


para uma nave espacial. Wall-E é um robozinho de uma
grande corporação programado para compactar e empi-
lhar os restos. As pilhas de entulho são maiores do que
os arranha-céus e ele faz um trabalho sem fim. O cenário
é exagerado, claro, mas o problema abordado pelo longa
da Disney/Pixar é real. A diferença para o que ocorre de
fato, porém, está na solução. O grande negócio não está
em empilhar ou guardar as sobras, mas em reutilizá-las.

Estima-se que cerca de l bilhão de toneladas de lixo
sejam produzidas no mundo por ano. Projeções do pesqui-
sador Nickolas Themelis, da Universidade de Columbia,
mostram que esse montante dobrará até 2030. No Brasil,
pelos cálculos do Instituto Akatu pelo Consumo Cons-
ciente, o lixo gerado hoje permitiria cobrir uma estrada
de 500 quilômetros de extensão, com pistas de ida e vol-
ta, formando um pavimento de 11 centímetros de altura.

Muitos detritos que ocupam espaço nos lixões não
deveriam estar ali, porque seus componentes podem ser
reaproveitados em diversas cadeias produtivas e muitas
vezes contêm elementos tóxicos, que precisam ser tratados.
Estudo do Greenpeace calcula que 5% do total do lixo mun-
dial, o equivalente a 50 milhões de toneladas, é composto
de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos usados, como
computadores, impressoras, celulares e geladeiras. São
equipamentos ricos em plástico, ferro, vidro, cobre e outras
matérias-primas que degradam o meio ambiente e têm va-
lor comercial. O descarte responsável do lixo eletrônico já é
lei em vários países. Na Europa e no Japão, por exemplo, os

apostam em segmentos emergentes de mercado estão
investindo em empresas especializadas na recicla-
gem do lixo eletrônico. Em dezembro do ano passado,
a Camargo Corrêa, por meio da sua subsidiária Cavo,
de gestão de resíduos, e o grupo Solví, que atua nesse
mesmo segmento, criaram a Essencis. Desde março,
quando começou a operar, a Essencis foi contratada
para desmontar mais de 14 mil refrigeradores e reven-
deu a maior parte da matéria-prima recolhida para
indústrias capazes de reutilizá-la. "Esperamos atingir
um faturamento de R$ 30 milhões em cinco anos", diz
Roberto Lopes, diretor superintendente da Essencis.

A maior parte do investimento de R$ 20 mi-
lhões foi destinada para a compra dos equipamen-
tos, importados da Alemanha. Eles foram montados
em quatro caminhões que simulam, de forma itine-
rante, uma planta de reciclagem. "Faz mais sentido
os caminhões irem até uma cidade do Nordeste, por
exemplo, para desmontar 5 mil geladeiras, do que
transportá-las em dezenas de carretas para nossas
plantas, em Joinville (SC) ou Curitiba (PR)", diz Lopes.
O frete rodoviário, além de ser um dos principais ini-
migos do meio ambiente, é a parte mais cara da recicla-
gem, processo que se compromete a retornar a matéria-
prima para o ciclo produtivo, num sistema batizado de
manufatura reversa. "Os custos logísticos chegam a ser
impraticáveis se não houver escala", afirma Aerton Pai-
va, consultor estratégico ligado à área de sustentabili-
dade e presidente da consultoria Apel. Para fabricantes
e varejistas, que sempre se organizaram para entregar
produtos mas não para recolhê-los, gerenciar essa nova
etapa da cadeia é uma grande barreira. "A iniciativa é
positiva, desde que sua responsabilidade e seus custos
sejam compartilhados por todos: poder público, fabri-

O MUNDO DESCARTA TODOS OS ANOS 50
MILHÕES DE TONELADAS DE LIXO ELETRÔNICO

fabricantes são obrigados a arcar com os custos de coleta dos
produtos usados e seu adequado descarte. No Brasil, o tema
ainda se arrasta. Uma lei sobre resíduos sólidos, que inclui
o lixo eletrônico, está em discussão no Congresso Nacional
há cerca de 20 anos. A inércia tem gerado ações isoladas,
como a do estado de São Paulo. Em julho, entrou em vigor
uma lei que obriga as empresas que fabricam, importam
ou comercializam produtos eletrônicos a reciclar ou reuti-
lizar parcialmente as matérias-primas. As penalidades vão
de uma simples advertência até multa diária de R$ 14 mil.





cantes, varejistas e o próprio consumidor", afirma Pau-
lo Vodianitskaia, gerente de sustentabilidade da Whirl-
pool, dona das marcas Brastemp e Cônsul. Na Europa,
mesmo após seis anos da implantação da lei, apenas um
terço dos eletrodomésticos e eletrônicos usados é devi-
damente tratado. Entre os problemas, há desde o des-
carte indiscriminado em lixões até o comércio ilegal de
produtos de segunda mão para países que não integram
o bloco europeu. Mas os fabricantes foram autorizados
a divulgar quanto do preço final do produto eqüivale
ao processo de manufatura reversa, como forma de ex-
plicar ao consumidor um eventual aumento de preço.

A aprovação de uma legislação cada vez mais ri-
gorosa em relação ao lixo eletrônico e as iniciativas do
governo para promover a eficiência energética são os
principais estímulos para o surgimento de empresas
de manufatura reversa. "Esse é um caminho sem vol-
ta. No médio prazo, será também uma exigência do pró-
prio consumidor", afirma Akiko Ribeiro, diretora-exe-
cutiva da Oxil, especializada em manufatura reversa.

Com uma planta em Paulínia, no interior de São
Paulo, a Oxil, fundada em 1998, foi comprada, em setem-
bro do ano passado, pelo grupo Estre, que atua na área
de tratamento de resíduos e também aposta nesse tipo de



EM 2008, A EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA REVERSA OXIL CRESCEU 25%

negócio. "A receita da Oxil cresceu 25% no ano passado
e esperamos que dobre em 2009", afirma Akiko. Cerca
de 50% dos produtos reciclados pela Oxil são geladeiras.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)
exige que as distribuidoras invistam 0,5% da sua receita
operacional líquida em programas de eficiência energética.
Várias cumprem a determinação trocando refrigeradores
velhos de famílias de baixa renda por outros novos, que
consomem menos energia. Faz parte da responsabilidade
das concessionárias o descarte correto do aparelho usado,
o que implica reciclar a maior parte possível dos seus com-
ponentes e reinseri-la em cadeias produtivas diferentes (veja
quadro). A Oxil recebe mensalmente cerca de 3,2 mil gela-
deiras encaminhadas pelas distribuidoras ou pelos fabri-
cantes. Outras 700 unidades que recicla por mês são apa-
relhos comercializados no varejo, mas que apresentaram
algum defeito ou foram danificados durante o transporte.

Empresas como a Oxil e a Essencis esperam ago-
ra pelo programa anunciado pelo governo federal, no ano
passado, de incentivo para a troca de geladeiras com mais
de dez anos para a população de baixa renda. Por meio dos
bancos estatais, o governo facilitaria o financiamento, co-
brando juros bem mais baixos que os de mercado. A meta
é trocar 10 milhões de geladeiras em dez anos. "Se a medi-
da de fato sair do papel, o mercado de manufatura reversa
pode crescer no mínimo dez vezes", afirma Akiko, da Oxil.
A empresa aguarda o programa para realizar novos in-
vestimentos, como a compra de uma máquina no valor de
1,5 milhão de euros. O equipamento tira automaticamen-
te o óleo do motor da geladeira e o gás CFC (presente nos
modelos fabricados até o ano 2000), tritura-a inteira e,
em seguida, separa as diferentes matérias-primas. Hoje,
boa parte desse trabalho é manual. Com o equipamento,
a empresa conseguirá reciclar até 60 geladeiras por hora.

tregue o antigo, mesmo que de outra marca. No Brasil,
as fabricantes de impressoras HP e Lexmark já fazem
isso. "Em dois anos, conseguimos reunir 111 tonela-
das de equipamentos para reciclagem", diz Kami Saidi,
diretor de operações da HP para o Mercosul e diretor
do comitê de sustentabilidade ambiental da empresa.

Em março, a HP inaugurou um centro de recicla-
gem de cartuchos. Por enquanto, são reciclados apenas
os cartuchos usados na sua fábrica de impressoras, em
Sorocaba (SP), para testes das máquinas, e os usados nas
áreas administrativas. Eles somam cerca de 30 mil uni-
dades por mês. Depois de desmontados e lavados, o plás-
tico é triturado e despachado para o Canadá, de onde são
importados todos os cartuchos vendidos aqui. Lá, esse
material é utilizado na fabricação de novos cartuchos.
Também para o Canadá seguem os toners das impres-
soras a laser, recolhidos de clientes corporativos. Seu
material também é reinserido na cadeia de produção.

"Chegamos a orientar os clientes a imprimir menos,
por mais absurdo que isso pareça para uma empresa que fa-
brica impressoras", afirma Carlos Bretos, diretor-geral da Lex-
mark. "No processo de impressão, o papel representa 80% das
emissões de carbono. Os outros 20% referem-se ao processo
de produção das impressoras e toners, além da energia neces-
sária para as máquinas." Desde 2003, a Lexmark recolhe os
cartuchos e toners dos clientes corporativos e os encaminha
para a manufatura reversa. No caso de pessoas físicas, só os
toners são recolhidos. A empresa vai buscar o material na casa
do cliente, desde que ele tenha pelo menos três unidades para
devolver. "Tudo vai para reciclagem. Só de cartuchos, recolhe-
mos mais de 20 toneladas por mês", diz Bretos. Há um interesse
comercial por trás de iniciativas como as da HP e da Lexmark.
Ao estimular a venda de produtos da marca e o recolhimen-
to de cartuchos usados, as fabricantes combatem o chamado
mercado cinza, formado por empresas que repõem a tinta em
cartuchos vazios. "Na reciclagem, existe sempre uma equação
econômica a ser superada", afirma o consultor Aerton Paiva.

Outro setor que dá os primeiros passos na manu-
fatura reversa no Brasil é o automotivo. "Trabalhamos
para algumas montadoras, mas apenas reciclando carros
com defeito ou usados em testes", afirma Reginaldo Bezer-
ra, presidente da GRI, outro braço do grupo Solví. Se pro-
jetos como esses crescerem, talvez possamos escapar da
triste realidade mostrada no desenho animado Wall-E.
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impressoras também são uma parcela significativa do
trabalho das empresas de manufatura reversa. O ma-
terial geralmente é coletado pelos fabricantes, como
no caso de clientes corporativos, em que muitas vezes
a troca já está prevista em contrato. Quando os novos
equipamentos chegam, os velhos são levados para re-
ciclagem. No caso de pessoas físicas, o recolhimen-
to ocorre por meio de parceria com redes varejistas.
Funciona assim: na compra de um aparelho novo, a
empresa oferece um desconto caso o consumidor en-
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