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Preservando o seu negócio 

e o meio ambiente

Valorização de Resíduos com Proteção de Marca

Sistema de Descaracterização de Produtos Inservíveis

https://www.google.com.br/imgres?imgurl&imgrefurl=http://alllogos7.blogspot.com/2013/02/nike-logo.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=a8i_EltdbfvjfM&tbnh=194&tbnw=260&zoom=1&docid=Fp5YqGDb7FDDvM&hl=pt-BR
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RCRambiental

 A RCRambiental é uma empresa pioneira e diferenciada no setor de sustentabilidade ambiental do Brasil, pois além de acreditarmos que seja possível extrair
valor “do lixo”, nós de fato estamos a mais de 18 anos “entregando” valor genuíno aos nossos mais de 400 clientes, entregando bilhões de reais em retornos
tributários, em preservação da marca e na valorização de recicláveis. Onde as empresas de resíduos e meio ambiente enxergam custos e oportunidades de
venderem seus serviços, nossos engenheiros de materiais enxergam soluções de reciclagem e proteção de marca, e nossa equipe tributária enxerga
oportunidades de redução tributária;

 Somos líderes brasileiros em logística reversa de produtos inservíveis “pré-consumo” e com forte crescimento nos resíduos “pós industriais”, tendo já uma
série de soluções “de prateleira” para seus resíduos;

 Possuímos Instalações físicas diferenciadas e customizadas exclusivamente para garantir a proteção da marca, assim mantemos um histórico de sucesso
reconhecido pelos maiores empresas de bens de consumo com operações no Brasil;

 Nossos profissionais de Security trabalham em conjunto com várias empresas especializadas e mantêm diretrizes e procedimentos inspirados nas melhores
práticas existentes de inteligência e prevenção de riscos. Recentemente algumas companhias experimentaram algum dissabor com a exposição da marca antes
de contratar a RCRambiental, com seríssimos danos financeiros e de imagem, fatos que poderiam ser evitados com nossa gestão;

 Mantemos ampla capacidade financeira que suporta com grande margem de segurança os contratos e operações, além de possibilitar contínuos investimentos
de P&D, customização de projetos, expansão regional e o desenvolvimento de novos negócios;

 Empresa controlada pelo Grupo Neocorp (receitas superiores a R$ 700MM), atualmente contamos com 9 unidades operacionais (59.000 posições pallets de
inservíveis), estrategicamente posicionadas pelos principais estados da Federação;

 Participamos da estrutura societária da TerraCycle Brasil, empresa americana líder mundial em reciclagem pós-consumo de produtos de difícil reciclabilidade;

 Contamos com um time multidisciplinar de profissionais gabaritados em diversas áreas do conhecimento onde destacamos time Jurídico/Tributário e
Engenheiros de Materiais, Químicos e Ambientais, que identificam e desenvolvem tecnologias inovadoras para melhor reciclabilidade (transformação do
lixo/produto inservível em dinheiro);

 Somente após garantir a proteção da marca dos produtos inservíveis, etapa realizada nas instalações customizadas da RCRambiental, então os materiais
completamente descaracterizados e sem qualquer possibilidade de utilização original são encaminhados aos melhores parceiros existentes na federação para
realização da etapa de reciclagem ou destinação final.
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3 unidades em SP 
(Taboão Serra)

Toneladas
por ano

(capacidade/ 
proteção
marca)

Posições
por pallet 

(capacidade/
armazenagem)

Número
de 

Funcionários

Interior de São Paulo
(Hortolândia)

Estado do Rio de Janeiro
(Resende)

RCR TOTAL

Estado de Goiás
(Aparecida de Goiânia)

15.000 20.700 137

5.200 23.800 38

5.800 10.500 15

4.000 4.000 12

30.000 59.000 237

Unidades & Capacidade Operacional

Gerenciamento de resíduos nas 
Instalações do cliente

- - 35
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1999

2001

2002

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fundação da empresa

Proteção de marca de produtos não comercializáveis

Solução Fiscal

Divisão de transportes

Solução inovadora para despressurização de aerossol

CRM / ERP

Logística reversa pós consumo
Indústria de bens de consumo + hipermercado

Start up da unidade do RJ

Start up da unidade Goiás

Soluções automatizadas para reciclagem de:
 Cosméticos;
 Fármacos  (cartucho, bula e blister);
 Produtos alimentícios.

Reciclagem de fraldas e absorventes (pré-consumo e pós industrial)

Time Line

TWM

Sociedade com a Terracycle
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Start up da unidade de Hortolândia

Logística reversa pós consumo
Indústria de material esportivo + lojas
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Solução completa - Fluxograma 
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Artigos de Luxo

QuímicosVeterinário

A RCRambiental possui atuação amplamente diversificada. Tendo em sua carteira de clientes os líderes de mercado de todos os 
segmentos de atuação.

Farmacêutico

Esta listagem indica os principais segmentos de atuação, não sendo de qualquer maneira restritiva a outros setores não mencionados.

Cosméticos

Alimentos

Bebidas

Vestuário

Alguns Clientes
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Diferenciais da RCRambiental
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Capacidade de Investimento e Inovação

Presença nacional

Independência sobre o fornecedor de destino final

Diversas soluções priorizando a reciclagem

Instalações dedicada à Proteção de Marca

Laudo Conclusivo

Soluções customizadas para atendimento às necessidades específicas dos clientes

Infraestrutura Processo Fiscal

Dedutibilidade 
com a 

RCRambiental

Sucesso em 
milhares de 
processos

Agilidade e 
confiabilidade, 
evitando riscos 
desnecessários

Conceito de 
melhor 

produtividade para 
RFB

Reconhecimento  
dos órgãos 

governamentais

Melhoria dos 
procedimentos por 

mais de uma 
década

Auditoria prévia 
das informações

RCRambiental



Vídeo veiculado no jornal SPTV Globo 
sobre a máquina de perfurar aerossóis 

desenvolvida pela RCRambiental

Vídeo sobre a Pegada Sustentável
ADIDAS + RCR

Veja  todas as matérias no nosso blog: www.rcrambiental.com.br/blog

Matéria divulgada na revista CNT Transporte 
referente as Iniciativas de Sucesso = 

RCRambiental

Matéria divulgada na revista Época/Globo 
referente a Pegada Sustentável ADIDAS + 

RCR

RCRambiental se associa a 
Terracycle

RCRambiental na mídia
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ADIDAS + RCR = PEGADA SUSTENTÁVEL.docx
ADIDAS + RCR = PEGADA SUSTENTÁVEL.docx
http://www.youtube.com/watch?v=FBBugH4j5O4&list=PL89B5C9724CD21028
http://www.youtube.com/watch?v=FBBugH4j5O4&list=PL89B5C9724CD21028
http://issuu.com/transporteatual/docs/revista_cnt_206_final/43
http://issuu.com/transporteatual/docs/revista_cnt_206_final/43
http://colunas.revistaepocanegocios.globo.com/empresaverde/2012/01/24/rai-cafu-e-valdivia-vao-mandar-seus-tenis-velhos-para-gerar-energia-em-cimenteiras/
http://colunas.revistaepocanegocios.globo.com/empresaverde/2012/01/24/rai-cafu-e-valdivia-vao-mandar-seus-tenis-velhos-para-gerar-energia-em-cimenteiras/
http://http/colunas.revistaepocanegocios.globo.com/empresaverde/2012/01/24/rai-cafu-e-valdivia-vao-mandar-seus-tenis-velhos-para-gerar-energia-em-cimenteiras/
http://http/colunas.revistaepocanegocios.globo.com/empresaverde/2012/01/24/rai-cafu-e-valdivia-vao-mandar-seus-tenis-velhos-para-gerar-energia-em-cimenteiras/
http://http/www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20130921/reciclagem-ideias/5147.shtml
http://http/www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20130921/reciclagem-ideias/5147.shtml
G1 - São Paulo - São Paulo Mais Limpa.mp4
G1 - São Paulo - São Paulo Mais Limpa.mp4
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Transporte Armazenagem

 Sistema de travas automáticas,
monitoramento via satélite e
sistema completo de gestão de
riscos.

 Sistema de vigilância 24 horas, garante
através de monitoramento de
sensores de presença e porta, além de
completo sistema online de CFTV.

 Somente após esse processo de
descaracterização os resíduos são
enviados ao destino final.

Descaracterização e Destino Final

 Sistema de monitoramento CFTV;

 Seguranças armados;

 Monitoramento 24h, todos os dias;

 Mais de 350 câmeras;

 Gerência e equipe orgânica (especialista) em security;

 Diversas empresas contratadas que completam a 
estratégia de security da companhia.

Segurança em todas as fases dos processos

Proteção da Marca & Sistemas de Descaracterização
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• O que é descaracterização?

Dicionário Online: Deixar de possuir o caráter; fazer perder as características distintivas; retirar a sua própria caracterização.

Aurélio: Tirar o verdadeiro caráter; Perder o verdadeiro caráter.

Michaelis: Trata-se de tirar o verdadeiro caráter.
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PARA NÓS

ANTES DEPOIS

Proteção da Marca & Sistemas de Descaracterização
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Reciclagem

Coproces-
samento

Baixo

Incinera-
ção

Aterro Baixo Alto

Alto Médio Médio

Médio Alto Baixo

Pode gerar 
receita

Não se 
contabiliza como 

resíduo

Zero
(adequação a 
PNRS* 2010)

Tecnologias

Tecnologia Custo Sustentab. Passivo Amb.

*PNRS: Política Nacional dos Resíduos Sólidos

Periculosidade

Depende

Alta

Baixa/Média

Baixa

Qual a 
tecnologia 
utilizada?

Qual a 
destinação final 

pretendida?

Qual a  
periculosidade?

Proteção da Marca & Sistemas de Descaracterização
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• Linhas para preparação do Blend

Proteção da Marca & Sistemas de Descaracterização

• Despressurização de Aerossol

• Segregação/Descaracterização para preparar para incineração



Recebimento dos pallets Separação manual entre 
embalagens e produtos acabados

Embalagens de papelão e cartuchos 
prensados separadamente

Reciclagem

Máquina descaracteriza e separa conteúdo da embalagem plástica
(sem contaminação física/bacteriológica)

Produto separado da embalagem

Descaracterização ORGANOLÉPTICA
(Adição de corantes e/ou perfumes)

Embalagem plástica triturada

Materiais (não acabados) 
à granel

Ingredientes originais para 
fabricação de domissanitários

Resíduo cosmético totalmente 
descaracterizado

Dosagem/formulação preparada 
na indústria por químico 

responsável

Produtos acabados de cosméticos 
inservíveis

Tecnologia, know how e direitos exclusivos da RCRambiental

Tecnologia, know how e direitos exclusivos da MIXXING

Imagem ilustrativa

Cosméticos
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Processo de Reciclagem



Os “scraps” (sobras) separados
da polpa

ReciclagemPolpa após a 
separação

Máquina separadora da 
“polpa”

das fraldas e dos absorventesFraldas e 
Absorventes

Laudo 
Conclusivo

Destinação 
final adequada

Imagem ilustrativa

Fraldas e absorventes
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Blister e medicamento após
a separação do cartucho e bula

Reciclagem

Cartucho e bula após a 
separaçãoMedicamentos

Laudo Conclusivo

Destinação 
final 

adequada

Descaracterização
/ Trituração

Imagem ilustrativa

Descaracterização
/ Trituração

Máquina para separar o 
cartucho e bula do blister e 

medicamento

Medicamentos
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Blister/Cartões
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Recebimento dos cartões e blister em ambiente controlado 
e especializado para garantir a proteção das marcas

Reciclagem do PVC

Reciclagem do Metal
Laudo Conclusivo

Separação do PVC e Metal

Máquinas de trituração/granulagem 
(proteção da marca) Material completamente descaracterizado

O PVC com a inclusão de aditivos torna-se possível a 
criação de produtos como tubos de PVC,  solado de 
sapato, espirais de caderno, entre outros.

Diversas aplicações, tanto no formato em pó 
quanto para o material fundido.

Reciclagem

Material 
triturado?

Não

Sim

Procedimento de separação sem utilização
de água e produtos químicos.

Processo de Reciclagem



Máquina separadora do alimento sólido

Produto separado da embalagem e/ou
embalagem sem reciclabilidade

Reciclagem

Embalagem 
reciclável 

após a 
separação

Descaracterização 

Laudo 
Conclusivo

Destinação final 
adequada

*Depende de avaliação prévia

**Neste primeiro momento 
estaremos atendendo 

alimentos farináceos (pó)

Imagem ilustrativa

Produtos AlimentíciosProcesso de Reciclagem
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Recebimento de pallet
padrão

Papelão  prensado
Segregação manual das embalagens

Reciclagem

Cápsulas de Café

Processamento das cápsulas, sem o 
emprego de água. 

Reciclagem

Laudo 
Conclusivo

As “borras” (sobras) separados 
da cápsula de café 

Destinação 
final 

adequada Destino final: Compostagem 

Cápsulas
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O MARKETING NEGATIVO COM A EXPOSIÇÃO DA MARCA CUSTA MILHÕES DE DÓLARES AO REDOR DO MUNDO.

• http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/06/policia-apreende-34-toneladas-de-produtos-de-limpeza-vencidos-em-sp.html
• http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL175770-5605,00.html
• http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2015/11/apos-encontrar-lixo-toxico-vigilancia-sanitaria-interdita-empresa-em-mg.html

Fontes:

ReportagensConclusão
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Erro na gestão de resíduo = danos 
ambientais

Erro na gestão do produto inservível 
pode causar morte ou sérios danos à 

saúde

A especialidade em garantir a proteção da marca quando o produto se torna inservível, 
é muito diferente de um sistema de gestão de resíduos.

Reportagens
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OBRIGADO!
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