
H Á CERCA DE DEZ ANOS
ELES COMEÇARAM A IN-
VADIR AS VIDAS DOS CI-
DADÃOS. No início

eram grandes, pesados, caros. Mes-

mo assim viraram objetos de desejo.
De lá para cá ganharam formas mais

delicadas, cores, se tornaram mais le-
ves e multifuncionais. Sim, trata-se
dos telefones celulares. Só no Brasil
são cem milhões de linhas em fun-
cionamento, segundo a Agência Na-
cional de Telecomunicações (Ana-
tel). De acordo com uma pesquisa
realizada pela Wireless Intelligence,
o número de celulares no mundo su-
perou a marca de 2,67 bilhões em
dezembro de 2006.

Operadoras, fabricantes e usuá-
rios felizes. O crescimento do setor e
os avanços tecnológicos seriam mo-
tivos de comemoração se não fossem

as agressões ao meio ambiente. Por
isso, lançamos nesta edição uma
campanha, convidando os nossos lei-
tores a dar a destinação correta às ba-
terias de celular.

Muitas delas carregam compo-
nentes nocivos à natureza, os cha-
mados metais pesados, como ní-
quel, cádmio, chumbo e lítio.
Quando descartados sem os devidos
cuidados, as baterias liberam essas
substâncias que contaminam o solo,
o lençol freático e atingem a cadeia
alimentar. O perigo parece ser invi-
sível, mas como esses elementos são
acumulativos, a falta de atenção
com o lixo tóxico pode causar doen-
ças como câncer, osteoporose e
distúrbios nos sistemas nervoso e



respiratório. Preocupado com os
futuros estragos, no ano de 2000 o
Conselho Nacional do Meio Am-
biente (Conama) colocou em vigor
a Resolução 257, que determina que
fabricantes, importadores e a rede
autorizada sejam responsáveis por
coletar, transportar e armazenar as
baterias. O caso do não-cumpri-
mento das obrigações preestabeleci-
das nessa resolução sujeita os infra-
tores a penalidades. Pelo menos na
teoria. Mesmo assim, a situação pa-
rece melhorar.

Segundo o engenheiro químico
André Vilhena, diretor-executivo do
Compromisso Empresarial para a
Reciclagem, o Cempre, "tem havido
uma evolução no ponto de vista tec-
nológico, no sentido de reduzir a pre-
sença de materiais tóxicos na com-
posição dessas baterias. Só que ainda
não chegamos a um patamar de risco
zero". Vilhena afirma que, por en-
quanto, a reciclagem continua sendo a
melhor solução para evitar maiores
estragos. "Os consumidores precisam
ser orientados para levarem os celula-
res antigos aos pontos-de-venda. In-
felizmente, em algumas cidades, o ní-
vel de informação é menor e muitos
não sabem o que fazer. Já recebemos
ligações de pessoas dizendo que o
ponto-de-venda não quis aceitar o
produto". Engajado na causa, o dire-
tor acredita que a falta de conscienti-
zação e a educação defasada também
contribuem para o acomodamento
desse cenário. "É necessário que os es-
forços em comunicação sejam am-
pliados, e aí não é só uma função das
empresas, mas também do governo,
que deve criar mecanismos de coleta
seletiva e de informar o consumidor.
E o que chamamos de responsabili-
dade compartilhada".



"Quando um produto é fabricado,
a empresa deve ser responsável pelo
começo, meio e fim da vida útil dele",
comenta John Butcher, coordenador
de projetos do Instituto Ethos. "Algu-
mas empresas já perceberam que a
preservação do meio ambiente virou
um fator de relacionamento com o
consumidor e estão investindo mais
nisso", completa o executivo. Não é à
toa que Butcher chegou a essa con-
clusão. Um estudo realizado pela
TNS Interscience revela que 51% dos
consumidores entrevistados conside-
ram ações de responsabilidade socio-
ambiental um importante item na
hora de decidir uma compra.

A Motorola, uma das maiores
fabricantes no mundo, não dormiu
no ponto e colocou em prática um
programa de reciclagem antes mes-
mo da resolução do Conama. Otá-
vio Valente, gerente de meio am-
biente da empresa, explica que as
baterias são coletadas, embaladas
uma a uma, e armazenadas na fábri-
ca na cidade de Jaguariúna, no inte-
rior de São Paulo. "Guardamos os
aparelhos aqui até que um Container
esteja completo. Depois mandamos
para a França, em que a parte plásti-
ca e a metálica são separadas para
que se recupere o máximo possível".
A companhia já enviou 16 remessas
para a França, totalizando 150 tone-
ladas de baterias recolhidas.

Valente conta que essa é uma po-
lítica mundial da companhia e que,
além do empenho em manter o con-
sumidor informado por meio dos
sites e das centrais de atendimento, a
companhia possui a responsabilidade
moral de tomar cuidado desde a pro-
dução até a coleta de cada produto.
"Assim garantimos que as gerações
futuras também participem do nosso
negócio". O gerente acredita que, no
que diz respeito ao meio ambiente, a
legislação no Brasil está à frente se
comparada aos países da América
Latina. "A efetivação disso já é outro
assunto. Mas estamos evoluindo".

A Tim foi uma das operadoras
que aderiram ao movimento e dispo-
nibiliza caixas de coleta em todas as
lojas próprias no País. Depois de reco-
lhidas, as baterias são devolvidas aos
fabricantes, em todos os Estados, con-
forme normas ambientais para trans-
porte desse tipo de material.

Ações em prol da natureza tam-
bém fazem parte da rotina da fin-
landesa Nokia. "Ao planejar os pro-
dutos nos preocupamos com o tipo
de matéria-prima a ser usada, como
será fabricado, se o material é reci-
clável. Da concepção à distribuição
existe um cuidado. Levamos a ques-
tão aos nossos fornecedores e par-
ceiros, sempre favorecendo o meio
ambiente", diz Manoel Lins, geren-
te de suporte a clientes para a Amé-
rica Latina. O executivo revela que
80% de um aparelho celular é reci-
clável, uma vez que todos os proces-
sos e componentes usados são mi-
nuciosamente controlados.

Além dos detalhes de produção,
a empresa procura alertar o usuário
com relação ao bom uso dos celula-
res, não só na hora do descarte, mas
informar o que ele deve fazer antes
de começar a usar o aparelho.
"Deve-se olhar as recomendações do
fabricante. Seguindo corretamente
as instruções, conseqüentemente se

prolonga a vida útil do telefo-
ne", diz.

Lins explica que todas as assistên-
cias técnicas credenciadas fazem parte
do programa de reciclagem da com-
panhia e cada local disponibiliza uma
urna para que as baterias sejam depo-
sitadas. O recolhimento é feito perio-
dicamente. Como na concorrente, o
processo de reciclagem é realizado fo-
ra do Brasil e as baterias são enviadas
para quatro países. "Chegando lá, a
parte química pode ser aproveitada
para fazer pigmentos e o plástico vai
para um forno em alta temperatura,
podendo ser reutilizado", exemplifica.
Para ele, a parte mais difícil é a cons-
cientização do consumidor. "Muita
gente tem baterias guardadas dentro
da gaveta e se esquece disso. É preciso
despertar o interesse das pessoas".

Talvez esse seja o ponto mais
delicado: despertar interesse. Lins
afirma que é uma questão cultural
do povo brasileiro e aponta como
solução "mais comunicação, mais
publicidade, mais informação". Es-
tamos esperando. MTI
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