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A TriCiclos é uma Empresa B Certificada que busca a compreender e solucionar as 
questões ligadas ao comportamento de consumo e gestão dos resíduos através da 
aplicação dos conceitos de economia circular em processos, informação e produtos. 

Queremos demonstrar o impacto ambiental de cidadãos, empresa e poder público 
na comunidade e ajudar a construir um caminho para o consumo mais responsável.

“Para nós, o lixo é um erro de design”

TriCiclos

Quem somos?



Melhores para o mundo



COP 21 e aprovação do Acordo de Paris 
Conferência das partes | ONU 2016

Aumento < 2ºC

TriCiclos

Contextualização Global



DMA FIESP Perguntas Frequentes Sobre PNRS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos                                       Lei nº 
12.305/2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/2010, estabelece a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos por parte dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 
consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 
como reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos.

Logística Reversa: "conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial,
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada.

TriCiclos

Contextualização Brasil



TriCiclos

Economia Circular1.

A TriCiclos é membro do CE100 
da Ellen MacArthur Foundation, um programa de 

inovação que possibilita empresas 
desenvolverem novas oportunidades e 

acelerarem os processos rumo à uma economia 
circular. 



Fonte: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

TriCiclos

Economia Circular

Parceira da Ellen MacArthur Foundation 
na difusão de economias circulares, a 
TriCiclos é a única empresa sul 
americana parte da elaboração do 
relatório “The New Plastics Economy”,
uma estratégia de transição para uma 
nova economia para os plásticos, 
lançada em janeiro no World Economic
Forum - WEF, em Davos.

The New Plastics Economy

Até 2050 Oceanos 1 ton plástico : 1 ton

peixes

40% dos plástico produzido no mundo vai 

para aterros sanitários/lixões

32% chega diretamente  aos oceanos

14% é incinerado

Apenas 14% vai para iniciativas de 

reciclagem 





TriCiclos

Pilares principais

Geração de 
conhecimento

Economia 
Circular 

Aplicada 

Gestão de 
PEVs



UpStream

DownStream

Eco Design
(Produtos e Materiais Específicos) 

Pontos Limpos e Estações de 
Reciclagem

Pontos Limpos Móveis

Mini Módulos para 
eventos

Economia Circular Aplicada 
Transformação sustentável de materiais 

através do fechamento de ciclo

Mudança de Cultura
Educação Ambiental

Palestras e Eventos

Inventário de Materiais
(Software próprio TriCiclos)

Índice de 
Reciclabilidade

(Software próprio TriCiclos)

Programas de Coleta Seletiva 
(porta a porta  e corporativos)

Assessorias e Diagnósticos
(Operações e Processos)

PGIRS
(Plano de Gestão Integrado de 

Resíduos Sólidos)



• 167 pontos de operação no Brasil, 14 estados.

• É possível experienciar as primeiras etapas da reciclagem e

perceber que a atitude de cada um pode gerar um

impacto positivo, além de consumidores mais conscientes.

• Foco na educação através de cooperativas de catadores

capacitadas como prestadoras de serviço nas nossas

operações

• O modelo da TriCiclos é capaz de aumentar em média 3%

o Net Promoting Score (NPS) das empresas envolvidas.

• Em pesquisa realizada recentemente, 75% dos usuários

aprovam e acreditam no modelo de operação da Triciclos

em comparação ao modelo tradicional de PEV.

TriCiclos
Modelo1.
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Gestão de PEVs



PEV comum

Baixa eficiência

Alto custo logístico

Baixo valor agregado dos 
materiais

Baixo envolvimento direto dos 
catadores

Pouca conscientização do 
cidadão

Ponto Limpo 
TriCiclos

Otimização de espaço físico

Redução de custo logístico

Aumento do valor agregado dos 
materiais

O papel do catador como
monitor ambiental 

Mudança de cultura efetiva de 
separação

Possibilitando trabalhar 
economias circulares

ECONOMIA 
CIRCULAR

TriCiclos

Diferenciais do Modelo



Sodimac | Ribeirão Preto

TriCiclos

Pontos Limpos em operação | Brasil



Pão de Açúcar Unilever | Washington Lui ́s

TriCiclos

Pontos Limpos em operação | Brasil



Walmart | Osasco

TriCiclos

Pontos Limpos em operação | Brasil



Cases Triciclos



•Separação dos 
papéis por 
parte das 
cooperativas 
parceiras. 

•Transformação 
em papel 
reciclado pela 

•Pontos limpos•Vendas dos 
produtos com 
embalagens 
recicladas

. .

..

TriCiclos
Case: Novo de Novo das marcas exclusivas GPA 

O case 

foi premiado 
internacionalmente 

*Projeto iniciado antes da entrada 

da Triciclos como gestora das 

Estações de reciclagem. Fonte: 
http://novodenovo.gpabr.net/

http://novodenovo.gpabr.net/


•Separação do 
PP laminado

•Transformação 
em matéria-
prima para 
produção de 
caixas plásticas

• 15 Pontos Limpos•Vendas dos 
coletores 
plásticos nas 
lojas Sodimac. 

. .

..

TriCiclos
Case: Sodimac



• Resgatar e dignificar o trabalho das   cooperativas
de catadores;

• Manter um relacionamento com cooperativas
como prestadoras de serviço (fomralização);

• Reforçar o papel do catador como monitor 
ambiental;

• Aumentar o valor agregado dos materiais
recicláveis, e

• Manter um olhar sensível para as necessidades das 
mulheres, que são maioria no universo das 

cooperativas

+59

TriCiclos

Impacto Social | Cooperativas de catadores



• Provocar uma mudança conceitual na
sociedade e na maneira com que as pessoas se
relacionam com os produtos que consomem.

• Através da experiência nos Pontos Limpos,
tornar os cidadãos capazes de identificar
quando um produto contém materiais
realmente recicláveis ou quando um desenho
foi concebido com base em conceitos de
sustentabilidade e Economia Circular.

• Viabilizar a aplicação de materiais recicláveis
como matéria prima para produtos existentes

• Parcerias Público Privadas, olhar integrado,
maior impacto e escalabilidade

+166

TriCiclos

Impacto Social | Sociedade civil e 

consumidores



+166

TriCiclos

Impacto Social | Alguns clientes e parceiros





 Gestão de PEVs – organização e o aprimoramento da gestão, gerenciamento e controle de 

dados e informações visando ao monitoramento de volume de recepção e saída das embalagens 

pós-consumo entregues, por meio de procedimentos, ferramentas e sistemas de gestão próprios ou de 

terceiros.

 Conhecimento adquirido com a gestão de PEVs - Através desta rede única 

de informações sobre resíduos sólidos - que conta com cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis, empresas de bens de consumo, indústrias de reciclagem, produtores de embalagens, 

entre outros - a Triciclos consegue gerar valor agregado para as diferentes partes da cadeia na 

transformação dos modelos atuais e no constante aprimoramento e compartilhamento de um novo 

modelo mais sustentável com inovação e tecnologia, capaz de ser amplamente replicado.

 Economia Circular Aplicada – em processos, serviços e produtos. Reinserção de matéria 

prima reciclada em processos existentes, fechamento de ciclo (closed loop), cálculo do Índice de 

Reciclabilidade, análise de ciclo de vida

TriCiclos

Pilares principais






