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s discussões sobre o meio
ambiente e a melhor forma
de preservá-lo são assuntos
em pauta nas reuniões de
grandes empresas de todo
o mundo. Mais do que bons
resultados, os empresários

buscam maneiras de integrar o meio
ambiente à cadeia produtiva, tornan-
do os processos mais limpos e rentá-
veis. "Hoje, uma empresa precisa ter
consciência ambiental. A sustentabili-
dade é essencial para o crescimento e
para o bom desempenho de uma
indústria", afirma Eliane Belfort, dire-
tora do Comitê de Responsabilidade
Social (Consocial) da Fiesp.

E bons exemplos não faltam. A Mo-
torola, empresa multinacional de celu-
lares, é um deles. Desde 1998, a empre-
sa aplica a "logística reversa", nome
dado ao método utilizado na recicla-
gem de materiais e produtos pós-con-
sumo para que retornem à manufatura.

Em oito anos de projeto, a Motorola
já recolheu mais de 250 toneladas de
baterias, enviadas para reciclagem na
Suécia. "Fazemos a destruição da bate-
ria e recuperamos substâncias como o
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lírio e o cobalto, que são reaproveita-
dos na produção de novas baterias ou
redirecionados para a cadeia produtiva
do aço", explica Luiz Ceolato, supervi-
sor de meio ambiente da Motorola no
Brasil. O aço e o níquel são enviados às
siderúrgicas para ser transformados
em aço inoxidável.

A HP, empresa do ramo de Tecno-
logia da Informação (TI), desde 2001
recolhe baterias, cartuchos, tonners e
equipamentos eletrônicos para enca-
minhá-los à reciclagem - alguns mate-
riais, como plásticos de cartuchos, são
aproveitados na fabricação de novos
produtos. 'Trabalhamos para geren-
ciar o impacto ambiental no desenvol-
vimento de produtos, operações e na
rede de suprimentos", conta Kami
Saidi, diretor de operações para o
Mercosul da HP Brasil.

Só nos dois últimos anos, a HP Brasil
reciclou 5,8 toneladas de pilhas e bate-
rias. Em cinco anos, foram 189 mil uni-
dades de tonners e cartuchos, enquanto
o retorno e o reaproveitamento de mate-
riais de sua cadeia produtiva contribuí-
ram para a redução de emissão de mais
de 2 toneladas de C02, além de uma
economia de 1,4 milhão de litros de
água e de 500 mil kilowatts de energia.



Legislação. Mas a logística reversa
depende de normas para algumas
áreas. "Não há uma lei no Brasil que
trate de resíduos sólidos, por isso fica-
mos sem diretriz. Precisamos de polí-
ticas públicas que auxiliem nosso tra-
balho", argumenta Eugênio Delibera-
to, presidente da Associação Nacional
da Indústria de Pneumáticos (Anip).
A principal diferença entre os pneus e
outros produtos da indústria de trans-
formação é que a borracha não é reci-
clável. Para amenizar os impactos do
produto, desde 1999 a Anip passou a
recolhê-los. "Mas os investimentos
são altos. Os gastos com transporte,
pícote e queima do pneu ficam por
conta dos empresários associados à
Anip", conta Deliberato.

A associação fundou há um ano a
Reciclanip, entidade voltada exclusi-
vamente para a coleta e destinação
de pneus inservíveís (os usados).
Nesse primeiro ano de atividade, fo-
ram criados 63 pontos de coleta, so-

mando um total de 283 cen-
trais de coleta no País. Mais

de 140 mil toneladas de
pneus foram recolhidas.

Os investimentos já
ultrapassam US$ 55
milhões. No Brasil, os
pneus usados estão sen-
do utilizados, principal-
mente, como combustí-
vel alternativo no co-pro-
cessamento da indústria
cimenteira (84%); na
fabricação de pó de
borracha, artefatos e
asfalto (12%); e como
matéria-prima para so-
lado de sapatos e dutos
fluviais (4%).
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