
Tok&Stok realiza programa de reciclagem junto a seus colaboradores 

A Tok&Stok anunciou o lançamento do programa “Tok 3Rs”, voltado ao processo de reciclagem 
de aparas de papelão e plásticos, materiais utilizados nas embalagens de seus produtos. 

Além de conscientizar seus colaboradores quanto à importância dos 3 “Rs” (Reciclar, Reduzir, 
Reutilizar), o programa pretende criar uma identidade mais forte para esse esforço, que 
contempla ações que já vêm sendo realizadas pela empresa e outras novas, que estão sendo 
colocadas em prática neste momento. 

Uma delas é a coleta seletiva de todo o descarte da empresa, além das embalagens dos 
produtos, o material plástico, papel e papelão e também isopor e madeira provenientes da 
operação das 27 filiais da rede, depósitos e escritórios. O material retorna de forma 
organizada, aproveitando o fluxo da logística reversa, com caminhões que voltam com pouca 
carga para os depósitos centrais localizados em Barueri, São Paulo. 

O que chega à central é encaminhado para um setor de organização da coleta, que dispõe de 
prensas e caçambas específicas. Daí é reutilizado por empresas especializadas que compram o 
material para revenda e novo uso em processos de reciclagem. A receita arrecadada é 
revertida para instituições sociais de todo país com as quais a Tok&Stok colabora. 

“Fazemos o encaminhamento de lâmpadas queimadas provenientes dos 122 mil m² de filiais, 
depósitos e escritórios para uma empresa especializada no reaproveitamento do material, 
sobretudo daquelas de tipo fluorescente que contém metais pesados e que são nocivas ao 
meio ambiente. Mesmo quando acontece a quebra das lâmpadas, os restos são recolhidos, 
acondicionados e também direcionados ao processo de reciclagem”, diz o diretor comercial, 
Nilo Signorini. 

A Tok&Stok paga pelo descarte do material, que é realizado por uma empresa certificada e 
especializada, que dispõe de um processo de tratamento que absorve os vapores contidos nas 
lâmpadas, os resíduos sólidos (filtra o pó fluorescente separando-o do vidro e metal) Todo o 
descarte é reaproveitado e os elementos contaminantes são processados para produzir 
mercúrio líquido, que é reempregado pela indústria. 

Segundo Signorini, o desafio maior é organizar todo esse fluxo que depende de muitas 
pessoas, e até do próprio cliente das lojas. “Promovemos campanhas internas para as lojas 
organizarem os materiais a serem enviados para a reciclagem na central”, explica o executivo. 

“Para que o processo ocorra de forma correta, é preciso que cada loja envie para a central a 
coleta devidamente separada. Além disso, é necessário dispor de recipientes adequados para o 
transporte e organização desses materiais durante todo o fluxo de devolução. Caixas, sacos e 
containeres foram desenvolvidos especialmente para o projeto”, diz Signorini.  
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