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Negócio de Impacto e 
Plataforma que dissemina 
a transformação à partir de 
práticas sustentáveis



um Negócio de Impacto, Empresa B 
Certificada, que também é um Movimento, e 
que de maneira leve e divertida produz 
conhecimento sobre práticas regenerativas e 
reflexões a respeito do comportamento individual 
e o poder das pessoas e empresas para a 
transformação na sociedade. 

Hoje somos a principal plataforma no 
engajamento sobre sustentabilidade no país. 
Mobilizamos as pautas ambientais e dialogamos 
com 1,5 milhão de pessoas todo mês, e 
nossas soluções são um convite para sua 
empresa se fortalecer na Agenda ESG.

Somos o Menos 1 Lixo



Puxado pelo Copinho Retrátil, 
acessamos uma rede de 
empresas parceiras de 
produtos sustentáveis que 
podem enriquecer kits para 
onboarding e ações 
promocionais.    

Já contribuímos para a redução 
de 1 BILHÃO de copos 
descartáveis. Mais de 800 
empresas que já compraram os 
copinhos para seus times e 
clientes. 

COPINHO



● Copinho Flores & Frutas

● Copinho Quartzo

● Personalização das Tampas

● Acessórios 

● Copinho Sob Medida

● Copinho & Colabs com Parceiros



O COPINHO

Para conhecer nosso programa de 
logística reversa, como fazer melhor 
uso e cuidar do copo, acesse:



A autenticidade do primeiro copo 
retrátil produzido 100% no Brasil. 

Ele é prático, versátil e colorido. 
Recebe o cafezinho, o açaí, a cerveja e 

até comida. São 10 cores que 
homenageiam a natureza, com nomes 

de frutas e flores. O futuro pede 
atitudes autênticas, como o nosso 

copinho, que foi pioneiro e responsável 
por impulsionar o crescimento de 

produtos sustentáveis no país.
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A linha Quartzo tem 3 opções de 
Copinhos Translúcidos que carrega 

um diferencial: você consegue 
visualizar o conteúdo e o medidor 

por fora, favorecendo alguns usos. 

Os primeiros copinhos retráteis 
translúcidos são um símbolo de 

ativismo transparente 
e com propósito 

COPINHO 
QUARTZO

Quartzo 
Vermelho

Quartzo 
Verde

Quartzo 
Branco



CASE TAG LIVROS: 15 mil 
Copinhos Personalizados para 
presentear os assinantes que 
renovam sua assinatura anual.

O Copinho carrega sua 
marca na tampa* e também 
pode nela inspirar as pessoas 
com imagens ou mensagens. 
Aqui a criatividade é liberada! 

*Impressão em policromia sobre a tampa    

da Tampa
PERSONALIZAÇÃO 
DAS TAMPAS



ACESSÓRIOS
Tampa 
Colorida

Cordinha 
Personalizada

Tampas coloridas e cordinhas 
personalizadas podem 
diferenciar o Copinho e agregar 
mais valor na dinâmica de uso e 
na sua relação com ele.



Por que personalizar apenas a tampa, 
se é possível criar o Copinho com 
toda a identidade da empresa? Nesse 
modelo você pigmenta o silicone com 
seu Pantone, cria uma caixa ou 
pensamos juntos em uma nova 
embalagem.  

COPINHO SOB MEDIDA

CASE FARM: Os Copinhos ganharam cores 
especiais no silicone e personalização 
completa, na tampa e caixinha, para serem 
comercializados na rede.



Nosso Copinho como parte integrante 
de Kits com outras marcas e 
produtos responsáveis. Canudos, 
mochilas, ecobags, cosmética natural 
e outros acessórios reutilizáveis.

COLAB com PARCEIROS

CASE HOLY FANCY: O Copinho se tornou 
acessório para a HolyFancy, startup 
inovadora que produz suas mochilas 
premiadas com materiais reciclados.



FAÇA PARTE 
DO MOVIMENTO
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