
Todos os anos, toneladas de lixo produzido

por equipamentos e suprimentos de impres-

são são geradas no mundo todo. Graças à
conscientização ambiental, hoje, a indústria
de reciclagem de equipamentos já consegue

reaproveitar 97% do material das carcaças de

impressoras e seus cartuchos.
De acordo com um estudo realizado pela

United Nations University, o descarte de equi-
pamentos eletrônicos chegou a mais de 40 mi-

lhões de toneladas de lixo em 2005. No Brasil,
a tendência mundial de consumo e a rápida

obsolescência dos produtos de TI faz com que
muitos equipamentos sejam substituídos em

um curto espaço de tempo.

Foi pensando nisso que a Lexmark desenvolveu
uma parceria com a Oxil, especializada em manu-

fatura reversa, para contribuir com a diminuição
do impacto ambiental. Assim, os equipamentos e

suprimentos descartados são desmembrados, os
commodites gerados são separados e preparados

para reciclagem e, ao invés de serem despejados
no meio ambiente, voltam a ser matérias-primas

de um novo ciclo de produção, mais sustentável.
"A manufatura reversa proporciona que metais,

plásticos e resíduos sejam reinseridos na cadeia,
reduzindo a necessidade de extração de recursos

da natureza. Isso cria um ciclo econômico virtu-
oso", explica a diretora da Oxil, Akiko Ribeiro.
Segundo o diretor-geral da Lexmark Brasil, Carlos

Bretos, a Lexmark acredita que a coleta de supri-

mentos vazios é mais do que uma obrigação do

fabricante. "É uma atitude ambientalmente res-
ponsável que trará benefícios a todos. Queremos
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conscientizar nossos clientes dos impactos am-
bientais que um cartucho pode causar no plane-
ta, caso seja simplesmente descartado no lixo",
afirma Bretos.

Atualmente, a Lexmark efetua a retirada
dos suprimentos vazios dos seus clientes em
qualquer lugar do País, destinando-os a reci-
clagem, sem agredir o meio ambiente, evitan-
do, dessa forma, o acúmulo de toneladas de
plástico, na superfície do planeta, que leva-
riam mais de mil anos para se decompor.

"Além da preservação ambiental, a manufa-
tura reversa protege a marca do fabricante, pois
retira os insumos do mercado ilegal, que se uti-
liza de sucata ou de suprimentos usados para
vender produtos de péssima qualidade", diz o
diretor de Produção da Oxil, Antônio D'Arnato.
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De acordo com Bretos, os acionistas, diri-
gentes, funcionários e parceiros da Lexmark
querem, com esse tipo de atitude, comparti-
lhar a experiência da empresa e aprender com
outros fornecedores, clientes e mesmo com
os competidores. "As empresas e os consumi-
dores, por sua vez, consideram cada vez mais
a questão de sustentabilidade em suas deci-
sões de compra e precisam de informações
sobre os compromissos e práticas ambientais
de seus fornecedores", conclui o diretor-geral
da Lexmark Brasil. Q
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