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Os incentivos com redução do ICMS para atrair recicladores são apenas um dos vários desafios 
já previstos na implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O que fazer com os 
produtos piratas e com aqueles vendidos pelo comércio eletrônico? As dúvidas ainda são 
muitas. 
 
A guerra fiscal — disputa entre os governos estaduais pelos investimentos das empresas por 
meio da redução ou eliminação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
poderá transformar em "guerra da sucata" os novos empreendimentos necessários para 
atender a demanda da logística reversa, prevista no Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS, lei 2. 305, de 2010). Este é um dos vários complicadores vislumbrados no âmbito dos 
acordos setoriais em negociação entre fabricantes, comércio, consumidores e governos, nos 
segmentos de eletroeletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas, embalagens, óleos lubrificantes e 
pneus — sendo os seis primeiros obrigados a seguir a nova lei. 
 
Nesta etapa do PNRS, está sendo definida a divisão de tarefas entre as várias etapas da cadeia 
produtiva na implantação da infraestrutura e operacionalização da logística reversa para fazer 
com que embalagens e produtos retomem dos pontos de consumo à sua origem, para 
reciclagem e reaproveitamento como matéria-prima ou demais destinações ambientalmente 
corretas. "Como fechar um acordo nacional setorial se os estados têm políticas diferentes de 
tratar impostos, principalmente a concessão de benefícios por meio do ICMS?" pergunta o 
relator do grupo temático dos eletroeletrônicos e diretor de Responsabilidade Socioambiental 
da Abinee (Associação Brasileira da Indústria de Eletroeletrônicos), André Luis Saraiva. 
 
"Quem garante que o governo "x" não dirá para uma recicladora, Vem para cá que não será 
cobrado imposto'?" complementa Saraiva, ele próprio empresário do setor — há dez anos 
dirige o Prac (Programa de Responsabilidade Ambiental Compartilhada), que nasceu em uma 
empresa e depois ganhou atuação nacional na coleta e reciclagem de pilhas e baterias. 
 
Na avaliação de Rogério Igel, presidente da Wisewood Soluções Ecológicas, empresa de Itatiba 
(SP) que fabrica dormentes ferroviários a partir de plástico reciclado, em substituição à 
madeira, o PNRS corre sério risco ao não estabelecer uma legislação tributária para os 
resíduos. O empresário sugere, por exemplo, a paridade tributária entre resíduo plástico e 
madeira, que, segundo ele, é isenta de diversos impostos—assim, o uso de plástico reciclado 
seria incentivado, podendo diminuir o recurso ao desmatamento para obtenção de madeira. 
 
Outra questão relacionada à falta de regulamentação tributária, na visão do executivo, é que a 
diferença de ICMS entre os estados faz com que se torne mais interessante economicamente 
trazer resíduos plás -ticos de fora de São Paulo para o estado. "Mas isso não faz sentido em 
termos de sustentabilidade, uma vez que as emissões do frete automotivo serão maiores", diz 
Igel. É por essas questões que as empresas estão preocupadas com a pressa dos governos 
estaduais em definir suas Políticas Estaduais de Resíduos Sólidos. No caso, São Paulo, que saiu 
na frente—criou a legislação em 2006 e a regulamentação em 2009 — e governos de várias 
unidades da federação preparam suas estratégias para cumprir sua parte no PNRS. "Não basta 
só a vontade de colocar um selo verde nas administrações estaduais e municipais, é preciso 
discutir com calma uma série de problemas até naturais de um país que está cuidando do pós-
consumo agora", diz Saraiva, que também é o interlocutor da Abinee e da Eletros junto ao 
governo na negociação da regulamentação da lei. 
 
O Ministério Público paulista multou a Secretaria Estadual do Meio Ambiente por não criar 
instrumentos legais para a indústria, o comércio e o consumidor cumprirem sua 
responsabilidade compartilhada prevista na legislação federal, o que levou o governo paulista 
lançar a Política Estadual de Resíduos Sólidos. "Nosso receio é de que os estados simplesmente 
transportem a lei federal para os estados, quando existe uma série de aspectos regionais a 
serem levados em consideração", alerta o diretor da Abinee. 
 
Menos piratas 
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Outra questão séria que o setor de eletroeletrônicos levará ao governo em breve é a 
necessidade de reduzir os produtos piratas comercializados no País Cinco anos atrás, quase a 
metade de computadores comercializados no Brasil eram piratas e sem marca "Quem vai 
pagar a reciclagem dos chamados produtos órfãos? O governo terá de arcar com isso, pois as 
fabricas nacionais não arcarão com um ônus resultante do fato de o governo ter deixado esses 
materiais atravessarem ilegalmente a fronteira do Paraguai", diz o gerente-geral de 
Sustentabilidade da Whirlpool que atua no Brasil com as marcas Brastemp Consul e KitehenAid 
e diretor da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos 
(Abree), Vanderlei Niehues. De acordo com dados oficiais, 42% da população admitem 
comprar produtos piratas. Essas mercadorias, ao fim de sua vida útil, vão retornar para a 
destinação correta As empresas estabelecidas, que pagam tributos e todos os custos para 
operar legalmente, não estão dispostas a bancar com o ônus da reciclagem dos piratas, 
ressalta Saraiva. 
 
O estabelecimento de metas de reciclagem, previstas no artigo 18 do decreto 7.404, também 
tira o sono das empresas. O decreto diz que essas metas serão baseadas no volume de 
comercialização dos produtos abrangidos pelos seis segmentos industriais incluídos no PNRS. 
"Fazer isso em um país de dimensão continental não é uma tarefa fácil", lembra Saraiva. Outro 
complicador é a sobreposição do Código de Defesa do Consumidor com os acordos setoriais do 
PNRS em negociação, pois este deverá fixar multas ao consumidor que descumprir sua parte 
na responsabilidade compartilhada — ou seja, não devolver nos postos de coleta a sua 
geladeira velha, por exemplo. 
 
Outro detalhe: segundo o PNRS, a logística reversa não começará a funcionar enquanto não 
estiver operando o Sistema Integrado Nacional de Resíduos Sólidos, cujo prazo máximo é 
2014. Este sistema é que vai contabilizar todas as ações de logística reversa, monitorar os 
planos de gestão e registrar o cumprimento das metas. 
 
Resíduos perigosos 
 
Mas o que é mais urgente para o setor é mudar uma regra atual da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), pela qual a maioria dos de eletroeletrônicos comercializados no 
Brasil é classificada, no pós-consumo, como resíduo perigoso. Caso isso seja mantido na 
regulamentação do PNRS, o impacto será "desastroso", segundo Saraiva. "Todos os 
estabecimentos comerciais desses produtos necessitariam de licença ambiental porque terão 
de receber resíduos perigosos, e não materiais pós-consumo, ao fim da vida útil dos equipa- 
mentos" explica. "O que não dá para entender é por que um produto não é perigoso quando 
está na orelha do consumidor e se toma perigoso quando é jogado fora", ironiza. 
 
As complicações não param aí. De quem será a responsabilidade de tratar as informações que 
estiverem em um computador ou celular entregue nos postos de coleta? Uma das ideias em 
discussão é um documento que cumpra várias finalidades. A primeira delas é transferir a 
titularidade do produto devolvido do consumidor para o comerciante ou plano de gestão de 
resíduos. As demais são fiscal para transportar os equipamentos descartados dos pontos de 
coleta até os locais de armazenagem e destes para a reciclagem e tributária, para admitir 
esses materiais como insumos nas fábricas onde serão reaproveitados no processo de 
produção. 
 
Outro nó que ainda não foi desatado é como encaixar as mercadorias adquiridas por meio do 
comércio eletrônico, que responde por 32% do mercado interno de eletrônicos. "De quem será 
a responsabilidade pela destinação desses produtos, se as lojas proprietárias dos sites na 
Internet estão fora do País?" Questiona o diretor da Abinee Todos esses detalhes estão em 
debate entre indústria, comércio, governo e consumidores e precisam estar bem 
encaminhados para que o acordo setorial não seja frágil, isto é, consiga o maior número de 
adesões após virar decreta "Não tem como colocar em prática o PNRS sem uma ampla 
campanha de educação ambiental de no mínimo um ano para conscientizar a população e as 
empresas", afirma o diretor da Abinee, indicando a necessidade de um prazo maior para a 
vigência da logística reversa É a proposta do setor ao governo, que "é simpático à ideia, que 
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requer também outra mudança: a inclusão de disciplina ambiental no ensino fundamental e 
médio". 
 
Mas nem só de espinhos vive o processo de regulamentação do PNRS. Já existe um senso 
comum de que os consumidores serão mais criteriosos na hora de adquirir um produto, pois os 
que não são legítimos não terão onde ser depositados. "A indústria e o comércio só vão se 
responsabilizar pelas sucatas que fabricaram. Cada produto terá um CNPJ [Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica]. O comércio também será mais rigoroso na hora de escolher fornecedores, 
pois se vender mercadorias ilegais, arcará com a destinação das mesmas porque as indústrias 
não vão receber essas sucatas", argumenta Saraiva. 
 

 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 mar. 2012, Finanças & Mercado, p. B14. 
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