


ZIOLLICHE PITCH DECK

Programa de fidelidade ambiental



resíduos gerados por ano

79 MILHÕES
de toneladas



2,3 MILHÕES
de toneladas

resíduos reciclados por ano



R$ 8 BILHÕES
jogados fora!

97% dos resíduos não chegam ao
processo de reciclagem e terminam o

ciclo expostos no meio-ambiente



por que tão pouco?

EDUCAÇÃO INCENTIVO PÚBLICO E PRIVADO LOGÍSTICA

Grande parte das pessoas não possuem
conhecimento sobre a reciclagem e não
veem valor em seus resíduos, o que gera

descarte incorreto

A responsabilidade sob os resíduos é
compartilhada entre iniciativas públicas e

privadas perante leis, mas falta estímulos de
ambas partes no descarte correto pela

população

O material unitário é muito barato e
volumoso para compensar o transporte
saindo do gerador de resíduos até o local

de transformação



ASSIM NASCEU A
RECICLAÍ

Plataforma que fortalece a economia circular dos
resíduos pós-consumo e auxilia na logística reversa
por meio de um programa de fidelidade ambiental.
Beneficia consumidores pela prática da reciclagem

com pontos que podem ser trocados por benefícios
em estabelecimentos parceiros. 

Todos na cadeia ganham!



PROPÓSITO
Fazer com que as pessoas valorizem os resíduos



Como funciona?

Agendamos e realizamos a coleta conforme
a necessidade do condomínio

Os moradores ganham pontos pela
atitude sustentável e podem trocá-los em qualquer

produto ou serviço da nossa rede de parceiros

REMUNERAMOS

Educamos os moradores por meio de materiais
informativos, conteúdos online, palestras e dados

sobre os resíduos gerados pelo condomínio 

COLETAMOS

Os resíduos são destinados a associações,
cooperativas e/ou recicladoras que prosseguirão 

 com o processo de reciclagem

DESTINAMOS

EDUCAMOS



Um mundo mais limpo devido a
melhoria na  educação ambiental
por meio da plataforma e
campanhas que incentivam a
realização do descarte correto

MEIO-AMBIENTE

Remuneração aos condôminos pela
realização da separação e descarte
correto dos seus resíduos e
marketing verde para o condomínio

CONDOMÍNIOS

Aumento de demanda e melhor
qualidade dos materiais

COOPERATIVAS, COLETORES E
RECICLADORAS

Empresas e poder público colaboram
com a recuperação dos resíduos e

fortalecem o marketing sustentável

PODER PÚBLICO E PRIVADO

 Qual o
ganho
disso?



A Reciclaí possuí uma fonte de dados que disponibiliza
informações essenciais sobre a geração, coleta e
destinação dos resíduos coletados

Gestão da
coleta



TIME

CAROLINA MAGALHÃES

CMO - Diretora marketing e vendas

EVERTON BOING

CEO - Diretor executivo

LUCAS ARRUDA

CTO - Diretor de tecnologia

MANOELLA NEVES

CBO - Diretora de negócios



trajetória

1º lugar Startup Weekend Joinville
Premiação: Incubação na Softville

JULHO 2019

1º lugar JEDI
Premiação: R$15.000

AGOSTO 2019
Parcerias com SMS

Comércio de Resíduos,
Master Box Embalagens e

Alltech Lab (apoio com
estrutura e consultorias
em gestão de negócios)

SETEMBRO 2019
Validações com

entrevistas, 
desenvolvimento e

aplicação do modelo de
negócio sustentável

ANDAMENTO 2020



reciclaibrasil@gmail.com

(47) 99776-7843

Contato
RECICLAI.BR RECICLAI.BR


