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1. apresentação
O relatório de impacto da eureciclo e a Associação Brasileira Inds Produtos de 
Higiene, Limpeza e Saneantes traz os resultados ambiental, social, e financeiro 
proporcionados pela solução de logística reversa de embalagens pós-consumo do selo 
eureciclo. Dessa forma tem como principal objetivo tangibilizar o impacto resultante do 
investimento dos associados da ABIPLA para aumentar as taxas de reciclagem no Brasil. 

Queremos também agradecer aos parceiros: FIESP, marcas aderentes ao programa, 
operadores, reguladores e fiscalizadores que são parte de um movimento por um mundo 
mais sustentável, garantindo uma solução de logística reversa com resultados 
comprovados aos associados da ABIPLA. A eureciclo é uma consequência de tudo isso.

1.2 sumário executivo 

A eureciclo é uma solução nacional e 
reconhecida por órgãos reguladores de diversos 
Estados brasileiros, além de também ser a 

 certificadora oficial do Sistema de Logística 
Reversa de Embalagens em Geral do Estado de 
São Paulo, liderado pela FIESP. 

Em maio de 2018, foi assinado o Termo de 
Compromisso de Logística Reversa (TCLR). As 
associações e entidades signatárias do TCLR 
têm a oportunidade de oferecer aos seus 
associados a participação em 
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1.3 cronologia 

Concorrências de Certificados de Reciclagem, uma solução coletiva e de volume 
escalável que possibilita a aquisição de certificados por um preço consideravelmente 
menor ao ofertado no mercado tradicional, sem taxas de adesão ou custos de 
infraestrutura e assessoria jurídica. 

A ABIPLA aderiu ao programa nacional da eureciclo, assim como a assinou Termo de 
Compromisso de Logística Reversa de Embalagens do Estado de São Paulo, na data de 
28 de junho de 2019 e a partir deste dia começou a oferecer aos seus associados uma 
das possibilidades de solução disponíveis para cumprimento das metas de Logística Reversa 
em todos Estados do Brasil, além de fazerem parte de uma rede engajada com a construção
de um mundo mais sustentável.

2010 PNRS 2.305

2014
Acordo Setorial de 
embalagens

2015 SMA 45 - SP

2016 Autuação pelo MP
em SP

2017
Decreto presidencial 
nº9.177

2018
DD 076 CETESB
TCLR

2019 DD 114 
CETESB

Desde 2010 determina a 
Responsabilidade Estendida 
aos Produtores pelas 
embalagens de seus 
produtos comercializados.

Em 2014 foi estabelecido via 
Acordo Setorial de 
Embalagens, a meta de 22% 
de reciclagem sobre o total 
comercializado anualmente.

A partir de 2018: ações de 
logística reversa atrelada 
como exigência para a 
solicitação ou renovação da 
licença de operação.
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2. solução eureciclo

O modelo de criação de valor do selo eureciclo se estabelece nas relações dispostas na 
imagem acima. Nela estão representados tanto o lado da demanda (parte superior no 
esquema) que possui responsabilidade pela destinação correta das embalagens, como a 
oferta dos certificados (parte inferior no esquema).

O selo é um atributo de comunicação criado para informar, educar e conscientizar os 
consumidores sobre a reciclagem e aumentar o engajamento das empresas com a 

2.1 modelo de negócio 

consumidor envasador/
dono da marca fabricante de

embalagem

operadores recicladores
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sustentabilidade e cumprimento da Logística Reversa de Embalagens de acordo com a 
PNRS.

As notas fiscais permitem a emissão do Certificado de Reciclagem de Embalagens, que é 
adquirido pelos associados que realizam a compensação ambiental das suas 
embalagens. O investimento é destinado para remunerar a cadeia de reciclagem e cobrir 
os custos operacionais da eureciclo. 

Ou seja, os créditos de reciclagem são gerados a partir do sistema de compensação 
ambiental, criando-se um incentivo para o desenvolvimento da cadeia de reciclagem 
através da remuneração extra destes agentes pelo serviço ambiental prestado. Dessa 
forma, a empresa que gera externalidade negativa direciona recursos para o operador, 
responsável pela externalidade positiva, neutralizando assim o impacto ambiental. 

2.2 tecnologia e processo de certificação
A rastreabilidade da destinação correta para resíduos de embalagens tem início nos 
operadores de triagem. Eles são homologados e passam então a fornecer as notas 
fiscais que comprovam a origem e a destinação dos materiais.

O sistema armazena e processa os arquivos, que passam por verificações de integridade 
e por análise estatística com machine learning para a detecção de fraudes. Validados, os 
fluxos de cada tipo de material são quantificados por ano e região em cadeias de 
blockchain e passam a ser Certificados comercializáveis.

À medida que surgem demandas com pagamento confirmado dos clientes eureciclo, 
sob contratos relativos à massa de embalagens declarada, o sistema seleciona os 
Certificados mais apropriados para realizar a compensação. Alcançando, assim, a meta 
de reciclagem de cada cliente, que recebe um Certificado listando os operadores, as 
notas fiscais e a massa envolvidos na cadeia da logística reversa de embalagens.
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2.3 homologação do operadores
A venda dos materiais recicláveis compostos por embalagens pós-consumo é realizada 
pelos operadores aos recicladores. A eureciclo tem operação em 22 estados  em todas 
as regiões do país, através da parceria com mais de 60 operadores de triagem , 
conforme o mapa a seguir:

Esse processo gera as notas fiscais, que 
dão o lastro ao Certificado de Reciclagem 
intransferível e exclusivo para cada 
empresa, para comprovação da logística 
reversa de pelo menos 22% da massa de 
embalagens pós-consumo gerada. 

É requisito obrigatório que a destinação 
dos materiais recicláveis identificada nas 
notas fiscais declaradas pelos operadores 
seja para as indústrias de transformação 
ou recicladores finais. 

A eureciclo trabalha com notas fiscais 
porque são documentos robustos e 
únicos. Além de ser considerado a 
declaração oficial de comprovação no 
Estado de SP. Dessa forma, elas servem 
como um lastro para comprovar que 
aquele material foi  de fato reciclado, além 
de incentivar a formalização do mercado.

2.4 certificações e auditoria
É importante destacar que o Sistema traz além de segurança, um processo rigoroso com 
relação a homologação dos operadores parceiros e rastreabilidade dos resíduos. Além 
disso, contamos com os dados protegidos por um sistema de blockchain e também  
auditados pela Ernst & Young . 

Os processos da solução 
eureciclo foram validados e 
conferidos pela auditoria externa 
realizada pela Ernst & Young.
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2.5 a concorrência de certificados
A Concorrência de Certificados de Reciclagem é o modelo oficial desenvolvido pelo 
Sistema FIESP no qual as empresas podem comprovar as metas de logística reversa de 
embalagens. A comprovação é efetivada através da aquisição de Certificados de 
Reciclagem ofertados no processo. 
 
O sistema é liderado pela FIESP e tem a New Hope Ecotech  (eureciclo) como 
certificadora que atende a todos requisitos da CETESB para a emissão dos Certificados 
de Reciclagem. Dentro desse panorama, ocorreu em 2018 a primeira edição da 
Concorrência de Certificados de Reciclagem, solução coletiva para adequação à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
 
De um lado, atores que colocam embalagens no meio ambiente no momento em que 
seus produtos são vendidos, constituindo a demanda pelos Certificados de Reciclagem. 
Do outro, temos atores que retiram as embalagens do meio ambiente, como é o caso 
dos operadores de triagem, que representam a oferta dos Certificados de Reciclagem. A 
precificação dos Certificados ocorre de maneira análoga a um leilão reverso, em que o 
preço/tonelada reduz de acordo com a oferta e demanda de cada material. 

+80 mil 
toneladas 
comercializadas

+580 
empresas 
auxiliadas a 
cumprir com a 
logística reversa

A Concorrência  conseguiu assegurar preços 
competitivos para as toneladas de materiais, 
assim como um sistema prático de apoio para 
as empresas e os operadores, tornando 
escalável todo o processo, assim como o 
impacto no cenário da reciclagem e do 
cumprimento da PNRS.

*dados referentes
a NOV/18 - NOV/19
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3. seu impacto
3.1 quantidade massa certificada 

1,6
toneladas de 
metal

0
toneladas de 
vidro

4.017
toneladas de 
plástico

319
toneladas de 
papel

4337,6
toneladas 
compensadas
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3.2 associados aderentes ao programa  
Para que tudo isso acontecesse é importante agradecer aos associados da ABIPLA que 
tornaram isso possível nas seguintes concorrências:

CONCORRÊNCIA 004/2019
BAUMINAS HIDROAZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
IPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA

CONCORRÊNCIA 005/2019
IPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA

CONCORRÊNCIA 001/2020
DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA
IPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA
RAZZO LTDA

CONCORRÊNCIA 002/2020
MERCOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
SOIN SOCIEDADE INDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
BAUMINAS HIDROAZUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CALLAMARYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E SANEANTES EIRELI

CONCORRÊNCIA 003/2020
IPLASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA
RAZZO LTDA
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3.3 participação nas decisões do futuro da 
logística reversa
A ABIPLA, bem como seus associados, têm a possibilidade de integrar o Conselho 
Gestor, formado por representantes de associações, indústrias, operadores de 
reciclagem e FIESP. Nas suas reuniões semanais, em São Paulo, são levantadas as 
principais pautas sobre logística reversa, atualizações de negociações, além da 
construção dos documentos de governança. As decisões resultantes são sempre 
compartilhadas com todos os signatários.

3.4 eventos e palestras
As associações apresentam aos seus associados uma 
oportunidade para cumprimento das metas de Logística 
Reversa e também fazerem parte de uma rede 
engajada com a construção de um mundo mais 
sustentável.

 
No dia 23/04/2019, a ABIPLA proporcionou aos 
associados um webinar para esclarecimentos 
sobre logística reversa e reciclagem, sobre a 
importância do tema em nossa sociedade e como está 
sendo cobrado em nosso país. 
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3.5 associados aderentes ao programa 
nacional
A Política Nacional de Resíduos Sólidos responsabiliza as empresas pelo cumprindo da 
meta obrigatória da logística reversa de 22% do total de embalagens comercializadas 
por Estado.

As empresas que comprovam as metas através da aquisição de Certificados de 
Reciclagem homologados pela eureciclo em cada Estado, além de evitar exposição 
jurídica nos Estados, podem estampar o selo eureciclo nas embalagens e mídias sociais, 
e usufruir de outras diversas oportunidades de consultoria e marketing sobre o tema.

Seguem as empresas que optaram por realizar a compensação ambiental em todo o 
Brasil:

10



3.6 case de sucesso
  
Casa KM
+ eureciclo

Incentivou a coleta, a triagem 
e a destinação de massas 
proporcionais aos materiais 
da embalagem de seus 
produto: 22% do plástico

 
 

A empresa beneficiou 38  
operadores de reciclagem 
em 22  estados.

Veja como a parceria com o selo 
eureciclo auxiliou a Casa KM

 no desafio de englobar, no 
seu ciclo de sustentabilidade, a 
compensação ambiental das 
embalagens de sua marca e o 
cumprimento da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos.

1. Realizamos a compensação ambiental das 
embalagens das marcas, respeitando a distribuição 
de vendas pelo Brasil e a meta de reciclagem 
nacional (22%);

2. A marca pode utilizar o selo eureciclo nas 
embalagens, como forma de se conectar com seu 
consumidor;

3. Disponibilizamos periodicamente o Relatório 
de Impacto Socioambiental e garantias do incentivo 
à cadeia de reciclagem;

4. Oferecemos consultorias a fim de auxiliar a 
marca a reportar seus resultados aos órgãos 
reguladores sempre que necessário;

5. Oferecemos uma solução acessível, que 
atende os três pilares da sustentabilidade: social, 
ambiental e econômico.

como 
resolvemos

 

o problema?
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e do papel

“Com a parceria da eureciclo, os 
custos são definidos no momento do 
fechamento do contrato em função dos 
volumes gerados de plásticos e papel. 
Além disto eles estão dividindo relató-
rios detalhados e certificados que 
garantem nosso monitoramento e 
também informações para nos manter 
informados do programa que geram 
confiança na parceria estabelecida.”

- Cristiane Ayres, P&D e Regulatórios 
na Casa KM



4. resultados

 54 +280k26

Operadores 
receberam 
incentivo financeiro 
dos associados

Marcas conscientes 
incentivando a 
reciclagem através 
dos associados

Valor investido 
nos operadores 
pelos associados

alguns operadores que 
receberam ajuda e incentivo 
dos associados da ABIPLA 
para ajudar a construir um 
mundo mais sustentável:

Fenix Gerenciamento de Resíduos

Arplast reciclagem

CTR Filial PE - Ecoparque

Bahia Ecologia

Cooperação

12



informações
úteis

Acompanhe nosso blog:

Acompanhe nossas mídias:

linkedin.com/seloeureciclo

Estamos no Inovabra Habitat: 

Av. Angélica, 2529, Bela Vista - São Paulo, SP

Em caso de dúvidas entre em contato pelo 
email:

entidades@eureciclo.com.br

instagram.com/seloeureciclo/

blog.eureciclo.com.br

facebook.com/seloeureciclo/

Veja mais informações em nosso site:

eureciclo.com.br


