CONSTRUÇÃO CIVIL
INVESTIMENTO

OPORTUNIDADE

Coleta e
reciclagem de
resíduos
DESCRIÇÃO

R$

80

mil

R$

100

mil

com capital de giro de cerca de 20% a
30% do investimento inicial

A coleta, triagem e reciclagem de resíduos sólidos como papel, plásticos,
tecidos e até equipamentos eletrônicos vem cada vez mais ganhando
espaço na consciência e no bolso das pessoas. O lixo, um dos grandes
problemas da sociedade, tem se transformado em uma excelente oportunidade de renda. No entanto, no Brasil, segundo pesquisa do Cempre,
até o momento apenas 18% dos municípios possuíam sistema de coleta
seletiva implantado, a maioria deles localizada nas regiões Sul e Sudeste,
onde cerca de 34% dos materiais coletados são papéis/papelões e 11%
são plásticos. A oportunidade consolida-se com diversos ramos de negócios, ampliando a consciência ambiental e a preocupação do aumento do
ciclo de vida útil dos materiais. Isto cria diversas possibilidades para empresas que se especializam em coleta, triagem e reciclagem de resíduos.
No entanto, para se ter o “lixo” como um bom negócio, é importante definir o foco de atuação e o público-alvo que se deseja alcançar - as indústrias da moda, de móveis, de vidro, de plástico, entre outras, que já vêm
adotando a reciclagem como parte do negócio.

ESTRUTURA
Área mínima de 100m² que inclui recepção, escritório da administração,
almoxarifado, banheiros e um galpão para estocagem de materiais e
equipamentos, com dimensões a depender do porte do negócio.
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Um atendente, um auxiliar de escritório, dois profissionais com especialização em serviços de pintura/manutenção predial/gesso, um eletricista,
dois auxiliares de serviços gerais e um engenheiro responsável técnico.

EQUIPAMENTOS
Computador, impressora, telefone, mesas, cadeiras, armário, impressora, aparelhos de ar-condicionado, guincho, misturador, veículo utilitário,
equipamentos de proteção individual, serra policorte, furadores de perfil,
esmerilhadeira, escora smart, entre outros equipamentos específicos, a
depender do fabricante e dos materiais manuseados.

