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fabricante de produtos de linha
branca das marcas Consul e
Brastemp, foi fazer parcerias
com algumas companhias dis-
tribuidoras de energia elétrica,
entre elas a CPFL. Por lei, estas
empresas são obrigadas a inves-
tir 0,5% da receita em ações de
combate ao desperdício de
energia em seus estados.

Onde entra a Whirlpool? A
fabricante vende refrigeradores
para as companhias como se fos-
se uma negociação tradicional
com o varejo. Quando a geladeira
é entregue na casa da família pri-
vilegiada pelo programa, a
Whirlpool aproveita para retirar
o refrigerador antigo. O produto
é levado para o centro de recicla-
gem da fabricante, em Joinville

(SC). Lá, tudo que pode reciclado
é reaproveitado. Materiais como
plástico, alumínio e cobre são
vendidos para as indústrias cor-
respondentes. “É um modelo de
negócio do futuro. Olhando as
empresas do ponto de vista da
sustentabilidade, não há como
agir diferente”, diz Armando do
Valle Júnior, diretor de relações
institucionais da Whirlpool. ■

por conta própria
vender geladeiras novas e reciclar as antigas

Nem sempre as tentativas
do varejo dão certo. Há
cerca de dois anos, o
Carrefour tentou recolher
impressoras usadas,
oferecendo descontos para
clientes na compra de uma
nova. O projeto não vingou.
O supermercadista
descobriu que existiam
poucas empresas no
mercado especializadas
no correto processo de
reciclagem. Além disso,
as impressoras usadas
começaram a ocupar muito
espaço das lojas. “No
varejo, espaço é dinheiro”,
diz Fábio Regis, diretor de
eletros do Carrefour. Como
se não bastassem essas
dificuldades, alguns clientes
se recusavam a entregar
a impressora antiga.

Henrique Manreza

Quando o assunto é reciclagem,
algumas empresas, tanto
varejistas quanto indústrias, são
avessas a revelar números exatos
acerca da quantidade de produtos
reciclados ou do investimento
destinado para esse tipo de
operação. Um dos temores
é que empresas de reciclagem
tenham acesso a estes números,
o que pode dificultar possíveis
negociações. A Whirlpool é um
exemplo. A empresa mantém um
centro de reciclagem em Joinville
(SC) e pensa em terceirizar o
serviço conforme a quantidade
de produtos a serem reciclados
aumentar. “Se um dia passarmos
a fazer esta terceirização, não
gostaríamos que as empresas de
reciclagem tivessem acesso aos
nossos números. Isto poderia
tornar os serviços mais caros”,
diz Armando do Valle Júnior,
diretor de relações institucionais
da Whirlpool. Mas se as empresas
são reticentes, entidades
filantrópicas como o Exército
de Salvação não têm o que
esconder. Segundo Dirceu Lemos,
administrador do programa da
entidade, o Exército de Salvação
recolhe, por dia, cerca de
25 geladeiras na cidade de
São Paulo e outras 12 na do Rio.
Deste total, um terço é levado
para a assistência técnica e o
restante é vendido para empresas
de reciclagem. Na entidade,
somente produtos de linha branca
são aceitos com defeito. C.E.

Nem todos querem
revelar números

PASSOS LENTOS

Mil
toneladas de resíduos foi
o total reciclado pela Whirpool
em 2009. O número parece
imponente, mas atualmente
a fabricante consegue
reciclar apenas 1% do total
de produtos que vende.

CLASSE A

R$ 152,90
é o valor cobrado pelo
Carrefour para retirar
da casa do cliente uma
geladeira usada de grande
porte. O produto é levado
para reciclagem por
uma empresa parceira.

Itautec exporta placas de PCs usados
Venda de componentes
cobre 56% dos gastos
com o programa de
reciclagem da fabricante

Carolina Pereira
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Livrar-se de um computador
usado se tornou em alguns casos
um processo fácil e barato para o
consumidor. Fabricantes como
Itautec, HP e Dell, por exemplo,
mantém programas de reciclagem
em e não cobram nada por isso.
Os próximos passos da indústria
são diminuir os gastos com logís-
tica e até começar a lucrar com a
venda de componentes.

A Itautec, por exemplo,
consegue fazer isso em parte.
Hoje, 56% de seus programas
de reciclagem no Brasil, que
incluem coleta de equipamen-
to e direcionamento para cen-
tros de desmontagem, são pa-
gos com a comercialização de
componentes usados. Segundo
João Carlos Redondo, gerente
de sustentabilidade da empre-
sa, a fatia paga dessa forma era
de 70% em 2008, mas redu-
ziu-se por conta da derrubada
nos preços da sucata, uma des-
valorização gerada pela crise.

O volume, no entanto, au-
mentou de um ano para outro.
Foram 527,7 toneladas de equi-

pamentos reciclados em 2009,
crescimento de 13% em rela-
ção a 2008. A expectativa é de
que, quando o volume atingir
700 toneladas, 100% do pro-
cesso será custeado pela venda
dos componentes. A partir daí,
o programa deve gerar lucros.

A exportação de placas faz
parte das fontes de receita vin-
das do processo de reciclagem.
Esses componentes, que cor-
respondem a 12% do material
dos computadores de mesa e
8% dos notebooks, são envia-
dos para Cingapura e Bélgica,
onde são reciclados e voltam
para a cadeia produtiva. No
Brasil, não existem parceiros

homologados pela empresa
para esse serviço.

Segundo Kami Saidi, diretor
de operações para o Mercosul e
também responsável pelo Pro-
grama Integrado de Sustentabi-
lidade Ambiental da HP Brasil,
a logística para recolher os
computadores é um processo
muito custoso. “Não vejo uma
equação em que a venda dos re-
síduos compense esses gastos.
Nosso objetivo é gastar menos
com logística, integrando-a ao
modelo de negócio”, diz. A em-
presa também aposta na logís-
tica colaborativa, que é a entre-
ga voluntária de equipamentos
usados pelos clientes. ■

HP quer incentivar
o retorno de produtos
pelos próprios
usuários, a fim
de reduzir os custos
com transporte
no processo
de reciclagem
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