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EMPRESAS
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Com menos de um ano de ope-
ração em solo brasileiro, a ame-
ricana TerraCycle, especializada
na criação de produtos verdes a
partir de resíduos de difícil des-
tinação, planeja sua expansão. E
promete ser rápida, já que Gui-
lherme Brammer, diretor da
empresa no país, faz planos de
alcançar R$ 25, 3 milhões em fa-
turamento até 2012. Até o final
deste ano, antes mesmo de
completar 12 meses, espera fa-
turar R$ 4,37 milhões. Mundial-
mente, a empresa vai terminar
2010 com a receita de US$ 25
milhões (R$ 42,2 milhões).

A ideia do húngaro Tom
Szaky, fundador da TerraCycle,
nasceu quando cursava facul-
dade nos Estados Unidos. A
empresa foi criada para produ-
zir fertilizante orgânico, a par-
tir de dejetos de origem animal
e vegetal, além de minhocas.
No entanto, sem recursos fi-
nanceiros, Szaky não podia
comprar as embalagens que
precisava para armazenar e
vender os adubos. Começou a
utilizar garrafas plásticas de re-
frigerantes, coletadas nas lixei-
ras da vizinhança, para criar
seus produtos feitos e embalados
inteiramente de lixo. Foi quando
percebeu que era possível trans-
formar embalagens usadas em
guarda-chuvas, mochilas, ca-
dernos e até madeira plástica.
Em 2001 nascia a TerraCycle.

Coleta mundial
O projeto deu certo e só em
2010 a empresa já recolheu 2 bi-
lhões de embalagens nos oito
países de atuação. No Brasil fo-
ram 3 milhões. O processo ino-
vador chama a atenção das pes-
soas, já que o envio do material
a ser reciclado para a Terracycle
é gratuito. Além disso, para
cada embalagem enviada é paga
uma quantia, que, no Brasil,
equivale a R$ 0,02 por unidade.
Mas o valor não é pago à pessoa
que envia as embalagens que
serão transformadas em produ-
tos verdes, mas para institui-
ções de caridade. Cada colabo-

rador se cadastra no site da em-
presa e escolhe uma instituição
a qual deseja doar. Duas vezes
ao ano, a TerraCycle faz o envio
de cheques para as entidades.

O processo atrai 10 milhões
de colaboradores em todo o
mundo. No Brasil, são 170 mil
colaboradores cadastrados na
empresa, que já arrecadaram R$
15 mil para as instituições. O
montante é considerável, mas
ainda muito distante dos R$
168,68 mil mensais que cada um
dos outros sete países arrecada
atualmente em média.

Ganhos com a iniciativa
O dinheiro angariado não é o
mais importante, afirma Vânia
Gnaspini, coordenadora peda-
gógica do Instituto André Fran-
co Vive, em São Paulo, sede de
uma das brigadas de coleta no
Brasil. “O dinheiro é só um in-
centivo; a educação, conscien-
tização e até a limpeza que con-
seguimos na comunidade onde
atuamos é o grande ganho”,
afirma. Duas vezes por mês o
instituto envia cerca de 300
embalagens para a TerraCycle.

O time de brigadas no Brasil
deve crescer. Brammer afirma
que a divulgação do trabalho da
TerraCycle também será maior,
já que está prevista a expansão
de parcerias com grandes redes
varejistas para a venda dos pro-
dutos após a reciclagem. Além
do site da empresa, é possível
comprar os produtos nas lojas
da rede Walmart. Além disso,
Brammer revela que no próximo
ano haverá disponibilidade de
mais 15 novos produtos cadas-
trados para coleta no Brasil. Isso
porque não são todas as emba-
lagens das empresas parceiras
que podem ser utilizadas.

“Nosso foco são embalagens
que não despertam o interesse
de cooperativas. Garrafas PET e
latas de alumínio já são recicla-
das”, diz Brammer. Além do
Brasil, a TerraCycle vai crescer
no mundo. Para o próximo ano,
outros dez países terão filiais.
“Isso deve aumentar nosso fa-
turamento, que cresceu 150%
este ano. Em 2011, prevemos
boa expansão ainda”, diz. ■

Reciclagem faz TerraCycle
faturar US$ 25 milhões
Receita é esperada este ano pela empresa americana que expande para o Brasil
seus negócios de transformação de embalagens usadas em outros produtos

Empresas passam a ser
De alimentos a cosméticos,
cresce o interesse pelo trabalho
de reciclagem de rejeitos

Transformar embalagens em no-
vos produtos contribui para o
ambiente, porém o responsável
pelos resíduos precisa reservar
uma verba para este fim. “Cada
empresa patrocina uma brigada.
Hoje a Kraft Foods mantém cinco
mil equipes, é a maior patrocina-
dora do Brasil”, afirma Guilherme
Brammer, diretor da TerraCycle

no país. Ele diz que o valor de-
pende de quantas equipes a em-
presa pretende patrocinar.

O investimento pode variar
de R$ 500 mil até R$ 3 milhões
ou mais por ano. O tipo de reci-
clagem também é opção da em-
presa. As embalagens enviadas
podem ser transformadas em
produtos que tenham identida-
de com a marca da empresa
(como os da foto ao lado, pro-
duzidos com embalagens de
chocolates Nestlé). Existem

COLETA MUNDIAL

2 bilhões
de embalagens já foram
coletadas este ano pelos
colaboradores da
TerraCycle. O número deve
dobrar no próximo ano com
a expansão da empresa.

COLETA BRASIL

3 milhões
de embalagens foram
recolhidas em sete meses
de atuação no Brasil.
A maior brigada brasileira
é mantida pela Kraft Foods,
com 5 mil equipes.

COLABORADORES

10 milhões
de pessoas estão
cadastradas na TerraCycle
para recolher suas
embalagens. No Brasil
são cerca de 170 mil
colaboradores cadastrados.

COMPENSAÇÃO

R$ 0,02
é o valor pago pelas
empresas por embalagens
coletadas e enviadas
à TerraCycle. O material
cadastrado é escolhido
de acordo com a
dificuldade de reciclagem.

“Não somos uma
empresa sem
fins lucrativos.
Queremos sim
ganhar dinheiro,
mas de uma
maneira sustentável.
Em 2009 a TerraCycle
foi considerada
a primeira empresa
recém-criada
totalmente
sustentável do
mundo, esse é o
nosso objetivo

Guilherme Brammer,
diretor da TerraCycle no Brasil

CONCORRÊNCIA

AMD investe em recursos gráficos
para ganhar vantagem contra Intel
A Advanced Micro Devices (AMD) está apostando que os recursos
gráficos de seus novos chips oferecerão à empresa uma chance
de recuperar o terreno perdido para a líder do setor, a Intel. Embora
detalhes sobre desempenho e custo dos novos chips não tenham
sido divulgados, alguns analistas afirmam que a estratégia da AMD
de destacar os processadores gráficos propicia vantagem à empresa.

NOVOS NEGÓCIOS

Intel e taiwanesa Chunghwa Tel vão
cooperar em televisores inteligentes
A Intel e a taiwanesa Chunghwa Telecom negociam parceria no mercado
de televisores inteligentes (smart TV), publicou um jornal de Taiwan.
Trata-se de uma nova categoria de aparelho que permite aos usuários terem
uma experiência interativa. No próximo dia 28, o presidente-executivo
da Intel, Paul Otellini, vai se reunir em Taiwan com executivos da maior
operadora da ilha, a fim de assinar um protocolo de entendimento.

Kimberly White/Bloomberg
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Extrato da Ata da 26ª Assembléia Geral Extraordinária
1) DATA, HORA E LOCAL: Às 10:00h (dez horas) do dia 18 (dezoito) do mês de outubro do ano 
de 2010 (dois mil e dez), na sede social da TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S/A 
(doravante “Companhia”), situada na Rua Engenheiro Luiz Augusto de Leão Fonseca, nº 1.520, em 
Antonina, Paraná. 2) CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nos dias 30 de setembro de 
2010, 1º e 4 de outubro de 2010, no Diário Oficial do Estado do Paraná,  e nos dias 29 e 30 de setembro 
de 2010 e 1º de outubro de 2010, no jornal Brasil Econômico. 3) PRESENÇAS: Presentes os acionistas 
ao final assinados, que também assinaram o respectivo livro de presenças, representando mais de 2/3 
(dois terços) do capital votante da Companhia. 4) MESA: Presidente: Valdécio Antonio Bombonatto; 
Secretário: Ricardo Hildebrand Seyboth. 5) ORDEM DO DIA:  a) Deliberar sobre proposta de redução 
do Capital Social da Companhia. 6) DOCUMENTOS APRESENTADOS: Foram apresentados aos 
Srs. Acionistas a) a proposta da Diretoria Executiva, embasada em estudo contábil e econômico, 
para redução do Capital Social da Companhia por excesso;  b) a ata de reunião do Conselho de 
Administração da Companhia aprovando a referida proposta, c) o parecer favorável do Conselho Fiscal 
da Companhia à redução do Capital Social por excesso e d) a ata do Conselho Fiscal da Companhia 
aprovando a proposta da Diretoria Executiva. 7) DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 
a) Aprovada a proposta de redução do Capital Social da Companhia diante do excesso verificado, com 
a diminuição de R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), sem cancelamento de ações, 
e restituição dessa quantia aos Srs. Acionistas na proporção das suas participações acionárias. Em 
razão dessa deliberação, o capital social da Companhia fica reduzido de R$ 159.638.840,16 (cento 
e cinqüenta e nove milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e dezesseis 
centavos) para R$ 153.138.840,16 (cento e cinqüenta e três milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos 
e quarenta reais e dezesseis centavos), divididos em 85.937.255 (oitenta e cinco milhões, novecentos 
e trinta e sete mil, duzentas e cinqüenta e cinco) ações ordinárias e 145.449.893 (cento e quarenta e 
cinco milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, oitocentas e noventa e três) ações preferenciais, 
nominativas e sem valor nominal. b) A efetivação da presente deliberação fica condicionada ao decurso 
do prazo e demais condições previstas no artigo 174 da Lei nº 6.404/76. c) O Diretor Presidente fica, 
desde logo, autorizado a praticar todos os atos que se façam necessários à implementação da redução 
do capital social ora aprovada, inclusive a publicação da presente ata e, caso não haja oposição, o seu 
arquivamento e a formalização da distribuição dos valores aos Srs. Acionistas. d) Fica autorizado o 
Conselho de Administração da Companhia a deliberar a respeito de eventual oposição a esta operação 
que venha a ser apresentada na forma do artigo 174, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 8) ENCERRAMENTO: 
Como nada mais houvesse a tratar, ou quem quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente suspendeu 
a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, atendendo ao disposto no art. 130 da Lei 
nº 6.404/76, que, concluída, foi lida por mim, Ricardo Hildebrand Seyboth, Secretário desta Assembléia, 
depois de reiniciada a sessão, sendo nesta oportunidade aprovada e assinada por todos os acionistas 
presentes, após o que o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos desta Assembléia Geral 
Extraordinária. ASSINATURAS COLHIDAS: EQUIPLAN CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A – 
Valdécio Antônio Bombonatto; FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
Cláudia Trindade; FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – Silmar Brunatto 
van der Broocke; PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL – José Camilo de Faria;  Ricardo 
Hildebrand Seyboth (OAB/PR nº 35.111). 

TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S.A.
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo: 1800 - 9631/2009
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. SEEE-028/2010
Tipo: menor preço global.
Objeto: Contratação de Empresa com capacidade técnica em pes-
quisa acadêmica e administração de recursos públicos.
Data de realização: 05 de novembro de 2010, às 10h30, horário 
de Brasília.
Disponibilidade do edital: Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.
com.br
Informações: Fone: (82) 3315-1290 FAX: 3315-1365

Maceió, 20 de outubro de 2010.
Comissão Permanente de Licitações

responsáveis por seus resíduos

Guilherme Brammer, diretor
da TerraCycle, veste paletó e usa
guarda-chuva desenvolvido com

embalagens de chocolates Nestlé

Murillo Constantino

CONCORRÊNCIA

Vice-presidente da RIM rebate
críticas de Steve Jobs ao PlayBook
Jim Balsillie, vice-presidente da Research in Motion, rebateu as críticas
de Steve Jobs ao computador tablet BlackBerry PlayBook, dizendo
que o ataque do presidente-executivo da Apple não fazia sentido fora do
“campo de distorção” da companhia dele. Jobs declarou na segunda que
modelos de tablets dotados de telas de sete polegadas, como o PlayBook,
criados para concorrer com o iPad, “chegariam mortos” ao mercado.

Jin Lee/Bloomberg
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TORNA PÚBLICO QUE DIA 04/11/2010 ÀS 10 HORAS NA SALA 318 - Acha-se
aberta na COORDENADORIA DOS NÚCLEOS DE AÇÃO EDUCATIVA, 
sito Rua: Dr. Diogo de Faria, 1247, sala 318, 2º andar - Vila Clementino, 
a licitação na modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/SME/2010 - 2010.0.207.708-3 - AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS GRÁFICOS DOS DOCUMENTOS DE DOT - SME/DOT
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último dia  que anteceder 
a abertura, mediante recolhimento de guia de arrecadação, através de gravação 
em CD ROM no Setor de Licitação - CONAE 151 - sala 318, ou através dos 
sites http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, e www.comprasnet.gov.br bem
como, as cópias do Edital estarão expostas no mural do Setor de Licitação.

também outras alternativas
para o resultado final da recicla-
gem. Brammer afirma que des-
envolveu uma madeira plástica,
capaz de substituir as tradicio-
nais caixas de madeira utiliza-
das para transportar frutas até
os pontos de venda. As próprias
gôndolas, onde os salgadinhos
da Pepsico são expostos, são fa-
bricadas a partir de material fei-
to de resíduos da companhia.

Gláucia Gomes, diretora de
marketing e inovação da BrFoods

afirma que a empresa encontrou
uma solução para a quantidade de
lixo que gera com a venda de seus
produtos. “Estamos presentes em
100 países e temos consciência do
lixo que geramos, e é importante
amenizar o impacto”, afirma
Gláucia. Os planos da empresa são
patrocinar 400 equipes até 2011.

Para o próximo ano, a Ter-
raCycle está negociando com
uma marca de cosméticos que
pretende recolher embalagens
e reciclar os produtos para de-

pois comercializá-los em seu
catálogo de vendas. “Ainda não
posso divulgar a companhia,
mas a ideia é vender os recicla-
dos no catálogo da empresa”,
afirma Brammer.

Além de cosméticos, empresas
de higiene oral também estão en-
tre as novas parceiras. Segundo
Brammer, o interesse pelo tema
está vinculado ao marketing fa-
vorável que elas conseguem
quando estão engajadas em um
processo como esse. ■ A.V.A.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 32-33.


	B1
	B2



