RECICLAGEM E AMBIENTE

Eco-Modus Lda – Marca de Sucesso

Porque o Ambiente está acima de Tudo
A Reciclagem e Ambiente são atualmente vocábulos e conceitos que surgem no nosso quotidiano com alguma frequência, sendo necessário continuar a promover medidas e iniciativas nesse sentido, ou seja, por um mundo melhor.
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xistem três palavras que atualmente são também fundamentais, «Reduzir, Reciclar,
Reutilizar», e estão já a ser incutidas às crianças para que cresçam
conscientes do papel que possuem
na preservação do ambiente. Assim,
reduzir a poluição, reciclar o lixo e
reutilizar o maior número possível
de objetos deve ser o lema de Todos.
Para que estes desideratos sejam realmente cumpridos e atingidos, é evidente
que é necessário que surjam entidades
e players neste domínio que promovam
o rigor e a transparência no mercado. A
Eco-Modus Lda funciona como um paradigma desse cenário, pois desde a sua
edificação, há cerca de quatro anos, mais
concretamente em finais de 2008, que
tem vindo a assumir-se como um importante e valioso player no domínio da reciclagem em Portugal e não só. A Revista
Pontos de Vista conversou com Stanislas
de Beck Spitzer, CEO & Co-Founder da
Eco-Modus Lda, que revelou as potencialidades deste mercado tao característico e fundamental para o país e mundo,
bem como a forma como Portugal tem
sido «um bom aluno» nesta área, pois
se começou atrasado relativamente a todas as questões em torno da reciclagem,

Stanislas de Beck Spitzer
hoje é possível afirmar que Portugal
está bastante próximo do que é feito em
outros congéneres europeus.

Promover novas
mentalidades

Como já foi referido, a reciclagem assume uma dimensão superior nos dias que
correm, sendo que a Eco-Modus faz parte da cadeia de valorização de resíduos,
buscando incessantemente as melhores
soluções neste âmbito, juntamente com
os gestores, “em que damos garantias
que os resíduos sejam transformados
no destino junto com os profissionais
que respeitam a cadeia do ambiente”,
refere o nosso entrevistado, a viver em
Portugal há sete anos, que pode ser considerado como um verdadeiro cidadão
do mundo, pois aliado à sua vivência
e experiência em diversos países, é de
origem francesa, sendo que a sua mãe é
colombiana, o avô húngaro/romeno e a
sua avó de nacionalidade russa. Se a satisfação por parte de Stanislas de Beck
Spitzer relativamente aos profissionais
inseridos no setor da reciclagem é evidente, já no que concerne aos comportamentos dos portugueses o panorama
é inverso, “basta um passeio nas belas

praias portuguesas”, refere, revelando
um sentimento de agastamento, principalmente nos passeios em família. “Fico
revoltado, principalmente nesta altura
do inverno, onde se nota mais o lixo deixado pelas pessoas no verão, quando caminho pelas praias e vejo que as pessoas têm pouco cuidado com o que é seu.
Este cenário deve ser mudado e quem
melhor que as pessoas para o fazer?”,
questiona o nosso interlocutor.

Mas poderá a Eco-Modus promover essa
mudança de mentalidades e comportamentos? Segundo o nosso entrevistado
a Eco-Modus tem uma palavra a dizer
naturalmente, contudo, “sozinhos não
conseguimos alterar nada. Esse trabalho só alcançará resultados positivos
se estivermos todos unidos e não falo
apenas do setor ambiental. Desde logo
temos de dar maior atenção às escolas,
porque é nessas idades que as crianças
começam a compreender as verdadeiras
implicações de não se cuidar do ambiente e são elas, as crianças, os principais
«mensageiros» para que em casa sejam
alterados comportamentos. Temos de
incentivar campanhas que promovam a
sensibilização desses públicos”.
A crise económica em que vive atualmente Portugal e os restantes mercados mundiais conheceu a sua génese
em 2008, ano da criação da Eco-Modus
Lda, sendo que desde esse período o
negócio da reciclagem tem atravessado
momentos complicados devido à crise

Marca que satisfaz qualquer pedido

A Eco-Modus Lda assume-se como uma marca «capaz de satisfazer
qualquer pedido». Será mesmo assim? “Sem dúvida. Para nós não existem impossíveis, porque as principais solicitações que temos assentam
em três pilares essências para nós: rigor, confiança e comunicação.
São os elementos indispensáveis e sendo a Eco-Modus uma empresa
cosmopolita, qualquer estrangeiro encontra um forte apoio connosco.
O compromisso assumido por nós é sempre cumprido e são esses valores que os clientes e fornecedores apreciam e procuram. Além disso,
acredito que em qualquer negócio a transparência é essencial e penso
que essa palavra deveria ser mais visível não só no setor da reciclagem,
como em todos, principalmente ao nível do Governo que deveria utilizar
mais esse conceito e essa forma de estar na vida. Temos a confiança dos
nossos clientes, fornecedores e parceiros porque atuamos dessa forma.
Apesar das dificuldades que aí vêm, acredito que iremos superar esta
crise e continuar a trilhar um rumo de sucesso”, afirma Stanislas de
Beck Spitzer
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“Entre outras coisas, conseguimos trazer algum suporte financeiro ao setor, o que permitiu
que diversas entidades se mantivessem ativas no mercado e navegassem em conjunto através deste período delicado. A nossa dedicação profissional e os nossos serviços permitiram
uma fidelização acrescida junto do mercado e dos nossos clientes”

Estoril
do subprime. Então quais as mais-valias
que a Eco-Modus aportou ao setor com a
sua entrada no mercado? “Entre outras
coisas, conseguimos trazer algum suporte financeiro ao setor, o que permitiu
que diversas entidades se mantivessem
ativas no mercado e navegassem em
conjunto através deste período delicado. A nossa dedicação profissional e os
nossos serviços permitiram uma fidelização acrescida junto do mercado e dos
nossos clientes”, assume sem rodeios
Stanislas de Beck Spitzer.

Novos projetos a nível
da internacionalização

Marca de renome e reconhecimento
em Portugal, a Eco-Modus tem vindo a
apostar fortemente na internacionalização como uma forma de expansão do
seu know how e experiência, bem como
numa tentativa, até aqui bem sucedida,
de levar a sua capacidade a outros países com projetos de máxima relevância.
Nos primórdios de 2010, a Eco-Modus
inaugurou a empresa mãe em Portugal, mais concretamente no Estoril, e,
em junho desse mesmo ano, promoveu
a abertura de uma sucursal na China
“para um melhor atendimento dos clientes em solo asiático”.
Ano de enormes mudanças, foi ainda em
finais de 2010, que a Eco-Modus, juntamente com os seus parceiros, inaugurou
duas plataformas na região de Braga,
onde é realizada a gestão dos resíduos, desde coleta, triagem, embalagem,
limpeza e armazenamento, sendo que
foi essa capacidade de conhecimento e
know-how que tem permitido a evolução célere da marca, mesmo em tempos
de algum retrocesso financeiro.
A internacionalização de uma qualquer
marca assume desde logo um caminho

Xangai
difícil e repleto de obstáculos, os quais
é necessário saber ultrapassar. A aposta na internacionalização não deve surgir de ânimo leve, nem deve ser uma
resposta às dificuldades no mercado
de origem. A Eco-Modus encontra-se
numa situação bastante positiva no
mercado interno luso, embora a capacidade empreendedora do nosso entrevistado e seus pares tenha levado a
marca a apostar fortemente na internacionalização, que “é fundamental. Faz
parte do meu sangue e quero continuar a apostar nos mercados externos”,
afirma convicto o CEO & Co-Founder da
Eco-Modus Lda.
Presente atualmente em países como o
Brasil, Colômbia e Chile na América do
Sul, e em África em Cabo Verde e Moçambique, a Eco-Modus tem diversos
projetos a ser delineados para que esta
expansão continue num futuro próximo.
Mas porquê o continente da América do
Sul e de África? “Já vivi na Venezuela e
conheço perfeitamente o potencial desses países, que é bastante elevado. Além
disso, temos relações estabelecidas em
alguns desses países e assim temos vindo a apostar nos mesmos”, assume o
nosso entrevistado, revelando que neste
momento a Eco-Modus possui em curso
projetos em três partes do mundo, desconhecendo-se contudo quando serão
iniciados.
Assumindo que Portugal está no bom
caminho no âmbito da reciclagem, para
Stanislas de Beck Spitzer 2013 será um
ano “de enormes dificuldades. No entanto, pretendemos continuar a atravessar
esta crise junto com os nossos clientes,
fornecedores e parceiros e se conseguirmos manter o ritmo de crescimento em
2013 que temos vindo a ter até aqui, então posso considerar uma vitória”, conclui o nosso entrevistado.
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