
Descarte de eletrônicos abre oportunidades 
 
Descartar corretamente, dar o tratamento adequado e aproveitar os resíduos de materiais 
eletroeletrônicos de maneira economicamente viável são os desafios dos agentes envolvidos 
nesse segmento de negócios potenciais, avaliam os empresários do setor. "Esses materiais 
estão hoje muito dispersos, os usuários não sabem o que fazer e só agora os fabricantes 
começam a se organizar para dar uma destinação correta ao lixo eletrônico", diz Ricardo 
Rodrigues, gerente de desenvolvimento de negócios da subsidiária brasileira da multinacional 
belga Umicore, que atua na reciclagem de sucata eletrônica e baterias recarregáveis. 
 
"Mais do que tudo, além de aumentar a coleta e melhorar as formas de descarte, é preciso 
também aumentar o parque de recicladores e conceder incentivos para que as empresas 
tenham condições econômicas de fazer a reciclagem", destaca Victor Bicca, presidente do 
Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre). 
 
As oportunidades de negócios são promissoras, diz Rodrigues. Já são quase 25 milhões de 
usuários de computadores no país, e as vendas de notebooks crescem exponencialmente. 
"Com esses equipamentos vêm junto as placas de circuitos impressos e as baterias 
recarregáveis, elementos que precisam receber tratamento adequado no fim de vida". Não só: 
a estimativa é de que o Brasil chegue ao final do ano com 200 milhões de usuários de 
celulares, outro item de valor entre os materiais eletrônicos recicláveis. 
 
"Estamos oferecendo um serviço de destinação ambientalmente correto para esses materiais 
adquiridos no Brasil, que, depois de avaliados o teor de metal contido nos lotes recebidos dos 
sucateiros são enviados para a Bélgica onde passam por um sofisticado processo de reciclagem 
e recuperação." 
 
Em 2009, a Umicore enviou à Bélgica, para reciclagem, cerca de 120 mil toneladas de 
materiais eletroeletrônicos, basicamente placas de circuito impressos, aparelhos celulares e 
baterias recarregáveis. Um volume muito pequeno em relação à capacidade dos laboratórios 
da matriz belga de reciclagem de resíduos eletroeletrônico contendo metais nobres, em torno 
de 300 mil toneladas. "Um dos problemas é como fazer esses materiais descartados pelos 
usuários chegar às recicladoras", diz.  
 
Para o Cempre, entidade dedicada à promoção da reciclagem, o novo marco regulatório federal 
deve alterar esse cenário, principalmente com a adoção da logística reversa que atribui ao 
fabricante a responsabilidade pela coleta dos resíduos eletroeletrônicos, em parceria com sua 
rede de assistência técnica, cooperativas de recicladores e catadores. "Estamos mobilizando o 
empresariado, incentivando os programas que algumas empresas estão executando para 
receber materiais recicláveis, mas como passo preliminar iniciamos a elaboração de um 
diagnóstico qualitativo sobre a reciclagem de produtos do setor eletroeletrônico no país", diz 
Bicca.  
 
As iniciativas apontam alguns caminhos de aproveitamento saudável dos materiais 
eletroeletrônicos. A Dell está utilizando materiais alternativos como o bambu em embalagens e 
aproveitou 2,3 mil toneladas de plástico reciclado desde 2009 na produção de equipamentos. A 
Philips preparou toda a sua rede de assistência técnica para coletar os produtos que levam a 
sua marca e da Walita (aparelhos de TV, áudio e vídeo, eletro portáteis e monitores), que 
agora são enviados para o processo de reciclagem, recebendo os componentes, 
posteriormente, uma destinação adequada. A HP mantém em Sorocaba (SP), um centro de 
reciclagem de cartuchos com capacidade para receber 1,2 milhão de cartuchos por ano. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 set. 2010, Especial Negócios Sustetáveis, p. 
F4. 


