


Objetivo  

O projeto Reutiliza + tem como objetivo 
incentivar as pessoas à reciclar e melhorar a 
qualidade de vida visando poupar os recursos 
naturais e conter o desperdício. 



A nossa proposta 

Nossa proposta é produzir moveis com materiais recicláveis que são 
doados pelas comunidades selecionadas por nossa empresa, portanto 
a nossa empresa oferece: emprego as pessoas que possuem baixa 
escolaridade, coletas dos materiais nas casas e ainda fazemos entregas 
em domicilio sem nenhuma taxa.  

Sendo nosso colaborador você pode ser presenteado com alguns 
moveis dado por nós como promoções de fidelidade 

Nossos móveis são totalmente diferenciados, com os preços mais 
acessíveis. 

Caso as pessoas queiram contribuir com alguma quantia ela pode ir ao 
nosso crowding fund. 



Como trabalhamos  

Reunimos voluntários para ir às casas e mostrar/ 
explicar nosso projeto. 

Coletamos matérias recicláveis ( garrafa pet, 
caixote de madeiras e óleo de cozinha usado) . 

Levamos os matérias para esterilização ( forma 
caseira) logo após para montagem e acabamento. 

Fabricamos filtros e móveis em geral. 

 
 



REUTILIZANDO 

+(Benefícios)  
 Os benefícios para nós que demos início a esse projeto é o 

de saber que com essa ação no futuro as comunidades 
atendidas estarão menos poluídas, Ganhamos esperança de 
dias mais limpos em nossa cidade e ao mesmo tempos 
levamos para as pessoas menos favorecidas oportunidade de 
ter moveis facilmente, comprava-se que se não 
reutilizarmos, estaremos desperdiçando uma forma 
incrivelmente simples de dar a nossa colaboração para a 
construção de um futuro melhor. 

 



REUTILIZANDO + 

(Malefícios do óleo) 

O óleo de cozinha usado, quando jogado diretamente no ralo da pia 
ou no lixo, polui córregos, riachos, rios e o solo. O óleo retarda o 
crescimento vegetal e interfere no fluxo de água, além de impedir a 
transferência do oxigênio para a água o que impede a vida nestes 
sistemas. 

Quando lançado, este impermeabiliza o solo, impedindo que a água 
se infiltre, piorando o problema das enchentes 

Obs. Um litro de óleo de cozinha pode poluir certa de 10.000 litros de 
água. 

 



REUTILIZANDO +  

(Malefícios da água poluída) 

Em condições normais, a água deve ser transparente, 
sem gosto e sem cheiro. Nesta apresentação ela é 
considerada potável. Quando a água está poluída ela 
contém micróbios, substâncias químicas e venenosas 
e pode transmitir doenças. Água contaminada, é uma 
grande vilã, que provoca graves doenças nos seres 
humanos. 
 



Produtos que poderemos 

fazer com caixotes de 

madeira: 



Produtos que poderemos fazer 

com Garrafa pet: 



Produtos que poderemos fazer 

com óleo usado: 



Canvas 



Segmento de clientes 

Pessoas de baixa 
renda 

Pessoas que 
possuem alto 

pode aquisitivo 

Prefeitura da 
cidade do Rio de 

janeiro  

Hipster 

Pessoas com 
idade entre 25 à 

65 Banco do Brasil 

Empresas de 
mobília urbana 



proposta de valor 

CrowdFundin
g 

Diminui índice 
de poluição   

Buscamos 
materiais na 

casa das 
pessoas 

Entregamos 
em domicilio, 

frete grátis   

Promoções de 
fidelidade 

Damos emprego 
à pessoas que 
possuem baixa 
escolaridade 

Moveis 
diferenciados 

Preços mais 
acessíveis   



Canais 

E-MAIL Site próprio  

Loja física  WhatsApp 

Redes Sociais: 
Instagram 
Facebook  

Twitter 

Telefone  

Aplicativo 
próprio  



relacionamento com o cliente 

Funcionários 
carismáticos e 

interativos   

Vendas 
indiretas  

Estrutura para 
atender os 

clientes 

Cocriação  

Venda direta  



fontes de receita 

Vender moveis  

CrowdingFounding 

Vender ideias de 
reciclagem  

Aluguel dos moveis 
para eventos  

Palestras de como 
reciclar 



recursos chave 

Garrafas pet  

Caixotes de 
madeira 

Óleo vegetal  

Mini caminhão  

Pessoas voluntarias  



atividades chave 

 Coletas (Pet, óleo 
de cozinha e 

caixotes) 

Conscientização  

Reciclagem  

Coletas de 
alimentos não 

perecíveis  



parcerias 

Unilever  

Amanco  

Bunge 

Braskem 

BNDES 

Bradesco 



custos 

Manutenção 
do caminhão 

Aluguel da loja 

Higienização 
das garrafas  

Uniforme dos 
voluntários  

Aula de yoga 
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