
odos os anos, o jornal econômi
co The Wall Street Journal divulga 
uma lista das empresas de tecnolo
gia limpa financiadas por capital de 
risco nos Estados Unidos. Em 2011, 
o Recyclebank ficou em primeiro lu
gar, entre cerca de 150 companhias. 
Ele se autodefine como uma em
presa de tecnologia limpa apoiada 
por capital de risco que mantém o 
foco em incentivar o comportamen
to ecologicamente responsável, em 
grande escala. 

O Recyclebank surgiu por iniciativa 
de Ron Gonen, durante seu MBA na 
Columbia University, em Nova York, 
quando se interessou pela ideia de 
criar um banco de reciclagem. Sabia 
que o modelo deveria ser testado em 
um município e conseguiu emplacar 
um projeto-piloto na Filadélfia. 

Um dos primeiros investidores foi 
a própria universidade, que possui 
um fundo de capital de risco para 
investir em negócios de seus estu
dantes. Com essa contribuição e a de 
outros dois investidores, chegou-se 
à segunda rodada de financiamento, 
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liderada pela Kleiner Perkins, Cau-
field & Byers (KPCB), uma das maio
res empresas de capital de risco do 
Vale do Silício, que vinha investindo 
em tecnologias limpas e apoiando 
quem colocasse ênfase no compor
tamento do consumidor. A terceira 
rodada foi encabeçada pelo Genera
tion Investment Management, fun
dado por Al Gore. 

Fundado em 2004, o Recyclebank 
tem sede em Nova York e está presen
te em mais de 30 estados e 300 comu
nidades norte-americanas. A empresa 
possui também um escritório na Fila
délfia, responsável pelo atendimento 
ao cliente, e outro em Londres, Ingla
terra, onde desembarcou depois que 
Bóris Johnson assumiu a prefeitura 
pela primeira vez, em 2008. Trata-se de 
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MISSÃO 
O Recyclebank recompensa as pes
soas por reciclar. Para tanto, criou 
uma plataforma educativa que es
timula o aumento da consciência 
ambiental. Na área de energia, pre
mia quem reduz o uso doméstico 
de eletricidade. "Por exemplo, se 
alguém compra um livro na Barnes 
& Noble, o recompensamos por isso, 
e o mesmo acontece com quem de
cide se unir ao green team do eBay. 
Em outras palavras, o que fazemos é 
pensar nesses temas da perspectiva 
do consumidor", explica Ian Yolles, 
diretor de sustentabilidade. 

A essência do negócio do Recycle
bank é mudar o comportamento e o 
comprometimento dos consumido
res. Para a empresa, os complexos 
problemas de nossa época exigem 
uma política de soluções gradativas 
e o setor privado deve estar orienta
do para a inovação radical. 

A ideia original do Recyclebank 
foi desviar os resíduos do aterro sa
nitário para reciclagem. Com essa 
premissa, os clientes óbvios eram 
as prefeituras, porque as cidades 
conseguiriam uma economia subs
tancial. Essa foi a proposta de valor 
feita aos municípios, baseada na ca
pacidade da empresa de rastrear a 
taxa de reciclagem de cada família, 
por meio de um pequeno chip colo
cado na lata de lixo das casas. Além 
disso, pesa-se o saco de lixo quando 
ele entra no caminhão. Então, toda 
semana, o morador ganha pontos 
em sua conta pessoal no Recycle
bank.com, onde pode verificar sua 
pontuação e consultar um catálogo 
para decidir como usá-la. 

"O principal é o programa de re
compensas e fidelidade: quanto mais 
se recicla, mais pontos se obtêm, e 
esses pontos podem ser trocados por 
descontos na compra de produtos 
e serviços das empresas que fazem 
parte do programa. Nossa função 
não é falar com quem já está com
prometido com o tema, e sim chegar 
ao público em geral", destaca Yolles. 

MODELO REDONDO 
O modelo de negócio do Recycle
bank está baseado na relação con
tratual com as prefeituras, porque 
compartilha com elas a economia 
que conseguem mediante o incre
mento das taxas de reciclagem e o 
aumento do número de participan
tes do programa. Em resumo, há 
um cliente que paga (a prefeitura), 

mas a empresa envolve também o 
público em geral para ter impacto 
em grande escala. 

"À medida que incorporamos 
membros e comunidades, as grandes 
marcas de produtos de consumo em 
massa, como a Unilever, a Johnson 
& Johnson e a Coca-Cola, se interes
sam em participar. Por isso, também 
é possível pensar no Recyclebank 
como uma plataforma que aumenta 
seus rendimentos com base nas re
lações de marketing com as marcas", 
afirma Yolles. 

O executivo acredita que, atual
mente, todas as grandes compa
nhias preocupam-se com o tema 
da sustentabilidade, seja em sua 
cadeia de fornecimento, seja no de
sign de seus produtos ou na relação 
com o consumidor. 
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Não é por acaso que Ian Yolles é 
um dos principais gestores do 
Recyclebank. "Sempre me interessei 
por empresas que têm um propó
sito mais nobre que o mero tato de 
ganhar dinheiro e buscam fazer dife
rença no mundo", afirma. Ele atuou 
como diretor de invenções sociais 
na The Body Shop e como diretor de 
marketing na Patagônia. 

Antes, foi cofundador e vice-pre
sidente de marketing e comunicação 
da Nau, empresa de vestuário 
sustentável, consultor sênior da 
Diálogos, companhia de aprendizado 
organizacional e liderança coletiva, 
orientada para promover o capi
talismo responsável, e diretor de 
marketing da Nike. 

No Recyclebank, supervisiona 
a agenda de sustentabilidade, 
visando integrá-la a todos os as
pectos fundamentais para a marca, 
a experiência do consumidor e as 
parcerias estratégicas. 

Como executivo verde, aponta 
que o desafio ambiental mais 
relevante é a crise climática, mas 
chama a atenção para outros 
temas: a mudança climática, as 
emissões de gases do efeito estufa, 
o acesso à energia e às fontes 
renováveis, a pobreza e a segurança 
nacional. "São tópicos que estão 
tão interconectados que é difícil 
separá-los. Portanto, temos de 
pensar no sistema e em suas inter-
conexões quando tentamos decidir 
onde intervir", explica. 

Yolles acredita que o maior proble
ma é "a ideia de que um empreendi
mento rentável é contraditório com a 
proposta de fazer a diferença para o 
bem" e sustenta que, para conseguir 
uma mudança significativa, deve-se 
alterar, mentalmente, essa premissa 
básica. "Uma história de sustentabi
lidade associada ao produto implica 
valor agregado e isso pode ser um 
diferencial", garante. 

O Recyclebank também está tra
balhando, com os responsáveis pelo 
transporte em Londres, no projeto 
"Co-Transportation", que visa pro
mover e recompensar quem optar 
por fazer a pé ou de bicicleta os tra
jetos tradicionalmente percorridos 
em transporte público. Um aplicati
vo de GPS para smartphones permi
tirá medir e registrar as viagens. 

Quando o Recyclebank assina con
trato com uma cidade, o prefeito 
anuncia, por meio da imprensa e de 
uma carta aos cidadãos, a chegada do 
"banco" e a oportunidade de participar. 
Depois, a empresa faz um convite es
pecífico para cada morador. 

Todos saem ganhando com a i n i 
ciativa: a prefeitura poupa dinheiro, 
os moradores geram valor econômi
co com o programa de recompensas, 
o desenvolvimento é impulsionado 
com a troca de pontos nas empre
sas e nos comércios locais -e o meio 
ambiente sai no lucro. 

EXEMPLOS 
Ao ver o que está acontecendo no setor 
privado, Yolles encontra motivos para 
ser otimista. Ele aponta a Unilever 
como um "exemplo muito interessan
te". Sob o comando de seu CEO, Paul 
Polman, a companhia lançou, em no
vembro de 2010, o "Plano para uma 
Vida Sustentável", por meio do qual 
procura reduzir pela metade a pegada 
ambiental de seus produtos até 2020. 

Outro exemplo global é a General 
Electric com sua proposta Ecomagi-

nation, uma iniciativa que não se l imi
ta ao marketing e à comunicação, mas 
que também está vinculada à agenda 
de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 
inovação e crescimento da GE [veja 
entrevista com Beth Comstock, diretora 
de marketing da GE, em HSM Mana
gement n° 92, pagina 18]. 

Yolles cita, ainda, a Nike, orientada 
para iniciativas de sustentabilidade há 
três décadas, e a GoodGuide. Trata-
-se de uma empresa com sede em 
San Francisco, fundada pelo professor 
Dara 0'Rourke, da University of Cali
fórnia em Berkeley, onde uma equipe 
de cientistas desenvolveu uma meto
dologia para qualificar os produtos se
gundo seu impacto social e ambiental. 
Um aplicativo para smartphones per
mite que a pessoa consulte a pontua
ção que a GoodGuide deu ao objeto 
que deseja comprar. 

A mais recente iniciativa do Recycle
bank é a construção de uma platafor
ma digital para otimizar a participação 
das pessoas. A intenção não é oferecer 
mais uma experiência virtual, e sim 
motivá-las a atuar no mundo real. O 
diretor exalta as oportunidades da mo
bilização online, porém reconhece a 
necessidade de outro tipo de relação 
para que o ciclo se feche. "A meta do 
Recyclebank é utilizar o espaço digital 
para começar a construir a conexão e a 
participação da comunidade, mas é só 
isso: o começo do processo." 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 4, ano 16, n. 93, p. 98-102, jul./ ago. 2012.




