
M TEMPOS DE SUSTENTABUJ-

dade, conceber novas manei-
ras de cuidar do meio am-
biente virou obsessão de pra-
ticamente todas as grandes
companhias do mundo. O gi-
gante Wal-Mart, por exem-

plo, quer cortar 30% da conta de energia
elétrica de suas cerca de 2 070 lojas nos
Estados Unidos até 2010. A fronteira mais
ambiciosa desbravada nesse campo, po-
rém, está fora (e muitas vezes longe) dos
portões das empresas. Em todo o mundo,
companhias como Apple e Sony começam
a se esforçar para apagar os rastros de im-
pacto ambiental do último elo de seu ciclo

produtivo: o descarte dos produtos após o
consumo. Nos últimos anos, muitas delas
passaram a recolher os próprios equipa-
mentos usados para depois reaproveitar a
matéria-prima na Unha de produção (veja
quadro). A fabricante de celulares ameri-
cana Motorola, por exemplo, que iniciou a
coleta de celulares usados em 2004, reco-
lhe por ano 2 500 toneladas de equipamen-
tos, o equivalente a cerca de 3,5% de suas
vendas (e é uma das poucas a publicar es-
se tipo de estatística). Agora, algumas co-
meçam a estender os esforços ao Brasil. O
caso mais recente é o da HP, que em de-
zembro habilitou um centro de serviço au-
torizado em Sorocaba, no interior de São

Paulo, a receber baterias e impressoras des-
cartadas pelos clientes. A meta é ter pelo
menos 60 deles até o final de 2008.

Trata-se de uma mudança radical na ma-
neira como as empresas têm de pensai' seu
negócio. Até agora, as companhias se limi-
tavam a assegurar que seus produtos che-
gassem às prateleiras. O que o consumidor
fazia com eles não lhes dizia respeito. Ho-
je, elas começam a trilhar o caminho inver-
so, o do consumidor de volta à empresa —
num movimento conhecido como logísti-
ca reversa. Esse esforço foi iniciado por
duas razões principais. A primeira é a cres-
cente pressão de ONGs, que defendem a
redução da produção de lixo do planeta, es-
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pecialmente o gerado pelo consumo de equi-
pamentos eletrônicos. Nos últimos tempos,
o Greenpeace tem se dedicado a uma série
de manifestações contra o lixo eletrônico.
Em julho de 2007, ativistas da ONG mon-
taram uma torre com peças de computador
em frente ao Ministério das Comunicações
e Tecnologia da Informação da índia. Nas
últimas semanas, incentivaram o envio de
mensagens de protesto a fabricantes de con-
soles de videogames contra a falta de reci-
clagem de equipamentos usados.

Também os governos estão rnais aten-
tos à questão — a segunda razão a impul-
sionar a logística reversa. Nos últimos me-
ses, vários países têm buscado endurecer

a legislação referente a questões ambien-
tais. É o caso do Japão, um dos mais seve-
ros em relação às metas de reciclagem obri-
gatória, que inclui 33 produtos, entre os
quais televisores, geladeiras e computado-
res. "As empresas mais avançadas estão re-
vendo toda a cadeia produtiva, desde os
fornecedores, para tornar os produtos mais
recicláveis lá na frente", diz André Carva-
lho, especialista em logística reversa da
Fundação Getulio Vargas de São Paulo.

Para colocar em marcha esse novo pro-
cesso, porém, o ponto de partida é conven-
cer os consumidores a devolver os apare-
lhos velhos em vez de jogá-los no lixo. Pa-
ra estimular os consumidores a colaborar

na reciclagem, lá fora
companhias como
Apple e Sony ofere-
cem descontos na
compra de produtos
novos a quem devol-

ve um usado nas lojas. Por aqui, essa prá-
tica é rara. "Esse é um ponto sensível, so-
bretudo porque a população não está cons-
cientizada ainda sobre a importância da re-
ciclagem", diz André Vilhena, diretor da
Compromisso Empresarial para Recicla-
gem (Cempre), associação dedicada à pro-
moção da reciclagem. Outra dificuldade é
estruturar um sistema eficiente para a co-
leta desses produtos. A investida da ope-
ração brasileira da 0P, por exemplo, pre-
vê a adaptação de lojas da marca até então
dedicadas apenas a vendas e assistência
técnica. "Ao usar as lojas já existentes, con-
seguimos diminuir custos", diz Kami Sai-
di, diretor de operações para o Mercosul e
líder do comitê de sustentabilidade da HP
Brasil. Após a coleta, o material é encami-
nhado para dois centros próprios da HP pa-
ra reciclagem nos Estados Unidos.

Algumas empresas, como a Motorola,
preferem delegar o desmanche a tercei-
ros. A subsidiária brasileira, que desde
agosto de 2007 recolhe celulares usados,
envia o material para a belga Umicore, dona
de uma tecnologia para recuperar 17 me-
tais de aparelhos eletrônicos. Parte do ma-
terial reciclado volta para a Motorola, par-
te é vendida a consumidores como side-
rúrgicas. "Colocamos os materiais de no-
vo no mercado e evitamos que poluam o
meio ambiente", afirma Luiz Ceolato, ge-
rente de meio ambiente da Motorola. Nos
próximos anos. é quase certo que muitas
outras empresas, dos mais diferentes se-
tores, sigam a mesma trilha.
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