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O fácil acesso ao crédito, a ascensão das classes C e D a bens de consumo e o ritmo do 
crescimento econômico do país, traduzido pelo recorde de vendas esperado pelo comércio no 
Natal, têm como termômetro a maior circulação de embalagens descartáveis e produtos que 
saem de uso na troca por novos. Nos últimos quatro anos, o faturamento de indústria de 
embalagem aumentou 30%, pulando de R$ 30,9 bilhões em 2006 para R$ 40 bilhões em 
2010. Na esteira do aquecimento está o aumento de resíduos após o consumo, que gera 
potenciais impactos ambientais com reflexos nas mudanças do clima global, mas abre uma 
janela de oportunidades para um mercado que se consolida: o da reciclagem. 
 
No Brasil, como na maioria dos países emergentes, o potencial do setor segue o ritmo da 
urbanização e seus problemas, como o lixo. O desafio abrange cerca de 60% dos 6, 8 bilhões 
de habitantes do planeta. No total, 9% vivem em megacidades com mais de 10 milhões de 
habitantes. As dez maiores cidades do mundo são hoje responsáveis por cerca de 20% do PIB 
global, o que reflete o nível de consumo e materiais descartados. 
 
Turbinada pela lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em agosto, que obriga 
a logística reversa dos produtos e a coleta do lixo reciclável pelo serviço municipal, a 
reciclagem ganha escala no país, com efeito-cascata nos negócios. De acordo com o 
Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), o Brasil recolhe e recicla 13% dos 
resíduos urbanos - um mercado que gira em torno de R$ 12 bilhões ao ano. Mas o potencial de 
crescimento é superior a 50%. Recente estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) mostra que o país perde R$ 8 bilhões por ano ao enterrar o lixo que pode ser 
reaproveitado. 
 
"Os principais gargalos são a educação da população para separar os materiais nas 
residências, o baixo nível de gestão e investimento dos municípios na coleta e a carga 
tributária, que onera a cadeia da reciclagem com impostos que incidem duplamente sobre os 
produtos -- quando são fabricados e, depois, reutilizados como matéria-prima após o 
consumo", analisa Victor Bicca, presidente do Cempre. Ele adverte: "há espaço para todos, 
mas é urgente estruturar o parque fabril de reciclagem para receber a maior quantidade de 
materiais que chegará ao mercado com o fim dos lixões em quatro anos e a expansão da 
coleta seletiva pelas prefeituras, conforme determina a legislação".  



 
"Quem não se mexer será penalizado e perderá mercado", diz ele. Os acordos setoriais, 
previstos na nova lei para organizar a logística reversa, poderão acelerar esse processo 
mediante modelos inovadores de negócio e contratos com redes de cooperativas de catadores. 
Cogita-se uma política de preço mínimo para materiais recicláveis, o que evitaria perdas por 
conta de flutuações de preços.  
 
Diferentes setores produtivos planejam novos investimentos. O foco maior é receber de volta 
embalagens e outros produtos após o consumo. "Infelizmente alguns empurram com a 
barriga", critica Lucien Belmonte, superintendente da Associação Brasileira das Indústrias 
Automáticas de Vidro (Abividro). O setor investirá na montagem de uma central para gerenciar 
a logística reversa, com plano de aumentar a coleta de cacos, de R$ 60 milhões para R$ 120 
milhões o faturamento com a reciclagem. 
 
Com farta mão de obra para coleta e preços atraentes da commodity, as latas de alumínio 
atingem índices de reciclagem recordes no Brasil, compondo 50% e 60% das chapas usadas 
em novas embalagens. O setor movimentou R$ 1,9 bilhão em 2009. No caso das garrafas PET 
recicladas, o mercado alcançou no ano passado R$ 1,09 bilhão, reunindo 500 empresas. A 
indústria têxtil é a maior consumidora das fibras sintéticas recicladas, substituindo matéria-
prima virgem originária do petróleo. "Apesar do avanço, a capacidade ociosa é de 30%", diz 
Auri Marçon, presidente da Associação Brasileira da Indústria do PET. 
 
"Crescem apostas na logística reversa de eletroeletrônicos", avalia André Monteiro, 
coordenador do programa New Ventures, da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Ele cita 
negócios de inovação, como o nicho ocupado pela empresa de gestão Descarte Certo, que 
presta serviço de coleta junto ao consumidor via internet, emitindo certificado de entrega para 
reciclagem. A empresa fechou contrato com o Carrefour para o descarte pré-pago, vendido ao 
comprador juntamente com a garantia estendida do produto.  
 
No Brasil, a expansão da reciclagem abre espaços para o mercado de coleta e tratamento de 
resíduos. Hoje apenas 8% das cidades coletam o lixo reciclável. "É promissor o modelo de 
parcerias público privadas para viabilizar investimentos e fazer a lei sair do papel", afirma 
Carlos Silva, diretor da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais - setor que fatura R$ 17 bilhões por ano no país e encomendou estudo de consultoria 
sobre o tema.  
 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jan. 2011, Especial Reciclagem, p. F1. 


