
N ESTE ANO, O NATAL DE EDGAR GARCIA PRO-
mete ser mais farto. Para sua alegria, apesar da crise, a
compra de eletroeletrônicos no País deve continuar batendo

recordes. Até o final do ano, o segmento de informática deverá fatu-
rar R$ 35,8 bilhões, 14% a mais do que no mesmo período de 2007,
de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Ele-
trônica (Abinee). Ao contrário do que se pode imaginar, o homem
que aparece sorridente na foto ao lado não é dono de nenhuma em-
presa de tecnologia. O sustento de sua família, na verdade, vem do
lixo eletrônico. Proprietário da Ativa Reciclagem, mensalmente ele
descontamina e transforma de cinco a oito toneladas de sucata de in-
formática em matéria-prima. "Percebi que o mercado de equipa-
mentos obsoletos carecia de empresas que pudessem dar um fim aos
resíduos perigosos", conta Garcia, que há um ano atua nesse seg-
mento. Assim como ele, uma legião de pessoas descobriu no descar-
te de equipamentos tecnológicos um rentável negócio.

Em 2007, foram comercializados no País 10,5 milhões de computa-
dores e, segundo a Abinee, o crescimento estimado das vendas para
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este ano é de 28%. Hoje, o Brasil contribui com
apenas 1% dos 50 milhões de toneladas de re-
síduos eletrônicos, também chamado de e-lixo,
gerados anualmente no mundo. Mas, levando
em consideração que até 2010 o País poderá
ocupar o terceiro lugar no ranking mundial de
venda de computadores, esse volume deve au-
mentar sensivelmente. Isso porque o tempo
médio de troca de computadores residenciais
por aqui tem sido de menos de quatro anos, e o
de celulares, de dois anos. Grande parte desses
equipamentos descartados vai parar em lojas
como as da rua
Santa Ifigênia e
dos Andradas, no
centro de São
Paulo. A região se
tornou um reduto
de equipamentos
de segunda mão.
No ano passado,
as lojas Zll Infor-
mática a Z9 Com-
putadores, que fa-
zem parte da hol-
ding Cobra Infor-
mática, comerciali-
zaram quase dois
milhões de itens
usados. "Detemos 23% do market share de ma-
terial de informática de segunda mão", come-
mora Hernando Dias, sócio da holding. Os for-
necedores de Dias são, em sua maioria, fabri-
cantes como Positivo, Dell, IBM e HP. Sua em-
presa compra lotes de equipamentos fora de
uso ou de baixa performance, linhas desconti-
nuadas e sobras de produção. Sucatas encon-
tradas na rua também são aproveitadas. Na
Cobra Informática, os equipamentos que têm
conserto são reparados e posteriormente vendi-

dos nas lojas do centro. Quando não podem ser
consertados, o destino é a reciclagem. Tubos
de imagem e materiais perigosos são vendi-
dos para a Ativa Reciclagem. Baterias e pi-
lhas são transferidas para reciclagens especia-
lizadas. O restante é transformado pela pró-
pria Cobra e vendido para companhias como
Gerdau e Usiminas. "Nada é perdido", afirma
Dias. Uma empresa como a dele chega a fatu-
rar, em média, R$ 500 mil anualmente.

Há um ano, o presidente Lula também
descobriu vantagem no e-lixo. O governo

criou o Centro de
Recondiciona-
mento de Com-
putadores, desti-
nado a reciclar
equipamentos
procedentes de
doação e encami-
nhá-los a proje-
tos de inclusão
digital. Grande
parte das máqui-
nas usadas é pro-
cedente de em-
presas públicas
como a Caixa
Econômica Fede-

ral e o Banco do Brasil. Por ano, as duas ins-
tituições costumam descartar aproximada-
mente 70 mil computadores.

O grande desafio do setor, no entanto, é a
falta de regulamentação e de conhecimento
por parte da população. Apesar de signatá-
rio das convenções que regulamentam a co-
mercialização de lixo eletrônico, o Brasil não
tem uma política nacional de resíduos sóli-
dos - há uma expectativa de que um projeto
de lei seja aprovado no primeiro semestre



de 2009. A maioria dos produtos ainda não
dispõe de leis específicas para tratamento.
Resíduos tóxicos, como monitores e reato-
res, são descartados como sucata. "O usuá-
rio doméstico fica sem opção e acaba jo-
gando o produto no lixo comum", acrescen-
ta Garcia, da Ativa. O que não é reaprovei-
tado, como vidro, chumbo e fósforo, vai pa-
rar no aterro sanitário. No Brasil, ainda é
pequeno o número de empresas que dão um
destino sustentável ao e-lixo. Como o País
ainda não dispõe de equipamentos necessá-
rios para a reciclagem de placas de compo-
nentes eletrônicos, as peças têm de ser ex-
portadas para a Ásia. "Além disso, há um
grande descompromisso dos fabricantes so-
bre o produto a ser descartado", conta Gar-
cia. Para ele, as empresas deveriam infor-
mar melhor seus clientes sobre o destino
correto do equipamento pós-uso.

PLANTAÇÃO DE ELETRÔNICOS
Reciclagem de sucata de informática vira meio de

subsistência de cidade do litoral da China

Apequena cidade de Guiyu, do
litoral chinês, decidiu abando-

nar o cultivo de arroz, para se de-
dicar exclusivamente à reciclagem
do lixo eletrônico. A atividade se
mostrou mais lucrativa do que o
antigo meio de
subsistência da
região. A situa-
ção do vilarejo
se repete em
muitas outras
províncias do
país, que é o
destino de mais
de 70% dos re-
síduos eletrôni-
cos do planeta.
Entre as monta-
nhas de tecla-
dos, cabos e
placas jogadas
pela cidade, a
maior parte dos
150 mil morado-
res de Guiyu, de certa forma, vive
em função das sucatas eletrôni-
cas, altamente tóxicas, sem ne-
nhuma proteção. Cada zona da ci-
dade se especializou num tipo de
sucata. Um bairro é destinado ao
aproveitamento da tinta de cartu-
chos de impressão, em outros ma-

nuseiam-se carcaças de PCs. Pla-
cas dos computadores são comer-
cializadas na periferia e processa-
dores e chips, no centro. Com a
venda do cobre, plástico, ouro e
aço encontrados, chegam a ga-

nhar de US$ 2
a US$ 3 por
hora. Em con-
trapartida, cerca
de 80% das
crianças já apre-
sentam um alto
nível de chumbo
no sangue.
Com o solo
todo contamina-
do, já não é
mais possível
encontrar água
potável em até
50 quilômetros
ao redor da ci-
dade. Em
1994, a Con-

venção de Basiléia, assinada por
quase todos os países desenvolvi-
dos, exceto pelos Estados Unidos,
proibiu a exportação de resíduos
perigosos dos países ricos aos po-
bres. Apesar disso, as regras não
são respeitadas e o comércio ile-
gal continua a céu aberto.



Consumidores finais poderão comprar o minicomputador
idealizado por Nicholas Negroponte. Em parceria com a
Amazon.com, a ONG OLPC - Um Laptop por Criança vende-
rá o "laptop de US$ 100" - que na verdade custa US$
199. A iniciativa faz parte de uma campanha social em
que o consumidor paga US$ 400 por dois laptops. Um
fica com o comprador e o outro é doado a uma criança.

Club
Penguin
em
português

Fenômeno em usabilidade de redes sociais, o Brasil foi escolhido para ter a
primeira versão traduzida do Club Penguin. Comprado pela Disney no ano
passado por US$ 350 milhões, o site virou uma febre entre crianças e ado-
lescentes. Nos mesmos moldes do MySpace e do Orkut, a comunidade da in-
ternet usa motivos do Pólo Norte, como neve e pingüins. Seu diferencial
está no estrito monitoramento dos usuários, para evitar a publicação de con-
teúdo indevido. Apenas uma parte de suas funções é gratuita.

Clientes ChiliBeans, marca de ócu-
los de sol, terão acesso a um acer-
vo exclusivo de músicas, gratuita-
mente. A Funstation, plataforma de
conteúdos digitais, distribuirá milha-
res de músicas grátis em lojas da
rede de São Paulo. Para ter acesso
às faixas, basta conectar seu MP3,
pen drive, iPod ou telefone celular em uma das estações do portal, instaladas nos pon-
tos-de-venda da ChiliBeans. Redes Fnac e Carrefour também oferecem o serviço.

Made in Brasil
Os brasileiros serão os
primeiros do mundo a co-
nhecer o Zeebo. O conso-
le desenvolvido pela Zee-
bo Inc. - novo nome da
Tectoy of America - é
apontado pelo mercado
como a quarta plataforma
de videogames do mo-
mento. No início de
2009, o game será pro-

duzido na

fábrica da Tec-
toy em Manaus, e de lá
será licenciado a outros
países, com foco nos
mercados emergentes.
Seu grande diferencial
está no fim da mídia físi-
ca, já que todos os jogos
são armazenados na me-
mória do console e dispo-
nibilizados a partir de
downloads feitos pela
rede ZeeboNet 3G.



Por Roberta Namour

Mais uma derrota
Depois de uma seqüência de
parcerias e acordos fracassa-
dos, o Yahoo! perdeu o seu co-
mandante. Jerry Yang, co-funda-
dor do portal, apresentou o seu
pedido de demissão. Ele perma-
necerá no conselho de adminis-
tração do grupo. Yang voltou à
liderança do Yahoo! em junho de 2007 com o objetivo de recuperar o pres-
tígio da companhia - que perdia drasticamente posições para o Google - e
diminuir a queda dos lucros. Mas, após recusar uma oferta bilionária de
compra da Microsoft, ele conquistou apenas a ira de seus acionistas.

IVO Machado, diretor da
SecSign, especialista em soluções
digitais de combate a fraudes

Como tem sido o desempe-
nho do e-commerce no País?
Há três anos notamos uma con-
vergência muito rápida das lojas
físicas para o e-commerce. No
entanto, registramos um cresci-
mento de mais de 40% por ano
no número de fraudes relacio-
nadas ao comércio eletrônico.
Isso porque, apesar de se falar
muito sobre o assunto, o cená-
rio real é bem diferente. As em-
presas continuam encarando a
segurança como um custo e
não como um investimento.

O consumidor tem comprado
mais, mas também está mais
exigente com relação à segu-
rança oferecida pelos sites.
O que fazer para atender à
expectativa dos clientes?
É primordial que as empresas
dísponibilizem de forma clara
informações sobre as medidas
de segurança que dispõem.
Além disso, devem implantar
políticas efetivas para que o
consumidor saiba como será
tratado no pós-venda, principal-
mente nos casos de troca e de-
volução de produtos.

De que forma o cliente pode
se assegurar da veracidade
das informações fornecidas
pelo site de e-commerce?
Em parceria com a Patrícia Peck
Pinheiro Advogados, desenvolve-
mos o Se/o Corporativo Venda
Legal, que oferece certificação
digital, segurança e conformida-
de com as leis vigentes na inter-
net. Para receber o selo, a em-
presa passa por uma análise de
variados indicadores jurídicos e
de segurança. Hoje, muitos
clientes preferem pa-
gar mais caro por um
produto por conta da
credibilidade da mar-
ca. A expectativa é de
que o consumidir
identifique no
selo as ga-
rantias que
procura
mesmo se
desconhe-
cer o site.
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