
Negócios  

A guerra dos pneus 
 

Verónica Goyzueta 
São Paulo 
 
Se uma das grandes invenções da humanidade foi a roda, um dos maiores 
problemas da atualidade é como se livrar da sua versão mais moderna: os 
pneus. Diferentemente de outros produtos, como plástico, vidro e papel, o pneu 
requer processos elaborados e caros de reciclagem e, por seu tamanho, não 
conta com a disposição da população para separá-lo e entregá-lo em centros 
de coleta. No Rio de Janeiro, onde brotou recentemente uma epidemia de 
dengue,  o pneu foi apontado como incubadora do indesejado mosquito Aedis 
aegypti. 
 
O destino dos pneus velhos alimenta há anos uma briga que envolve gigantes 
do setor, ambientalistas, a União Européia (UE), os países do Mercosul, a 
Justiça brasileira e a Organização Mundial de Comércio (OMC). No centro da 
polêmica está a remanufatura de pneus, mais popularmente conhecida como 
recauchutagem, encabeçada pela empresa brasileira BS Colway, maior 
produtora mundial e principal importadora latino-americana de pneus usados 
até dezembro de 2007, quando se suspendeu a compra desse material no 
Brasil.  
“A Europa manda para nós seus pneus usados, livra-se de seu passivo 
ambiental e nos cria um problema. Os europeus geram um ciclo econômico e 
nós queimamos os restos”, reclama Eugenio Deliberato, presidente da 
Associação  Nacional da Industria de Pneus (Anip), entidade que representa 
multinacionais como Goodyear, Pirelli, Michelin e Bridgestone-Firestone, que 
ele presidiu até 2007. Essa indústria culpa as importações de pneus usados e 
novos da China (entre 30% e 40% mais baratos) pela retração de suas vendas, 
que cresceram apenas 10% em 2007, enquanto as de veículos aumentaram 
27,8%.  
 
“Tivemos prejuízo nas vendas por conta da concorrência desleal. Com isso, a 
indústria de pneus deixou de criar 4,5 mil postos de trabalho, com salário médio 
de R$ 1,8 mil, e de adquirir o equivalente a R$ 850 milhões em matérias-primas 
no mercado nacional”, queixa-se o executivo. 
 
A briga foi comprada pelo Itamaraty, que, seguindo os passos do governo 
argentino – que acabou no ano passado com a importação de pneus usados –, 
conseguiu na OMC o fim das compras da Europa e que, por pressão da 
organização, deve proibir também as procedentes do Uruguai e Paraguai, que 
se encontram estagnadas. Satisfeito, Deliberato acredita que a posição da 
OMC deve ajudar a melhorar os resultados do setor este ano. “Se for impedida 



a entrada dos usados importados pelo Mercosul, a decisão acabará 
colaborando para reduzir a entrada de pneus usados e reformados 
importados”, diz.   
 
Segundo a Anip, o setor investiu US$ 55 milhões desde 2004 (serão US$ 15 
milhões mais em 2008) na instalação de 283 pontos de coleta e na criação da 
Reciclanip, uma entidade que opera e executa a logística da reciclagem. Desde 
1999 o segmento reciclou 156 milhões de pneus de carros de passeio, 85% 
deles em co-processamento com indústrias de cimento, que foram triturados e 
queimados em fornos e podem ser usados como componentes de asfalto e 
solas de sapatos, entre outros.   
 
Um dos argumentos dos fabricantes de pneus contra os recauchutados é que 
essa prática não é permitida nos países do Primeiro Mundo. “A BS Colway usa 
o nome de uma empresa inglesa que não existe mais”, comenta Deliberato, 
aludindo a questões ambientais. De fato, a C-Tyres Ltd., dona da marca 
Colway Tyres e principal produtora de recauchutados da Grã-Bretanha, fechou 
suas portas no final de outubro. Não por questões ambientais, mas por uma 
dívida de aluguel. Em fevereiro, a respeitada ONG britânica The Waste & 
Resources Action Programme (WRAP) recomendou os recauchutados como 
ambientalmente amigáveis.  
“Em países do Primeiro Mundo, os processos de remanufatura são 
considerados uma forma inteligente de reciclagem porque aumentam o ciclo de 
vida e a utilidade dos produtos”, diz Marcus Piaskowy, professor de Relações 
Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), de São 
Paulo, e consultor associado da AT Kearney.  
 
Para o ambientalista brasileiro Gert Roland Fischer, premiado com o Global 
500 da ONU – o mesmo concedido a Chico Mendes –, o movimento ecologista 
e os governos sul-americanos se equivocam ao rotular o tema. “Eles dizem que 
a Europa jogou seu lixo no Terceiro Mundo e acabaram burramente com uma 
das melhores soluções para a reciclagem de pneus. Os ambientalistas só 
sabem de ecologia, não sabem nada de economia. E o meio ambiente não é 
um partido político, é a sobrevivência do ser humano”, diz, comentando 
especificamente o caso da BS Colway, que, sem poder importar usados, 
fechou em dezembro sua fábrica em Curitiba e passou a importar pneus novos 
da China. A empresa pretendia mudar-se para o Paraguai, onde essas fábricas 
têm benefícios fiscais, mas a decisão da OMC sobre o Mercosul a fez desistir.  
 
Segundo Deliberato, apesar do discurso ambientalista da BS Colway, os pneus 
que importa são de péssima qualidade: 30% deles não serviriam para nada, e 
35% seriam vendidos como “meia vida”. Fischer admite que uma parte dos 
contêineres traz pneus em mau estado porque a indústria  não soube negociar. 
“Ela deveria ter o apoio dos ecologistas nas negociações, mas o movimento lhe 



deu as costas.” O ambientalista, no entanto, não pensa o mesmo sobre o total 
dos embarques. “Os pneus europeus rodam de 15 mil a 20 mil km em estradas 
de excelente qualidade e são trocados no inverno. São uma boa matéria-
prima.” 
briga antiga 

Já Francisco Simeão, presidente da BS Colway e da Associação Brasileira da 
Indústria de Pneus Remoldados (Abip), acusa as multinacionais de coletar e 
destruir menos pneus que os exigidos por lei e de importar pneus usados de 
suas matrizes nos EUA e na França. “A Michelin reforma e vende na França, e 
a Goodyear e a Firestone compram usados no Japão para recauchutar nos 
EUA”, diz Simeão, que garante que seus pneus, além de serem 40% mais 
baratos, têm garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação e rodam 80 mil 
quilômetros. Segundo ele, em nenhum país do mundo os recauchutados 
representam mais de 10% do mercado. Já sobre não usar pneus brasileiros, 
diz que não o faz por eles serem de péssima qualidade. “Não passam nem na 
primeira inspeção da nossa fábrica. Faríamos um produto de baixa qualidade”, 
explica.  
 
A briga é antiga e não acabará tão cedo. Em 1999, a Abip conseguiu uma 
resolução (Conama 258/99) que obriga importadores de pneus usados a 
coletar cinco pneus velhos a cada quatro importados usados. A norma virou 
responsabilidade também para os fabricantes, que consideram a tarefa difícil. 
“Deveria ser uma responsabilidade de toda a cadeia, inclusive das 
montadoras”, diz Deliberato. Simeão se defende com laudos favoráveis, 
inclusive do Ibama. E enquanto a Anip e a Abip movem suas armas e seus 
guerreiros dentro e fora do País, o persistente Simeão garante que voltará a 
ver sua fábrica produzindo 200 mil recauchutados por mês, como em seus 
melhores tempos. “Esta não é uma guerra ambiental. É uma guerra comercial, 
e vamos ganhá-la”, diz. 
Para Piaskowy, que também coordena um grupo de meio ambiente da Fiesp, 
os mercados estão caminhando na direção de soluções técnicas inovadoras 
em favor dos consumidores e da sobrevivência do planeta. Enquanto isso, 
continuaremos a ver discussões baseadas em legislações desatualizadas, 
proteção de mercados e lobby político de empresas que precisam manter o 
status quo. Resumindo, diz Piaskowy, a remanufatura feita de forma 
responsável e ambientalmente correta é uma tendência mundial e irreversível. 
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