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Em dezembro do ano passado, o Greenpeace publicou a oitava edição do Guia dos Eletrônicos 
Verdes, no qual avaliou 18 empresas (veja tabela ao lado) em relação à química usada, 
energia e lixo desperdiçado. 
 
Em primeiro lugar está a Nokia, com 6,9 pontos. A empresa ganhou nota máxima nos 
seguintes critérios: princípio de precaução; manuseio de química; período de vida do PVC; 
recolhimento voluntário dos produtos usados; reaproveitamento de energia e eficiência de 
energia nos novos produtos.  
 
Em seguida, aparece Sony Ericsson, com bom desempenho em vida útil dos materiais e 
eficiência de energia, assim como Toshiba e Samsung. Esta última também teve boa 
pontuação em relação ao uso de plástico reciclado. 
 
Já a Lenovo que obteve pontuação de 3,7 diz que seus monitores ThinkVision atendem aos 
critérios da Energy Star 5.0, programa conjunto da Agência de Proteção Ambiental e do 
Departamento de Energia dos Estados Unidos. Segundo a empresa, os novos monitores 
economizam entre 30% a 60% de energia.  
 
A Nintendo, última da lista, teve 11 notas ruins e quatro parcialmente ruins. No critério lixo 
eletrônico, a empresa não teve nenhum ponto. Por meio de um comunicado, a Nintendo diz 
que toma cuidado para cumprir com todas as regulamentações, incluindo evitar o uso de 
materiais perigosos e que está sempre tentando melhorar suas preocupações com o meio 
ambiente. Além disso, a Nintendo também verifica se há substâncias químicas pesadas antes 
de entregar os produtos. 
 
A Microsoft ficou na penúltima posição com notas ruins e parcialmente ruins no critério e-lixo. 
A empresa não quis se pronunciar sobre o ranking, mas informou que possui ações de 
sustentabilidade, como instalações com consumo eficiente de energia e um programa de 
remanufatura de computadores, que estendem a vida útil de 500 mil computadores por ano. 
 
Já a Philips tem problemas com lixo eletrônico. “A Philips está com um projeto-piloto para 
recolher os produtos descartados na Argentina, no Brasil e na Índia. Com o resultado, 
estudaremos o que pode ser feito”, disse Marcus Nakagawa, assessor de sustentabilidade da 
Philips. A empresa acaba de colocar no ar um novo portal de sustentabilidade, no qual os 
clientes podem verificar todas as ações que têm sido feitas. “A ideia é juntar todos os 
projetos da América Latina e dar detalhes de cada um deles”, falou Nakagawa.  
 
HP 
 
Apesar de ter tido uma pontuação abaixo de 5 no ranking do Greenpeace, a HP possui 
projetos sustentáveis e, neste mês, inaugurou aqui no Brasil o primeiro centro de reciclagem 
de cartuchos da América Latina. Localizado em Sorocaba (SP), o centro tem capacidade para 
receber 1,2 milhão de cartuchos por ano. A previsão da empresa é de reciclar, no primeiro 
mês, cerca de 30 mil unidades. 
 
Em sua segunda fase, o Centro de Reciclagem de Cartuchos contará com o Environmental 
Innovation Lab (Laboratório de Inovação Ambiental), que desenvolverá pesquisas e análises 
de suprimentos utilizados na fabricação dos produtos.  
 
Para a coleta gratuita dos cartuchos, basta enviar um e-mail para: 
recoleta.cartuchos@hp.com. A HP atende solicitações de, no mínimo, cinco unidades.  
 
Motorola 
 



Apesar de ter obtido nota baixa na reciclagem do plástico, a Motorola lançou no mês passado 
o Moto W233 Renew, fabricado com material reciclado de garrafas plásticas. O celular possui 
a Certificação de Produto Carbon Free emitido pela Carbonfund.org. 
 
O tamanho da embalagem também foi reduzido em 22% e todo o material que acompanha o 
celular foi impresso em papel 100% reciclado. Nos Estados Unidos, a embalagem ainda inclui 
envelope para reciclagem com postagem pré-paga para que o usuário possa devolver o 
celular antigo sem custo adicional. O aparelho chega ao Brasil ainda neste semestre. 
 
Desde 1999, a Motorola também possui um programa de reciclagem para telefones celulares 
e acessórios, chamado Ecomoto, que já recolheu 250 toneladas de baterias. 
 
Vivo 
 
Apesar de não estar no ranking, a Vivo está com uma ação semelhante à da Motorola: a 
campanha “Vamos Trocar Ideias” que arrecada celulares e acessórios usados em 3,4 mil 
postos espalhados por suas lojas.  
 
Para divulgar a ação, a DPZ criou a campanha composta por filme, anúncio em mídia 
impressa e site (www.vivo.com.br/vamostrocarideias). “Em uma semana e meia de 
campanha conseguimos arrecadar 1,5 milhão de itens e nosso vídeo já é o mais visto no 
YouTube no Brasil e o sétimo mais visto em todo o mundo!”, comemora Cristina Duclos, 
diretora de imagem e comunicação da Vivo. 
 
A empresa também está em fase de implementação das contas online, nas quais o cliente 
receberá sua conta via site e/ou e-mail para economizar papel. 
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