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Fabricantes de computadores e soluções para automação bancária estão investindo em ações 
de proteção ao meio ambiente. As iniciativas, que dão impulso a um movimento batizado de 
"tecnologia verde", incluem a produção de equipamentos ecologicamente corretos, sem a 
presença de metais nocivos, e a reciclagem de máquinas.  
 
A fabricante de PCs Itautec investiu R$ 3 milhões para montar um sistema de produção livre 
de chumbo e reciclou no ano passado mais de 400 toneladas de material eletrônico. Já a 
Diebold quer recuperar 2 mil ATMs (caixas automáticos) por mês, enquanto a IBM oferece aos 
clientes data centers mais compactos, de olho no menor consumo energético. 
 
"Cerca de 15% do efeito estufa causado pelas empresas vêm de produtos e processos de 
computação eletrônica", afirma João Carlos Redondo, gerente de sustentabilidade da Itautec, 
com 5,3 mil funcionários, faturamento de R$ 1,9 bilhão e atuação em nove países. Desde 
2003, a companhia pilota um programa de reciclagem de resíduos gerados por aparelhos 
eletrônicos obsoletos.  
 
No ano passado, a empresa despachou para a reciclagem cerca de 470 toneladas de materiais. 
O volume inclui 22 toneladas de placas, 180 toneladas de metal e 148 toneladas de plástico, 
além de 141 toneladas de cabos e borra de solda.  
 
A preocupação da Itautec com o aspecto ambiental começou há quase dez anos, com a criação 
de um sistema de gestão certificado pela ISO 14001 e investimentos de R$ 1,6 milhão. A 
diretriz verde acabou sendo reforçada pelos contratos que a empresa mantém no exterior - a 
Itautec atua na Europa há 20 anos. "Os clientes europeus passaram a incluir nos acordos 
novas cláusulas sobre a destinação das máquinas." Hoje, 97% do material de cada unidade 
fabricada são reciclados no Brasil.  
 
Além disso, entre 2006 e 2007, a Itautec investiu R$ 3 milhões para montar um sistema de 
produção "lead free" ou livre de chumbo. Junto com substâncias como o mercúrio e o cádmio, 
o chumbo pode ser dissolvido na água e entrar na cadeia alimentar humana em até um ano - 
se for descartado em aterros sanitários sem proteção. A empresa conseguiu substituir o 
chumbo por uma liga metálica baseada em estanho, cobre e prata, sem prejuízos ao 
funcionamento dos equipamentos ou aumento do preço final. Em fevereiro, lançou o notebook 
Infoway W7650, isento de metais pesados, por R$ 2,7 mil. 
 
Em 2008, 93% dos produtos montados pela marca estavam de acordo com a diretriz europeia 
Rohs (Restriction of Hazardous Substances ou Restrição de Substâncias Nocivas), padrão que 
assegura que as máquinas não contenham metais pesados. "Os 7% restantes são de itens de 
fabricação descontinuada." A previsão é que até o final de 2009 esse índice seja de apenas 2% 
das mercadorias em produção.  
 
Na fábrica de ATMs da Itautec em Jundiaí (SP), as unidades já são produzidas dentro do 
modelo Rohs. Quando obsoletas, são desmontadas e recicladas. A planta tem capacidade 
instalada de produção de até 2,4 mil ATMs por mês. Mas há algumas dificuldades pelo 
caminho. "Ainda não existe nenhuma empresa especializada na recuperação de placas no 
Brasil", diz Redondo. Por isso, o componente precisa ser exportado para companhias de 
reciclagem em Cingapura e na Bélgica. O executivo também afirma que a maioria dos diretores 
de tecnologia das corporações ainda não encara a sustentabilidade como prioridade na compra 
de equipamentos.  
 
A Diebold, que também fabrica ATMs, iniciou a reciclagem de caixas eletrônicos no Brasil a 
partir de setembro de 2008. Cinco mil unidades já foram desmontadas e tiveram as peças 
recicladas. A meta da empresa, que faturou R$ 1 bilhão e produziu 18 mil equipamentos no 
ano passado, é realizar 2 mil reciclagens por mês. 
 



A companhia aderiu à norma Rohs e recompra equipamentos com mais de sete anos de uso, 
inclusive de outros fabricantes. O trabalho inclui o gerenciamento de todo o processo de 
descarte, que pode levar até três meses. No final, o cliente recebe um relatório com o destino 
de cada componente. "Desde o ano passado, a fábrica de Manaus também investe na redução 
do consumo de energia, de água e de resíduos depositados em aterros", adianta João Abud Jr., 
presidente da Diebold, que tem clientes como a Caixa, Banco do Brasil e Bradesco. 
 
Segundo Abud, entre os elementos recicláveis nos ATMs está o aço, que corresponde a mais 
de 90% da máquina, além de plástico, cobre e vidro. "Depois de reciclados, os componentes 
podem se transformar em matéria prima para outras aplicações." Os monitores, que contêm 
material nocivo como o chumbo e o fósforo, acabam triturados, enquanto o plástico e o cobre 
são retirados dos cabos. As placas seguem para empresas de reciclagem na Alemanha.  
 
Antes mesmo de abraçar a reciclagem, as empresas devem aprender a economizar energia, 
segundo Roberto Diniz, executivo de otimização da IBM, outra gigante da área de automação 
bancária. A empresa já está fazendo o seu dever de casa com o projeto global Big Green, 
lançado em 2007 com investimentos de US$ 1 bilhão.  
 
A iniciativa pretende dobrar a capacidade dos data centers da companhia até 2011, sem 
aumentar o espaço físico ou a quantidade de energia reservada para eles. "Ao mesmo tempo, 
vamos reduzir em 12% as emissões de carbono com a pouca utilização de energia." 
 
Uma das armas da companhia para atingir suas metas de sustentabilidade é a oferta de data 
centers modulares, com área de 500 a 2 mil metros quadrados. No Brasil, a ideia conquistou 
usuários como o banco ABC Brasil, que adotou uma solução compacta. Fechado no ano 
passado, o acordo ainda inclui 36 meses de manutenção da IBM, mais softwares e servidores.  
 
"O consumo de energia nos CPDs (Centros de Processamento de Dados) pode aumentar 50%, 
até 2010", avisa Aron Belinsky, consultor em responsabilidade social e sustentabilidade. O 
especialista chama a atenção para a chegada da nova ISO 26000, que passa a vigorar a partir 
do próximo ano. "A norma vai colocar as corporações no centro das discussões sobre as boas 
práticas de preservação ambiental e envolverá mais de 90 países." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 jun. 2009, Tecnologia Bancária, p. F6. 


