
Sustentabilidade sem lei 
 
Leonardo Silvério, gerente de logística da Furukawa, uma fabricante de cabos de rede e 
telefônicos, está recolhendo cabos de redes obsoletos nos clientes. Ele está fazendo no Brasil o 
mesmo que a empresa faz no mundo todo, porque os cabos, formados por plástico e cobre, não 
se decompõem sozinhos na natureza. Se Leonardo deixar por conta do cliente e os cabos 
seguirem um destino incerto, seja o lixão ou um sucateiro não legalizado, a Furukawa pode ser 
multada. 
 
Desde o final da década de 80, os deputados brasileiros discutem uma lei sobre os resíduos 
sólidos, seja da indústria, seja da área de saúde. Mais de 100 projetos de lei foram elaborados 
desde então. A então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, pediu, em 2007, a ajuda do 
presidente Lula para emplacar a discussão sobre a lei. Até agora, nenhuma lei federal sobre o 
assunto foi promulgada. A ausência da lei dá abertura para que cada estado crie a sua própria. 
José Serra, governador de São Paulo, aprovou uma lei sobre o destino de resíduos sólidos em 6 
de julho de 2009. E se cada estado decidir fazer o mesmo, será uma complicação para Leonardo. 
 
Outros diretores de empresas de TI passam pela mesma situação de Leonardo. Kami Said, diretor 
de operações para o Mercosul e diretor do comitê Green Team da HP, já começou a recolher 
hardware e suprimentos de seus clientes corporativos ou domésticos em todo o Brasil. A ordem 
veio da matriz americana e a ação começou a ser implementada em 2006. 
 
Logística reversa 
 
Benjamin Sicsú, vice-presidente de novos negócios da Samsung no Brasil, também tem tentado 
implementar um processo que ele chama de logística reversa. O recolhimento de baterias e pilhas 
já funciona bem, mas trazer de volta para a fábrica os equipamentos fabricados pela Samsung só 
será possível, segundo ele, com uma lei federal aprovada. "Estamos em fase de regulamentação 
do nosso processo de logística reversa. Mas isso só funcionará bem quando tivermos todas as 
especificidades da lei bem definidas." 
 
A importância do processo de logística reversa para essas empresas é que, sem isso, o ciclo de 
sustentabilidade ambiental não fecha. O conceito de sustentabilidade ainda não é totalmente 
claro para muitas empresas no país. As globais têm maior domínio, pois já há leis aprovadas em 
outros países. 
 
Por aqui, ainda se confunde sustentabilidade com ações ambientais isoladas, como economia de 
energia, água e papel, reciclagem de lixo e coisas parecidas. Uma empresa só pode ser 
considerada sustentável se estiver apoiada sobre modelos integrados que contemplem redução, 
reutilização e reciclagem de materiais que voltam a ser usados como matéria-prima. 
 
A Furukawa já tem o processo de logística reversa de cabos telefônicos desde 2002. O projeto faz 
parte do processo de sustentabilidade. As empresas de telefonia retiram cabos das ruas e os 
devolvem à Furukawa. A sucata dá direito a uma certa quantidade de cabos novos de graça. 
"Como são poucas empresas e uma quantidade de cabos na ordem das toneladas de sucata para 
cada uma, é mais fácil", afirma Leonardo. 
 
Com a experiência positiva, em 2007, a Furukawa começou a implementar o mesmo projeto para 
clientes de cabos de informática, já que a empresa declara ter 50% do mercado do produto no 
país -principalmente em São Paulo. Aí começaram os problemas. 
 
Trabalho de conscientização 
 
"Os cabos de rede estão muito pulverizados e, em cada empresa, eles são em quantidade bem 
menor do que no caso das empresas de telefonia", diz Leonardo. Por esse motivo, ele passou todo 
o ano de 2007 e parte de 2008 fazendo um trabalho de comunicação e conscientização junto a 
seus 32 distribuidores no país. Só assim eles podem incentivar os instaladores a juntar os cabos 
retirados e mandá-los de volta para a Furukawa. A recompensa também é em novos cabos. 
 



Mas, além de ter de fazer com que o distribuidor conscientize o instalador, Leonardo ainda tem o 
entrave fiscal. "Para ele me mandar o cabo velho, precisa emitir nota fiscal para que o produto 
seja transportado sem problemas". Então a Furukawa auxilia o instalador nesse processo, envia 
a ele um pallet com capacidade para 300 quilos de cabo sucata e seu distribuidor apenas libera o 
produto novo. "Os marketeiros acham um projeto lindo, mas colocar isso em prática é uma 
chateação." 
 
Nas planilhas do projeto, Leonardo vê que a operação ainda não compensa para a Furukawa, pois 
o retorno do material tem sido baixo. No pátio da empresa há apenas 30 minicontêineres com, no 
máximo, 300 kg de cabo em cada um. A Furukawa insiste no projeto porque é uma orientação 
mundial de que a empresa seja sustentável em todos os países. E a questão da logística reversa 
tem papel importante para cumprir esse plano, fechando a cadeia de sustentabilidade junto com 
os outros projetos da empresa — como a redução do uso de chumbo (material altamente 
poluente) nos cabos, obedecendo a uma norma européia. "O produto fica mais caro. A vantagem 
é que com isso começamos a exportar cabos do Brasil para os países europeus." 
 
Ao receber os cabos que voltam dos clientes, a Furukawa separa o plástico do cobre. O plástico é 
vendido para oito empresas homologadas que fazem saco de lixo e sola de sapato. O cobre é 
moído e enviado para um laminador, que dá desconto no envio do metal em fio. 
 
Assim como a Furukawa, a HP insiste na logística reversa por ser uma norma mundial da 
empresa. Mas, como ainda não há lei no Brasil, depende da conscientização dos clientes e 
usuários para procurar a HP e devolver o que estiver obsoleto e levar até um dos 55 postos de 
coleta pelo país. Caso não haja um posto próximo, a empresa retira no local. Kami diz que instalar 
os centros foi uma maneira mais barata de investir em logística reversa. 
 
A espera da lei 
 
Além da reutilização do material, a HP também tenta diminuir o tamanho das caixas para 
proteção dos produtos e desenvolver novos materiais para substituir o isopor. "Hoje, por 
exemplo, já é possível usar papel reciclado e fibra de coco para impressoras pequenas", diz Kami. 
Em fevereiro, a empresa inaugurou em Manaus um centro de reciclagem com capacidade para 
trabalhar com 1 milhão de cartuchos. Os materiais separados são enviados para o Canadá, único 
país com patente para transformar esses resíduos em matéria-prima. Depois, o material volta 
para ser reinserido no ciclo de fabricação no país. 
 
Enquanto espera a lei federal, a Samsung já adequou todas as suas instalações no país para 
serem sustentáveis, com reaproveitamento inteligente de água, tratamento de esgoto e 
economia de energia. Nos produtos, tem diminuído mundialmente a quantidade de metais 
utilizados. "Seguimos as normas mais restritas de acordo com cada produto. Assim, 
automaticamente, temos um produto apto a ser comercializado em qualquer país", diz Benjamin 
Sicsú. Mas no Brasil, a falta de uma legislação federal atrapalha os planos de sustentabilidade da 
Samsung. "Alguns estados ou até municípios têm lançado leis inaplicáveis ou sem possibilidade 
de resolução técnica." 
 
Enquanto a lei federal não vem, as empresas aproveitam suas adequações internacionais para 
ganharem dinheiro vendendo em outros países. E, de alguma forma, estarão mais preparadas 
para se adequar à lei brasileira, quando ela for aprovada. 
 
Atalho 
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