
O NÚMERO DE CARTÕES no Brasil
cresceu. E como! Em 2000, havia pou-

co menos de 120 milhões de unidades
em circulação no País. Segundo a úl-

tima apuração da Abecs (Associação

Brasileira das Empresas de Cartões
de Crédito e Serviços), esse número
pulou para 514 milhões em 2008- Isso

significa que há, em média, 2,8 car-
tões para cada brasileiro. Além dos

cartões de crédito e de débito, essa
conta também-contempla os cartões

de redes varejistas, que também caí-
ram no gosto dos consumidores.

Os dados mostram que os cartões

vêm sendo-bem aproveitados. Só no
ano passado! os brasileiros fizeram
cerca de 5,3 bilhões de transações
com cartão de crédito. Mas há tam-

bém, infelizmente, um lado obscu-

ro em todo esse sucesso, já que, da

mesma forma que cresce o volume de
cartões ativos, naturalmente também

aumenta a quantidade daqueles que

são descartados no meio ambiente.
Quando jogados no lixo comum,

cartões plásticos ou magnéticos vão
parar em aterros sanitários ou Hxões a

céu aberto, onde começam a decom-
por-se, contaminando o meio ambien-

te e gerando riscos à saúde humana.
Os cartões são nocivos porque contêm

substâncias não biodegradáveis, como
chips, tintas e tarjas magnéticas.

Pensando em chamar a atenção
do público para a necessidade de

descarte correto desse material, a

Porto Seguro iniciou, no começo des-

te ano, uma campanha para a recicla-
gem de cartões. "Desenvolvemos a

campanha com base na constatação
de que faltam iniciativas destinadas

ao reaproveitamento dos materiais.

Os cartões são fabricados com plás-
tico, que pode demorar até 450 anos
para se decompor", explica Mirian

Mesquita, responsável pela área de

Responsabilidade Social e Ambiental
da Porto Seguro.

Para isso, a empresa disponibilizou
gratuitamente, em mais de 35 pos-

tos de coleta na capital paulista e na

Grande São Paulo, minicoletores para
o depósito de cartões, a fim de evitar
que sejam jogados no lixo doméstico.
Além desses postos, há uma partici-

pação maciça da rede de parceiros da

empresa, como segurados, corretores
e interessados em geral. Os recipien-

tes contêm orientações e dicas sobre

como descartar corretamente os car-
tões, como a necessidade de picotá-
los para garantir o sigilo dos dados

pessoais dos clientes.

ROTA CONSCIENTE

Quando os minicoletores estive-
rem cheios, os parceiros devem levá-

los à sucursal mais próxima e despejar
o seu conteúdo no coletor localizado

junto ao display da campanha, po-
dendo reutilizá-los para novas coletas.

Depois de recolhido e armazenado
corretamente, o material será enca-

minhado a empresas especializadas

em reprocessamento. Dos cartões são

retirados elementos para a fabricação

de plásticos, cimento, tubos de PVC,
conduítes de fiação elétrica e pavi-

mentação de ruas e avenidas.
Segundo a Porto Seguro, ainda

não é possível contabilizar quantos

cartões já foram recolhidos com a

campanha, mas a iniciativa vem con-

quistando cada vez mais adeptos e
tem sido elogiada por diversos se-

tores. "Estamos fazendo urna grande
divulgação para estimular a partici-

pação da população. Além disso, o
objetivo é aumentar a abrangência

da campanha para todos os Estados
brasileiros", comenta Mirian.

Para obter um minicoletor de car-
tões, pilhas e baterias, basta ir a uma

sucursal da Porto Seguro. Ele é gralui-
to e destinado a qualquer pessoa inte-

ressada. Para mais informações, aces-
se www.portoseguro.com.br, clique em

Sala de Imprensa e depois no link Res-

ponsabilidade Social e Ambiental.
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