
EMPREENDEDORES

A
primeira vez que Eric
Smith pôs os olhos
em Tom Szaky, em
abril de 2005, ele tre-
meu de pânico. "Oh,
meu Deus, onde é

que eu fui me meter?", pensou
Smith.

Ali estavam eles, prestes a conhe-
cer o comprador mundial de pro-
dutos da Home Depot, John Fuller,
homem que poderia impulsionar
ou quebrar uma jovem companhia
com um simples sim ou não, e Szaky,
fundador e CEO da TerraCycle, com
23 anos de idade na época, aparecia
como se tivesse acabado de sair da
cama após uma noite de balada pe-
sada -cara "amarrotada", barba por
fazer e usando calça jeans, jaqueta
esportiva, camiseta sem gola e um
boné de beisebol. Não foi isso que
Smith tinha negociado. Diretor de
vendas da Philips Lighting, ele havia
marcado a reunião como um favor
para seu antigo chefe e mentor na
SC Johnson. Está certo, ao telefone

Szaky já parecera uma pessoa jovem,
mas Smith nunca imaginou que ele
chegaria para a reunião com John
Fuller em seu dia de folga.

"Olha", disse Smith. "Não diga
uma palavra. Eu cuido disso. Eu sei
como a Home Depot funciona. Eu só
preciso de um pouco mais de infor-
mação. Onde está a apresentação?"

"Eu não imprimi uma cópia",
disse Szaky.

"Tom, você precisa sempre ter
uma cópia da apresentação para
deixar com o comprador, princi-
palmente John Fuller", disse Smith.
Eles passaram a hora seguinte na
Kinko's (rede de impressão sob
demanda dos EUA).

Smith tinha razão de estar preo-
cupado. Não se desperdiça o tempo
de John Fuller. Uma coisa era chegar
até ele com inseticidas de uma mar-
ca mundialmente famosa, como a
Raid, como Smith fizera quando es-
tava na SC Johnson, outra era levar a
ele o novo e desconhecido adubo de
plantas que Szaky estava vendendo.

E também não era qualquer adubo
de plantas: era feito de estéreo de
minhocas por uma companhia que
estava funcionando havia parcos
três anos. Administrada por pessoas
que tinham pouca experiência no
fornecimento para uma varejista de
massa como a Home Depot. Sim,
o produto já estava disponível na
Homedepot.com, e a Home Depot
Canadá tinha feito alguns pedidos
também, mas Smith não esperava
que esses negócios fizessem muita
diferença para Fuller. O impulso
inicial de Smith foi fazer o arre-
messo -e depois sair o mais rápido
possível. Mas, enquanto ele falava
com Szaky, algo aconteceu. "Nós
chamamos de MOC, ou momento
de claridade", diz ele. "É quando
você passa da fase de ver um produ-
to e um negócio e uma criança de
23 anos e começa a perceber que o
que ele está falando é muito maior.
Foi isso que me possibilitou passar
de assustado para pensar: 'Isso pode
ser muito interessante'."

A empresa que
veio do lixo
O que poderia ser mais inovador do que vender lixo reciclado
num pacote de lixo reciclado? Esse é o símbolo do ecocapitalismo
e da TerraCycle, o novo negócio que está encantando a América
do Norte sob o comando de um jovem de 24 anos de idade,
como mostra reportagem Inc.
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E realmente foi. "John Fuller
começou a fazer perguntas difí-
ceis", diz Smith, "e Tom não parou
por nenhum momento, nunca
gaguejou durante uma resposta.
Ele tinha montado uma apresenta-
ção multimídia e apresentou tudo
em seu notebook. Foi muito, muito
eficiente." A reunião durou uma
hora, 45 minutos além do que Smith
esperava. Em algum lugar no meio
da reunião, uma idéia diferente
brotou em sua cabeça. "Eu pensei:
'Você sabe, não me surpreenderia
se eu acabasse trabalhando para
essa criança algum dia'." Menos
de quatro meses mais tarde, Smith
deixou a Philips e assumiu o cargo
de novo vice-presidente de vendas
da TerraCycle.

Hoje quem entra em uma Home
Depot ou um Wal-Mart nos Estados
Unidos encontra um novo "alimen-
to" para plantas em algum lugar
perto das begônias. Ele vem em
uma garrafa com rótulo verde e
amarelo com um formato familiar e
uma tampa do tipo spray. E provável
que ele seja o primeiro produto
comercial criado inteiramente do
lixo. O próprio adubo é o chamado
"chá vermicomposto", uma mistura
feita do excremento (ou seja, das
fezes) de minhocas vermelhas que
se banquetearam com vários tipos
de lixo orgânico. Os contêineres são
garrafas de refrigerante reutilizadas.
As tampas de spray são as descartadas
por fabricantes de outros produtos
de spray. Até mesmo as caixas em
que o adubo é enviado são lixo:
trata-se dos refugos com erros de im-
pressão de grandes companhias.

Porém o fato mais surpreenden-
te sobre a TerraCycle é a idade de
seu co-fundador e CEO, Tom Szaky
(pronuncia-se "zequi"). Ele comple-
tou 24 anos em 2006. Húngaro de
nascimento e canadense de criação,
ele tinha 19 anos de idade e estava
em seu primeiro ano na Princeton
University quando abriu sua empre-
sa com um de seus colegas de turma,
Jon Beyer. Naquela época, eles es-
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Tom Szaky na porta de sua fábrica

tavam apenas tentando vencer uma
competição de negócios. Chegaram
em quarto -e portanto ficaram fora
da premiação em dinheiro-, mas
não conseguiam esquecer a idéia
de que era possível construir um
negócio vendendo lixo. Agora, cinco
anos mais tarde, eles acabaram de
fazer isso. Em 2005, a TerraCycle
faturou US$ 461 mil, com sua maior
parte no Canadá, onde o produto
foi comercializado pela Home De-
pot e Wal-Mart bem como por outras
cadeias varejistas. Com a decisão dos
dois varejistas de introduzir o produ-
to em suas lojas dos Estados Unidos
neste ano, espera-se que as vendas
de 2006 da companhia passem dos
US$ 2,5 milhões.

Todos sabemos que é atípico va-
rejistas de massa arriscarem-se com
uma companhia nova e não compro-
vada, especialmente com um CEO
de 24 anos. "Tom é um indivíduo sin-

gular", diz Wes Neece, que assumiu
como comprador de produtos de
jardinagem na Home Depot quando
Fuller saiu para trabalhar em outra
companhia. Por sugestão de Fuller,
Neece se encontrou novamente com
Szaky e decidiu continuar com a
TerraCycle. "Eu tenho muita fé nele.
Ele se cercou de bons talentos para
realizar suas idéias."

Na verdade, exceto Szaky e
Beyer, que é o chefe de tecnologia
da TerraCycle, cada uma das outras
12 pessoas em posições-chave é ve-
terana em negócios, tarimbada com
mais de uma década de experiência
em sua área. A maioria delas, além
disso, parece gostar de ter um chefe
com quase a metade de sua idade.
"Tom é um dos melhores gestores
com quem já trabalhei", diz Eric
Smith. "Ele sabe motivar você. Tra-
balha muito duro e lhe dá poder
para que você faça o que acha que
precisa ser feito. E ele é muito bom
na frente de um consumidor, pois
conhece seu produto muito bem."

Também ajuda o fato de que
Szaky tem um produto em que os
varejistas podem ganhar margens
brutas duas ou três vezes maiores
do que as que obtêm com produtos
competitivos. A TerraCycle pode
oferecer aos varejistas tais margens
pois suas próprias margens são altas.
As minhocas, afinal, nunca cobram
por seu trabalho, nunca tiram um
dia de folga, produzem seu peso
em excremento cada 24 horas, e
-uma vez que copulam enquanto
comem- duplicam sua população
cada três meses. Elas também ficam
contentes em jantar coisa que, de
outra forma, iria para os lixões.
Szaky gosta de apontar que, na teo-
ria, a TerraCycle poderia ser paga
para retirar o lixo que as minhocas
comem, dessa forma aumentando
a possibilidade de ter um custo
negativo de matéria-prima. Isso
ainda não aconteceu -a TerraCycle
compra as fezes de minhocas com
que faz seu chá-, mas a observação
ressalta a beleza de economia que é

vender lixo, supondo que se possa
bolar um produto que as pessoas
queiram comprar.

"Se você comprar uma banana
orgânica, vai pagar duas vezes mais
por ela. Nós temos um produto or-
gânico que é melhor e mais barato
do que um produto convencional",
revela Szaky. E tudo indica que a
TerraCycle fez mesmo um achado. O
carro-chefe de seus adubos foi o mais
vendido em sua categoria após o
lançamento na Homedepot.com em
2004, e no ano passado enfrentou
bem o concorrente Scotts Miracle-
Gro, o gigante dos adubos, ambos
no Canadá e em Nova Jersey, onde
a Home Depot colocou o produto
da TerraCycle em suas lojas por todo
o Estado. Apesar de o Miracle-Gro
realmente ter uma linha de terras
orgânicas para jardinagem, ele é
mais conhecido por seu adubo, que
é formulado com uma variedade de
nutrientes para criar um produto
rico em nitrogênio, fosfato e po-
tássio. É inegavelmente eficiente,
mas não é orgânico. Além disso, em
uma série de testes independentes
conduzidos no Rutgers Eco-Com-
plex em Bordentown, Nova Jersey,
constatou-se que o TerraCycle tem
desempenho tão bom ou até melhor
do que o Miracle-Gro. E, embora o
Miracle-Gro possa queimar a planta
quando aplicado incorretamente,
o TerraCycle alega que seus pro-
dutos nunca fazem isso: quanto
mais você usar, mais saudáveis as
plantas ficarão. Tudo se junta para
um forte slogan de vendas: "Se você
for a um supermercado e comprar
uma banana orgânica em vez de
uma banana convencional, você vai
pagar o dobro por isso". "Nós temos
um produto orgânico que é melhor
e mais barato do que um produto
convencional. O que as pessoas vão
comprar?", observa Szaky.

E claro, eles só comprarão se
eles souberem disso, mas Szaky tem
a situação sob controle. Ele tem
sido extraordinariamente eficiente
na geração de noticiário na mídia,
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estando em artigos no The New
York Times antes mesmo de ter um
produto para vender. Desde então,
têm aparecido matérias sobre a
TerraCycle em dezenas de jornais,
em diversas redes de televisão
canadenses e norte-americanas, e
em revistas que vão desde a Time,
BusinessWeek até a Real Simple. Nesse
embalo, Szaky conseguiu incutir
em toda a operação uma aura de
cruzada ambiental. Por meio da Bri-
gada de Garrafas da TerraCycle, por
exemplo, ele envolveu crianças do
ensino fundamental (entre outras)
em uma campanha para coletar
garrafas usadas de refrigerante para
a empresa, que então contribuiu
com cinco centavos de dólar por
garrafa para a escola -duas vezes
mais do que a TerraCycle paga para
os recicladores. Portanto o lixo
sólido é reciclado; organizações
confiáveis recebem dinheiro; a
consciência ambiental aumenta; e
a empresa consegue as garrafas de
que necessita ao mesmo tempo em
que manda uma forte mensagem
de marketing, ou seja, de que a
TerraCycle não é apenas boa para
suas plantas -é boa também para o
nosso planeta.

A feliz convergência de propósi-
to social e oportunidade financeira
provou ser uma ferramenta de
recrutamento extremamente efi-
ciente. Todos os administradores da
TerraCycle dizem que vieram tanto
pela missão ambiental como por
recompensas financeiras, esperando
por eles, se a empresa for bem. Eles
certamente não vieram pelo salário

e benefícios. Até recentemente, nin-
guém na companhia ganhava mais
de US$ 30 mil por ano. Algumas
pessoas reduziram seu salário em
até 85% para entrar na TerraCycle.
Eles só ganharão mais se suas opções
de ações se valorizarem.

Perto da falência
No momento, a TerraCycle

parece ter tudo para dar certo. E
ainda assim, olhando para ela hoje,
você nunca imaginaria com que
freqüência a empresa chegou perto
da falência. Em cada ocasião, no
entanto, apareceu um anjo a tem-
po para salvar Szaky e seu projeto.
No fim, a TerraCycle provou ser a
empresa que se recusou a morrer -e
um estudo de caso sobre o poder de
uma grande idéia.

Tom Szaky está mostrando a casa
que comprou em 2004 para acomo-
dar os estagiários de faculdade que
ele traz todo verão para trabalhar
na TerraCycle. A casa é grande -dez
quartos, quatro andares- e tem di-
versos toques que relembram uma
elegância do passado, incluindo
uma janela de vitral na frente, mas
as barras nas janelas testemunham
sua localização numa vizinhança
perigosa de Trenton, Nova Jersey.
"Teve uma apreensão de US$ 10
milhões de heroína a poucos quar-
teirões daqui três meses atrás",
diz ele. "Semana passada teve um
assassinato dois quarteirões daqui.
Eu ouvi o disparo da arma."

Dentro, a casa tem o ambiente de
um alojamento de faculdade. Szaky
tem muito orgulho dos móveis.

"Nenhum empreendedor deveria
comprar móveis ou equipamento
de computação medíocres", diz ele.
"Tudo aqui vem do lixo. Princeton
renova um alojamento por ano,
então nós pegamos tudo aquilo."
Ele aponta para um grande venti-
lador e uma TV de 52 polegadas.
"Isso tudo é lixo dos alojamentos.
Você encontra em caçambas em
dias de mudança. Nós pegamos
nossos computadores de grandes
empresas, que os jogam fora uma
vez por ano."

Ele não tem tanto orgulho das
plantas na casa, cuja maior parte pa-
rece estar morta. "Não temos tempo
para cuidar delas", diz ele. "Então
agora nós inventamos um produto
que permite que as plantas fiquem
dias sem água."

Nas paredes estão grandes faixas
de tela preenchidas com redemoi-
nhos de tinta colorida. Szaky diz
que mantém tinta e telas à mão
para encorajar a criatividade dos
estagiários.

Habilidade com pessoas
O que Szaky faz melhor, na

verdade, é conseguir que pessoas
trabalhem juntas em projetos criati-
vos. Tom Pyle se lembra bem de sua
primeira reunião com Tom Szaky
entre abril e maio de 2002. Era
uma entrevista de emprego, e Pyle
era o entrevistado. Ele tinha visto
um anúncio na seção de carreiras
da TigerNet, a comunidade on-line
dos ex-alunos de Princeton, colo-
cado por estudantes procurando
um CEO para uma empresa novata
ambientalmente correta. Pyle, que
tinha passado seus últimos 20 anos
fazendo finanças de projeto de
larga escala, achou a história deles
intrigante. Ele também tinha certo
interesse em jovens idealistas de
Princeton, tendo ele próprio sido
um deles um quarto de século an-
tes. Então ele decidiu se candidatar
para o emprego e pouco depois se
viu sentado em um escritório mal-
arrumado e sem janela no porão
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do endereço 20 Nassau Street em
Princeton, vestido com seu melhor
traje de banqueiro e sendo entrevis-
tado por um garotão de camiseta e
boné de beisebol.

"Nós tivemos uma conversa
agradável", lembra Pyle. "Eu fiquei
muito impressionado com ele e sua
visão, seu dinamismo, seu carisma.
Mas eu não consegui o emprego."
Foi outro ex-aluno de Princeton,
que -como Pyle- também tinha
um MBA em Harvard, mas que
-diferentemente de Pyle- dirigia
um Toyota Prius e tinha experiên-
cia com empresas novatas quem
assumiu. Pyle lhes desejou boa
sorte e seguiu seu caminho. Ele
poderia nunca mais ter pensado na
TerraCycle se não tivesse recebido
uma ligação de Szaky em pânico
mais ou menos seis meses depois.
O novo CEO tinha chamado Szaky
para Nova York para uma reunião
na semana anterior. Lá, fora dito a
Szaky que, para liberar patrimônio
suficiente para oferecer as opções
de ações, seria necessário contratar
melhores administradores, e ele e o
vice-presidente Robin Tator teriam
de entregar 90% de suas ações.

Pyle ficou furioso. Ele sentiu
uma tentativa de seqüestrar a em-
presa. "Então lá estava eu, de volta
ao pequeno buraco sob a 20 Nassau
Street", diz ele. "Eu disse: 'Tom, o
que nós precisamos é fazer vocês
se estabilizarem. Você precisa de
um conselho de administração.
Você precisa de alguns velhos da
tribo por aqui para lhe dar algum
lastro'."

Pyle assumiu o cargo de CEO,
dando a Szaky o título de presiden-
te do conselho de administração
-eles trocariam cargos mais tarde
naquele ano- e começou a recru-
tar membros do conselho. Um era
um antigo diretor de esportes de
Princeton. Outro era um professor
emérito de engenharia. Ele, por sua
vez, recrutou um engenheiro e um
consultor ambiental chamado Bill
Gillum -um veterano com 23 anos
de experiência na Western Electric,
Bell Labs e Lucent- para trabalhar
período integral para a TerraCycle
em desenvolvimento de produto.
Juntos, os cabelos grisalhos assegu-
raram o que Pyle descreve como "o
processo trabalhoso de pegar uma
oficina de garagem jovem, cheia de
energia e divertida e tentar colocar
algum processo corporativo ao seu
redor".

Mal eles tinham começado, no
entanto, quando outro fato extraor-
dinário aconteceu. Nos últimos
meses, Szaky tinha mantido a em-
presa viva ao entrar em concursos
de planos de negócios [comuns nos
EUA] e vencê-los. Ele tinha efetiva-
mente, apesar de não oficialmente,
largado a escola, enquanto Beyer
continuou seus estudos. (Beyer se
formou e se juntou à empresa em
período integral em 2005.) Os dois
tinham reingressado na competição
de Princeton e saíram dessa vez
com o prêmio de primeiro lugar
de US$ 5 mil. Além disso, Szaky
tinha vencido outras cinco compe-
tições, ganhando entre US$ 2 mil e
US$ 10 mil por tentativa.

A recusa de US$ 1 milhão
Pyle não ficou muito surpreso

quando Szaky disse que entrara em
um concurso de planos de negócios
no fim de abril de 2003. Na noite
seguinte, ele ligou para Pyle. "Eu
tenho uma surpresa para você",
disse Szaky.

"O que foi, Tom?", perguntou
Pyle.

"Nós ganhamos outro concurso
de plano de negócios."

"Muito bem, Tom"-, respondeu
Pyle. "Quanto foi dessa vez?"

"Um milhão de dólares", disse
Szaky.

"Um milhão de dólares!?!"
Era chamado de o Desafio de

Plano de Negócios Carrot Capital
["capital de estímulo", em inglês]
e era extremamente competitivo.
De 750 inscritos, 25 tinham sido
escolhidos para prosseguir até o
estágio final, uma eliminatória
em um hotel de Nova York onde
concorreriam por US$ 3 milhões
em fundos para empresas a serem
divididos entre os 10 concorrentes
mais bem classificados, incluindo até
US$ l milhão para o vencedor. No
sábado, 26 de abril, Szaky e Robin
Tator foram para a cidade. Uma vez
lá, viram-se perdidos em um mar
de camisetas brancas, gravatas de
representantes de vendas e ternos
poderosos. Cada equipe tinha 20
minutos para mostrar sua idéia
perante uma banca de três juizes,
e cada apresentação era gravada
em vídeo para que os outros juizes
pudessem vê-la mais tarde.

No fim do dia, todos foram le-
vados a um coquetel no prédio da
Forbes na Quinta Avenida, onde os
juizes e patrocinadores se mesclavam
com a multidão e conversavam com
os participantes -com todos, isto é,
menos com Szaky e Tator, que sen-
tiram que estavam sendo ignorados.
Em um momento, Tator acenou
para Szaky, e eles foram para fora.
"Não tem motivo para nós estarmos
aqui", disse Tator. "Nós estamos fora.
Eles nem estão olhando para nós.
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Nós temos coisas melhores a fazer.
Vamos administrar uma empresa."
Mas eles decidiram esperar o jantar
da premiação, principalmente pela
boca-livre na parada. Ali eles ficaram
sabendo, surpresos, que haviam
vencido.

Em 29 de abril de 2003, um
contingente da empresa se juntou
a Szaky em Nova York, onde ele
tocou o sino de abertura na Bolsa
Nasdaq e foi entrevistado na TV
sobre sua vitória e o US$ l milhão
que tinha ganhado. Havia uma pe-
gadinha, no entanto. Para receber
os fundos, o concorrente vencedor
tinha de concordar com os termos
da Carrot Capital. Szaky teve sua
primeira sensação de que poderia
haver um problema quando David
Geliebter, parceiro gerencial da Car-
rot Capital, o levou para um canto e

sugeriu que ele abaixasse o tom de
suas declarações sobre os aspectos
ambientais do produto. Mais tarde,
quando Geliebter (que se recusou a
ser entrevistado para este artigo) e
seus assessores foram ver a operação
de Princeton, eles separaram Szaky
dos colegas e conversaram com ele
sobre seus planos para a TerraCycle.
Disseram que o tornariam o "garoto-
propaganda" dos adubos orgânicos.
Na semana seguinte, ele foi para
Manhattan a pedido de Geliebter
para se reunir sozinho com o pes-
soal da Carrot Capital. Eram cinco
na sala e foram direto ao ponto. Não
queriam Tom Pyle ou Bill Gillum ou
Robin Tator. Queriam Szaky. Eles o
transformariam numa estrela. Ele
poderia se tornar muito rico apenas
contando sua história. Eles fariam o
resto. "Bem", disse Szaky, "se é isso

que vocês querem, nós não temos
um acordo." Deixando seu prêmio
de US$ l milhão na mesa, ele se
levantou e voltou para Princeton.

A descoberta da reciclagem
Mais uma vez, a TerraCycle es-

tava em uma encruzilhada. Tinha
US$ 500 no banco. Szaky precisava
de uma nova fonte de receita ime-
diatamente, e não existia nenhum
concurso de plano de negócios no
mercado. Nessa altura, ele e seus
colegas tinham percebido que exis-
tia mais dinheiro para ser ganho
em um chá vermicomposto do que
nas próprias fezes das minhocas ou
em tratamento de lixo sólido. O
desafio era preparar um chá com
uma vida de prateleira significativa
-pelo menos dois anos. Gillium
tinha feito progresso nesse ponto,

Início repugnante
Foi um trabalho de escola que levou à

criação da TerraCycle. O projeto envolveu

certas plantas que Tom Szaky e seus ami-

gos tentaram criar na expectativa de poder

colher os botões, mas, ao contrário, eles

continuaram a só obter sementes. Eles

ainda não tinham resolvido o problema

quando todos foram para a faculdade,

Szaky para Princeton e seus amigos para

a McGill University de Montreal, Canadá,

levando o programa das plantas consigo.

Ali, um dos amigos ficou sabendo da adu-

bação de plantas com fezes de minhocas.

Ele criou uma pequena pilha de composto

em uma caixa em sua cozinha, comprou

um punhado de minhocas vermelhas para

colocar dentro e começou a alimentá-las

com restos de comida. Quando Szaky lhe

fez uma visita em um ano, as plantas tinham

produzido uma safra recorde de botões.

Szaky estava justamente procurando

um negócio para entrar na competição

anual de planos de negócios da Prince-

ton, que aconteceria no início de 2002 e

lhe veio a resposta: Minhocas! Se essas

minhocas podiam transformar restos de

comida em um adubo tão bom, pense

então o que você poderia fazer com um

exército de minhocas! Você poderia reci-

clar todo o lixo orgânico da América do

Norte! Você poderia resolver o problema

da redução de espaço para aterros! Você

poderia substituir fertilizantes químicos por

adubos orgânicos! E você poderia ganhar

uma fortuna!

A idéia soou muito boa na época, e

quando Szaky voltou de Princeton e des-

cobriu que seu amigo Jon Beyer realmente

sabia alguma coisa sobre minhocas- gra-

ças a seu pai, um ecotoxicologista que

as tinha estudado- foi uma conclusão

inevitável de que seu plano de negócio se

concentraria em excrementos de minhocas.

Apesar de não terem conseguido vencer

nenhum prêmio em dinheiro na compe-

tição, eles continuaram trabalhando no

projeto. Para fazer o tipo de reciclagem que

tinham em mente, era preciso maquinário

que pudesse comportar toneladas de lixo

de uma só vez.

Beyer conhecia um inventor em

Gainesville, Flórida, Harry Windle, que

desenvolvera um espécie de "engenho

de minhocas" -pilhas de correias trans-

portadoras para levar o lixo para elas.

Szaky e Beyer contataram Windle, que

concordou em construir um protótipo

que poderiam usar para testar seu con-

ceito. O custo seria de aproximadamente

US$ 20 mil. Beyer contribuiu com US$ 1

mil, enquanto Szaky colocou US$ 4 mil de

sua própria poupança, zerou dois cartões

de crédito para conseguir mais US$ 6 mil,

pegou emprestado US$ 5 mil de dinheiro

do bar mitzvah de um amigo em Toronto,

e depois disse a seus pais que perde-

ria tudo se eles não completassem os

US$ 4 mil restantes -que eles completaram,

relutantes. Enquanto Windle foi trabalhar no

engenho de minhocas, Szaky começou a

convencer a universidade para conseguir

o lixo dos refeitórios e um espaço aberto

onde ele e Beyer pudessem conduzir seus

experimentos de reciclagem. Para o bem ou

para o mal, ele conseguiu os dois.
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mas onde eles colocariam o chá?
Eles não tinham dinheiro para com-
prar novas garrafas. Eles teriam de
se contentar com as usadas. Szaky
recrutou uma equipe de estudantes
e os levou às ruas em uma noite
em que os cidadãos de Princeton
colocam suas garrafas nas lixeiras
para coleta seletiva. Infelizmente,
Szaky não sabia que é ilegal pegar
garrafas das latas de lixo reciclável
em Princeton. Felizmente, eles já
haviam coletado todas as garrafas
de que precisavam quando foram
parados pela polícia.

Mas foi só quando eles voltaram
ao escritório na Nassau Street e
começaram a examinar o fundo
delas que Szaky se deu conta do que
eles tinham encontrado realmente.
Ele percebeu que, apesar de terem
muitas marcas e tipos de bebida

diferentes, só existiam quatro ta-
manhos em volume, e todas usavam
tampas do mesmo tamanho. Dentro
de cada categoria de tamanho,
além disso, as garrafas possuíam a
mesma altura e o mesmo diâmetro.
"Essa foi a grande descoberta", diz
Szaky. "Significou que elas podiam
ser colocadas em uma máquina de
engarrafamento de alta velocidade.
Esse foi o momento quando tudo
fez sentido, quando nos demos
conta do que poderíamos fazer:
um produto inteiramente de lixo
reciclável. Dentro de 5 meses, nós
tínhamos levantado US$ l ,2 milhão
de investidores privados."

Lógica (eco)capitalista
Na fábrica da TerraCycle em

Trenton, a força de trabalho per-
manente é de apenas 12 pessoas,

Num primeiro momento, o engenho de
minhocas foi um desastre. É verdade que
Szaky e Beyer mostraram que poderiam
usá-lo para transformar lixo em fezes de
minhoca mais rápido do que você poderia
fazer com a compostagem tradicional, mas
eles não provaram que tal operação pode-
ria ser viável comercialmente. Além disso,
o processo era, vamos dizer, repugnante.
Na hora em que eles conseguiram pegar
o lixo dos refeitórios, ele havia ficado dias
no calor do sol do verão e estava lotado
de larvas e outras seres rastejantes. Uma
jovem que Szaky havia recrutado para
ajudar deu uma olhada no conteúdo
de uma lata de lixo, vomitou e desistiu.
Szaky e Beyer acabaram fazendo todo o
trabalho sozinhos. No fim de julho, eles
tinham aprendido muito sobre os prós e
os contras da reciclagem de lixo orgânico
-e estavam prontos para desistir.

Eles decidiram que poderiam vender
o engenho de minhocas no eBay, pagar
suas dívidas e retomar os estudos. Pelo
menos haviam tido sucesso na geração

de alguma publicidade para a idéia de
usar minhocas para reciclar lixo orgânico.
Agora uma estação de rádio AM locai que-
ria Szaky e Beyer para uma entrevista ao
vivo. Eles acharam que seria uma maneira
legal de terminar as coisas. No início de
agosto, eles foram para a WCTC-AM e
contaram sua história. Quando voltaram
para Princeton, havia uma mensagem
esperando-os. Um empreendedor local,
Suman Sinha, tinha ouvido a entrevista
e queria falar com eles. Szaky e Beyer
mostraram a ele o engenho de minhocas e
lhe disseram como esperavam expandir a
operação. Durante o jantar, ele perguntou
quanto dinheiro eles precisavam.

"Quanto você pode nos dar?", per-
guntou Szaky.

"US$ 2 mil", disse Sinha e começou
a escrever um cheque. Szaky e Beyer
expressaram sua gratidão e prometeram
a ele 1% das ações em retorno. "Ok",
ele disse. "Estou com vocês até o fim."
E com isso a TerraCycle conseguiu uma
segunda vida.

apesar de a empresa contratar 40
empregados temporários durante
períodos de pico de produção.
Encontrá-los nunca é problema.
Quando a TerraCycle coloca um
anúncio para preencher oito vagas,
aparecem 150 pessoas. É claro, a
mão-de-obra abundante foi uma
razão para a TerraCycle decidir se
localizar em Trenton. A outra foi o
imóvel barato. A empresa comprou
o prédio, todos os 6 mil metros
quadrados, por apenas US$ 275
mil em 2004. Embora Szaky insista
que ele e seus colegas tomaram a
decisão estritamente por razões do
negócio, todos perceberam que a
TerraCycle estava dessa forma crian-
do empregos em uma comunidade
que precisava muito deles. Como
que para enfatizar a identificação
da empresa com a cidade, Szaky
conseguiu pintar a parte de dentro
e de fora da fábrica com artistas
grafiteiros locais. A única condição
era que a parede de fora mais visível
tinha de promover a TerraCycle.

Atualmente, a unidade de Tren-
ton é onde se faz toda a produção.
A preparação do chá acontece em
nove barris azuis de 2,3 mil litros
que já foram coches para alimentar
cavalo. Eles custaram US$ 200 cada
um. Existem também duas banheiras
amarelas de 3,8 mil litros, que eram
tanques de estocagem. Eles vieram
de graça. Szaky e sua equipe os en-
contraram em um aterro, cortaram
as partes de cima e os usaram para
preparar o chá necessário para aten-
der os pedidos do Wal-Mart Canadá
e Home Depot Canadá.

Mas são as garrafas, e não os
barris de preparação, que domi-
nam a cena. Por toda a parte em
que você olhar, existem garrafas.
Lá fora tem um contêiner lotado
delas. Dentro existem gigantescos
sacos de plástico cheios delas. Há
garrafas com rótulo de refrigerante,
garrafas sem rótulo e garrafas com
rótulos da TerraCycle. De fato, a
maioria do espaço na fábrica é
dedicado ao recebimento, remoção
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de rótulos, limpeza, aplicação de
novo rótulo, envasamento, fecha-
mento, encaixotamento e envio
das garrafas reutilizadas. Elas são
o ponto-chave de toda a operação,
sem mencionar uma parte essencial
do marketing da empresa. A Ter-
raCycle não perde a oportunidade
de lembrar as pessoas da origem
de suas embalagens, até mesmo
se esforçando ao máximo para se
certificar de que todo rack contenha
garrafas com formatos diferentes. As
garrafas reutilizadas são tão impor-
tantes para a identidade da empresa
que ela está tentando patentear a
prática de usá-las para embalagem.
Essa pode ser, de fato, a única parte
do produto que os .concorrentes não
conseguirão acabar copiando.

E, mais uma vez, as garrafas são
a única parte do produto que está
potencialmente com baixa oferta. O
novo vice-presidente de operações e
logísticas, Larry Palermo, esperava
encher 1,5 milhão a 2 milhões de
garrafas em 2006 e talvez o dobro
disso em 2007, mas Szaky está fa-
zendo tudo o que pode para tornar
essas estimativas obsoletas. Ele e
Smith estão cortejando o Kmart, o
Target e o Lowe's e fazendo lobby
para aumentar seus programas
no Wal-Mart e Home Depot. Con-
centrar-se em grandes contas é a
estratégia correta, acredita Szaky,
apesar de muitas pessoas dizerem
o contrário. "Eles disseram: 'Vão
até as incubadoras, desenvolvam
um nome'. Eu não gostei disso. Era
muito devagar. Cada venda era tão
difícil e durava muito tempo. Nós

decidimos, ao invés disso, ir aos
maiores varejistas." Com a ajuda
deles, Szaky pensa que as vendas
da TerraCycle possam atingir US$ 5
milhões no ano que vem, acima do
que eles poderão pagar a todos um
salário pleno -e gerar lucro.

Nesse ínterim, ele tem outras
coisas em que pensar -como ven-
der a casa em Trenton. Ele decidiu
que era hora de sair quando voltou
para casa um dia e achou buracos
de bala na janela de seu quarto.
Tem também o financiamento
em que ele está trabalhando. O
US$ 1,2 milhão que levantou após o
episódio da Carrot Capital manteve
a empresa até meados de 2005. Ele
levantou mais US$ 1,5 milhão no
ano passado. Para 2006, sua meta
era levantar mais US$ 1,6 milhão, e
ele já tem comprometimentos para
essa quantia dos chamados "inves-
tidores anjos" -pessoas físicas que
investem em novos negócios.

Isso perfaz o total que a Terra-
Cycle levantou com os "investidores

anjos" -mais de US$ 4,3 milhões,
pelos quais Szaky é eternamente
grato. Eles têm sido relativamente
não-intervencionistas, deixando a
empresa livre para encontrar seu
próprio caminho e desenvolver seu
próprio caráter. Mas ele está come-
çando a pensar que pode ser hora de
trazer grandes capitalistas de risco,
que exigirão disciplina e trarão cre-
dibilidade à valorização da empresa.
Isso é importante, pois Szaky já está
olhando para a frente, para o dia em
que a TerraCycle abrir seu capital ou
for comprada. Ele espera que isso
aconteça dentro de cinco anos.

E o que acontece depois? Ele diz
que não tem tido tempo para pensar
muito sobre isso e não quer tirar seus
olhos da bola. Ele pode até voltar
para a escola. Pode escrever um livro.
Pode se mudar para Nova York com
sua namorada, Soyeon Lee, pianista
sul-coreana. Ele certamente terá op-
ções. Apesar de tudo, ainda tem 11 %
das ações. Se seu cronograma estiver
certo e tudo correr de acordo com
o planejado, ele terá muito dinheiro
para fazer o que quiser.

Pensando bem, ele pode até
mesmo se aposentar -aos 29 anos
de idade.•

© Inc.

A reportagem é de Bo Burlingham, editor
associado da Inc. Magazine e autor de Small
Giants - Companies that Choose to Be Great
instead ofBig (ed. Portfolio Press).
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