
A reciclagem como 
alternativa de lucro 
Fabricantes de plásticos encontraram no reaproveitamento de materiais um forma de 
enfrentar a concorrência de importados. Em 2011, o setor reciclou 804,7 mil toneladas 

desenvolvimento. "Como se 
vê, a competitividade do setor 
e de toda a manufatura nacio-
nal é uma prioridade da qual 
os brasileiros não podem abrir 
mão", frisa. 

Sustentabilidade 

Especializada na reciclagem 
de lixo eletrônico, a empresa 
mineira e-Mile agenda visita às 
casas dos doadores para cole-
tár os produtos. A administra-
dora Fernanda Marciliana ex-
plica que o negócio é centrado 
na coleta e separação dos resí-
duos. "Aproveitamos quase to-
das as partes, da carcaça de 
plástico dos equipamentos até 
metais como alumínio, cobre e 
aço. Depois encaminhamos 
para as indústrias que tratam 
esses resíduos", conta. Segun-
do ela, o material segue para 
intermediários que até expor-
tam o conteúdo. 

"Ainda é um mercado inci-
piente, que no Brasil tem mui-
to a crescer. Aqui, por exemplo, 
não temos nenhuma indústria 
capaz de transformar o plásti-
co da carcaça dos monitores 
de TV e de impressoras", expli-
ca Fernanda, acrescentando 
que se trata de um plástico es-
pecial, com substâncias anti-
chamas que demandam pro-
cesso de reciclagem mais espe-
cífico. "Ele vai virar plástico 
reaproveitado na Europa", de-
talha Fernanda. 

O quilo do plástico e do fer-
ro, da maneira como a e-Mile 
repassa, custa R$ 0,20. Depois 
de beneficiado, chega a R$ 2. 
Atualmente, a empresa proces-
sa 50 toneladas por mês, entre 
diversos tipos de resíduos. "A 
perspectiva é dobrar essa quan-
tidade", diz Fernanda, que pre-
tende fechar parcerias com 
prefeituras de todo o País. "Elas 
são responsáveis, pela lei de re-
síduos sólidos, pelo tratamento 
adequado desse material. São 
grandes fornecedores em po-
tencial", avalia. 

» VIVIANE FAVER 

A indústria brasileira de 
reciclagem de plásticos 
é constituída por cerca 
de 800 empresas, que, 

juntas, têm capacidade de pro-
cessar até 1,2 milhão de tone-
ladas por ano. Segundo dados 
da Associação Brasileira da In-
dústria do Plástico (Abiplast), 
cerca de 804,7 mil toneladas de 
materiais reciclados foram 
produzidos no ano passado, 
dos quais 724 mil toneladas fo-
ram transformados nos mais 
variados produtos plásticos. 

Para o presidente da Abi-
plast, José Ricardo Roriz Coe-
lho, essa promissora indústria 
é um importante elo da cadeia 
produtiva de plástico, pois a 
reciclagem encerra o ciclo de 
vida útil do plástico, cujo rea-
proveitamento permite a fabri-
cação de novos produtos. A ati-
vidade também gera emprego 
diretos para mais de 21 mil 
pessoas em todo o País, desta-
ca Coelho. 

"O mapeamento e a com-
preensão da dinâmica da ati-
vidade de reciclagem de mate-
rial plástico são fundamentais 
para que nosso setor possa co-
laborar com o sucesso da Polí-
tica Nacional de Resíduos Sóli-
dos", diz o presidente da Abi-
plast, acrescentando que o ob-
jetivo é incentivar o desenvol-
vimento sustentável do setor 
de transformadores de plásti-
cos e de reciclagem. 

Em 2011, segundo Coelho, 
o setor de transformação do 
plástico foi responsável pela 
criação de quatro mil postos 
de trabalho, alta de 1,1% fren-
te ao ano anterior. "Assim, o 
setor consegue contribuir 
para a inclusão socioeconó-
mica desses trabalhadores, 
com o crescimento do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) e o 
enfrentamento da crise mun-
dial", diz. 

Análise feita pela entidade 
no começo do ano mostra que 
os produtos transformados 
têm ampla reutilização em pra-

setoriais cresceram 20% no 
ano passado em relação a 2010. 
"Claramente, estamos perden-
do espaço para os concorren-
tes estrangeiros", alerta Roriz. 

Tudo isso foi agravado, em 
2011, pelo câmbio valorizado, 
que estrangulou ainda mais a 
concorrência. "Internamente, 
nossas fábricas são tão ou mais 
eficientes e competitivas do 
que as de outros países. Po-
rém, sob os efeitos danosos 
dos ônus que recaem sobre 
nossa produção, ficam em fla-
grante desvantagem", afirma. 

De acordo com o presidente 
da Abiplast, a luta pelo resgate 
da competitividade setorial, 
assim como de toda a indústria 
de transformação do País, é 
meta emblemática da entida-
de. "Estaremos mobilizados de 
modo permanente para trazer 
melhorias nas condições para 
produzir, crescer e continuar 
gerando os empregos." 

Para a Abiplast, a entrada de 
milhões de pessoas no merca-
do de trabalho nos próximos 
anos exigirá que essas ativida-
des multipliquem-se em uma 
proporção relevante, para que 
a expansão do PIB seja poten-
cializada e se transforme em 

ticamente todas as cadeias 
produtivas, como a construção 
civil, alimentos, bebidas, auto-
móveis e autopeças, agricultu-
ra, indústria farmacêutica, mé-
dico hospitalar, limpeza e per-
fumaria, utilidades domésti-
cas, entre outros. 

Reflexo 

Segundo Coelho, os núme-
ros de empregos gerados refle-
tem muito mais o otimismo do 
empresariado do que propria-
mente a performance do setor, 
que, afetado pela perda de 
competitividade que atinge to-
da a indústria de transforma-
ção nacional, viu a sua produ-
ção física recuar 2% no ano 
passado frente ao desempe-
nho de 2010. Verificou-se ain-
da queda de 7,8% na produção 
de plásticos laminados na mes-
ma base de comparção, além 
de recuo na fabricação de em-
balagens (-2,7%). 

A demanda brasileira por 
produtos transformados plás-
ticos cresceu 3% sobre o ano 
anterior, mas parcela expressi-
va desse mercado foi suprida 
por produtos fabricados em 
outros países. As importações 

Segundo Coelho, a atividade gerou 21 mil empregos em 2011 
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Exportação 

Já a empresa Lorene Expor-
tação e Importação tem uma 
equipe para fazer a separação 
de plásticos em equipamentos 
inutilizados de celulares e com-
putadores. Segundo o diretor 
da empresa, Flávio Melo, todo 
o material é exportado a uma 
companhia parceira na Euro-
pa. "Fazemos a triagem, com a 
separação de cada tipo de pla-
ca e a moagem desse material. 
A purificação dos metais no-
bres é feita com nosso parcei-
ro", explica. 

A empresa tem hoje dez fi-
liais no Brasil, além de outras 
seis no exterior. Entre seus 
fornecedores estão grandes 
empresas da área de tecnolo-
gia, como Nokia, LG, Samsung 
e Panasonic. O diretor da Lo-
rene revela que o faturamento 
cresce à taxa de 20% ao ano, 
exportando em média 300 to-
neladas anuais de eletrônicos 
para reciclagem. 

Ele cita o exemplo da fábri-
ca da Multilaser, em Extrema, 
no Sul de Minas, que cobra R$ 
60 para a retirada de cada to-
nelada desses lixos e gera cinco 
toneladas por semana. "Um 
parceiro local compra o mate-
rial da fabricante, destrincha, 
desmonta e compro dele", diz, 
ressaltando que a prática já faz 
parte da logística da empresa. 

O portifólio de celulares da 
Multilaser cresce acompa-
nhando a entrada da classe C 
no mercado de smartphones. 
"São aparelhos mais simples, 
que permitem acesso à inter-
net e navegação em mídias 
sociais, a preços competiti-
vos", conclui. A ut
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