Relatório de Impacto 
semestral comprovando a 
compensação1 embalagem 

vendida
O equivalente 

proporcional da 
embalagem  é 

reciclado



Nossas entregas 
para o 

Sindicosméticos-PR



● Sistema eureciclo é homologado e validado através de Termos 

de Compromissos assinados com a CETESB (SP), o IMASUL 

(MS) e IPAAM (AM).

● Associações signatárias e seus associados participam no 

Conselho Gestor em São Paulo

● Participação nas discussões sobre pautas estratégicas de 

Logística Reversa

● Atualizações de negociações em todos os Estados

● Construção de documentos em conjunto

Segurança Jurídica Institucional



Reporting e transparência

O relatório de impacto apresenta os 
resultados da compensação ambiental e o 
seu impacto na cadeia de reciclagem. Inclui 
relatório em formato GRI e IRIS.

Trabalhamos para a hipertransparência. 
Todos os operadores beneficiados, valores e 
lastro são listados,  com informações sobre a 
utilização dos investimentos feitos pelos 
associados.



Marketing Positivo

● Parte de um movimento por um mundo mais sustentável

● Post de divulgação da parceria no linkedin da eureciclo

● Utilização da logo da eureciclo no site e redes sociais da 

associação



Outros benefícios para associação

● Descontos de 15% para os 

associados da 

Sindicosméticos-PR

ADESÃO E 
FIDELIZAÇÃO DE 

ASSOCIADOS

GESTÃO DO 
SUCESSO DA 
ASSOCIAÇÃO

● Equipe especializada no sucesso 

da associação 

● Estratégias para utilização do 

marketing positivo

● Reuniões periódicas de 

alinhamento

ATUALIZAÇÕES 
PERIÓDICAS 

SOBRE LOGÍSTICA 
REVERSA

● Newsletter mensal 

● Atualizações de legislações 

● Comunicados para envio 

aos associados



Nossas entregas para as empresas

Relatório semestral
com os resultados e operadores 

alcançados

Atrativos de marketing
para engajar consumidores em 

sustentabilidade

Impacto Socioambiental
comprovado com transparência

Time de Sucesso do Cliente
durante toda a parceria, auxiliando 

toda a comunicação

Solução acessível
pois se adequa ao tamanho da 
empresa (toneladas de resíduo)

Comunicação interna 
com ajuda dos nossos especialistas, 
para engajar todo o time as ações da 

eureciclo



Nossas entregas: educação socioambiental

https://www.instagram.com/tv/CAOHayEhxy6/
https://www.instagram.com/tv/B_VU5gyB4Mn/
https://www.instagram.com/tv/CCMDqwuBTkY/


Nossas entregas: selo na embalagem



Nossas entregas: divulgação nas redes sociais

*de acordo com o plano contratado



Nossas entregas: tecnologia e resultados transparentes
Imagem da nossa Área do Cliente



Reunião de Kick Off 

Onboarding

Alinhamento da 
parceria

Divulgação

Post no Linkedin

Webinar

Conteúdos

Informes de 
legislação

Atualizações de 
reciclagem

Newsletter + 
Clipping

Informes de 
descontos para 
associados

Reunião

Acompanhamento 
Trimestral

Jornada do Sindicato



Próximos Passos

EURECICLO

● Envio de post para divulgação da 

parceria nas redes da 

Sindicosméticos-PR

● Post no nosso linkedin sobre a 

parceria com o 

Sindicosméticos-PR

● Alinhamento das comunicações 

mensais

● Email de divulgação da parceria 

para os associados

SINDICOSMÉTICOS-PR

● Termo de Adesão SP, MS e AM

● Webinar com associados



eureciclo.com.br

Renata da Fonte
renata@eureciclo.com.br

Elcio Herbst
herbst.ext@eureciclo.com.br

http://eureciclo.com.br
http://www.instagram.com/seloeureciclo
http://www.facebook.com/seloeureciclo
http://eureciclo.com.br
mailto:renata@eureciclo.com.br
mailto:herbst.ext@eureciclo.com.br

