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Sobre o Sinctronics
Com o início das atividades operacionais em 2012, o Sinctronics é fornecedor de soluções
para reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte de equipamentos eletroeletrônicos.
Com tecnologia e infraestrutura para logística reversa, desmontagem e reciclagem de
produtos do pós-consumo, consegue transformar o que seria tratado como resíduo em
matéria-prima para novos produtos em diversos negócios.
Dessa maneira, o Sicntronics apresenta um caminho para que indústria e sociedade
encontrem uma solução para os problemas causados pelo tratamento inadequado desses
resíduos, contribuindo para um desenvolvimento de negócios sustentáveis, seguindo os
princípios da economia circular.
Como uma unidade de negócios da flex do Brasil, maior fabricante de eletroeletrônicos do
mundo com presença em 30 países e 200mil colaboradores, o Sinctronics trabalha de forma
independente, inclusive fisicamente. Desde sua concepção e projeto, a gestão focada na
inovação foi premissa, pois era necessária a liberdade para criar processos disruptivos e
políticas de produção próprias, já que o que estava sendo criado era a desconstrução da
manufatura como a conhecemos. Estava sendo criada uma indústria completamente nova e,
a agilidade nas decisões deveria ser garantida, bem como a autonomia para definir
parceiros, maquinários e o que mais fosse necessário para o melhor andamento do
processo. Outros conceitos do Sinctronics são Operação com zero resíduo e inclusão social.
Assim, em 2010 o Sinctronics começou a ser sonhado e os primeiros passos começaram a
ser dados. Após um longo período de desenhos e desembaraços legais e burocráticos, no
final de 2012 a fábrica entrou em operação e desde então, cresce e se moderniza, a cada
ano. Hoje emprega mais de 100 pessoas, desde operadores com pouco grau de instrução
até engenheiros e cientistas especializados em materiais e suas aplicações.
Em 2015 a operação recebeu a certificação ISO 14001: 2004 e a OHSAS 18001:2007 e em
2016 a certificação americana R2, específica para reciclagem de equipamentos
eletroeletrônicos.
A figura abaixo apresenta as diferentes etapas da consolidação do Sinctronics:

Linha do tempo Sinctronics

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Conceito do modelo
circular usando
resíduos como MP
na cadeia produtiva

Planejamento
ecossistema e pilares
de Logística Reversa,
Reciclagem e
Reinserção.

Alocação do espaço
Formação do time
inicial

Operação Inicial com
logística reversa,
desmontagem,
trituração e
compactação.

Fechamento do ciclo
para materiais
plásticos e papel.
“Reciclagem
Avançada”

Linha automática
para Equipamentos,
Placas e Toner.
“Reciclagem de Alta
Eficiência”
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Valores Internos
Sabemos que o sucesso de um empreendimento depende do desempenho e dedicação das
pessoas envolvidas. Durante quase 3 anos, o Sinctronics foi uma apresentação de Power
Point, com ideias, gráficos, planos, rascunhos. Foi necessário não só profissionalismo e
empreendedorismo dos envolvidos, mas também muito trabalho.
A dedicação e o brilho nos olhos de quem faz são características da equipe e deve ser
preservada. Em cada contratação buscamos este brilho nos olhos por desafios e coragem de
desbravadores para se reinventar sempre que necessário.
Trabalhamos sob os seguintes princípios:
Missão:
Fazer do resíduo eletroeletrônico de hoje a matéria-prima para o equipamento de amanhã.
Garantir que os benefícios do uso da tecnologia sejam desfrutados sem a preocupação de
impactar o meio ambiente
Visão:
Criar e operar o ecossistema de reciclagem mais integrado e eficiente do mundo para a
indústria eletroeletrônica. Gerar valor viabilizando a sustentabilidade através de um sólido
conhecimento da cadeia produtiva, pesquisa e uma busca constante pela inovação e
excelência empresarial.
Valores:
Valorizamos a sustentabilidade, a geração de oportunidades para as pessoas e as atitudes
que constroem um ambiente melhor. Ética, respeito e transparência são indispensáveis.
Sob estas diretrizes, buscamos influenciar positivamente a vida de nossos colaboradores,
participando das campanhas promovidas pela matriz ou buscando maneiras próprias de
manter o time engajado e alinhado com esses interesses. Entendemos que estes são nossos
maiores e mais valiosos ativos e buscamos respeitas as características de cada um para que
encontremos, juntos, o melhor local para aproveitar os talentos da forma mais abrangente
possível.

Promovendo transformação Social
Temos como parte dos nossos princípios a valorização das pessoas. Adequamos políticas
mundiais de RH do grupo flex para viabilizar a contratação de pessoas com pouco grau de
instrução para as posições de base na produção. Incentivamos que os estudos sejam
continuados para que todo profissional avance posições dentro do Sinctronics, mas só é
exigido ensino fundamental para entrar na empresa. Buscamos dar oportunidades para
profissionais da região de Sorocaba e esperamos assim, contribuir para a economia local.
Acreditamos em soluções que transformam a sociedade e a vida das pessoas.
Acreditamos que as empresas devem ser responsáveis também por transformações sociais,
uma vez que a continuidade do mercado depende de consumidores informados e com poder
de compra. Por isso, fortalecer e qualificar os diversos públicos por meio de treinamento,
reuniões de alinhamento, programa de visitas entre outras ações, permitirão obter
resultados positivos para empresa e sociedade.
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Plano de Carreira definido especificamente para o Sinctronics com a criação do nível
Operador I em que o requisito de escolaridade é o primeiro grau incompleto.

Para o Sinctronics, as conexões são as melhores maneiras de crescer e de inovar em
mercados pouco ou nada explorados. Para que nosso legado seja bom para a sociedade e
para o meio ambiente, é indispensável pensarmos na continuidade. Para isso, mantemos
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parcerias com algumas das principais Universidades do Estado, trazendo alunos para
vivenciarem o que estudam e até desenvolverem seus trabalhos e pesquisa com a gente.
Esta iniciativa permitiu que durante um trabalho de mestrado a pesquisadora estabelecesse
uma comparação do nosso processo baseado nos princípios da economia circular com o
modelo extrativo e chegou à conclusão de que economizamos até 82% de energia e
emitimos até 71% menos CO2e. Proporcionar oportunidades como essa nos ajuda não só a
entender melhor nosso processo, mas também manter vivo o propósito de inovar e trazer
novas inspirações para desenvolver.

Comunicação assertiva
Valorizamos a comunicação assertiva, por isso incentivamos nossos líderes a repassarem as
informações estratégicas aos seus times, como maneira de fazê-los participar dessa gestão.
Contudo, temos alguns canais para reforçar ações que precisem de mais atenção, como
segurança do trabalho ou uso consciente de recursos fabris. O jornal interno trimestral
organiza os assuntos e principais acontecimentos do período para reforçar mensagens e
relembrar conquistas. Assim mantemos os colaboradores e seus familiares alinhados com o
que se passa dentro da empresa. Ao longo do ano, desenvolvemos campanhas para
envolver o público interno nos projetos da corporação como um todo. O jornal mural e o
informativo semanal, enviado aos líderes, completam os canais usados para manter as
pessoas em sintonia.

Nossa forma de fazer diferente!
Antes mesmo do termo Economia Circular se tornar conhecido, o Sinctronics já trabalhava
sob a premissa de aterro zero. Atualmente 96% de tudo que entra na fábrica é reciclado, e
apenas 4% são destinados para geração de energia. Por isso, o esforço em desenvolver
um processo que tenha retreabilidade desde a coleta dos materiais nos mais de 400
pontos fixos até a reciclagem dos mais diversos tipos de materiais que compõem os
equipamentos eletroeletrônicos, suas partes e peças.
Todo o processo, desde o gerenciamento dos chamados, realização da coleta até a
completa descaracterização dos produtos, pode ser avaliado nos laudos emitidos para os
clientes e acompanhados em plataforma própria disponibilizada aos clientes.
Com o propósito de tornar mais eficiente a utilização de materiais na fabricação de
produtos eletroeletrônicos, o desafio foi encontrar a maneira mais viável de reintroduzir
peças a partir de material reciclado de equipamentos no fim da vida útil. Para que essa
nova cadeia produtiva pudesse gerar lucro e competitividade para a indústria
eletroeletrônica, esse processo não poderia ser uma simples reciclagem, foi necessário
garantir que as características estéticas e a qualidade encontrada em produtos
provenientes de extração fossem mantidas.
Possibilitamos então à indústria eletroeletrônica a oportunidade de oferecer ao cliente final
uma alternativa melhor para o descarte dos produtos de forma que os recursos técnicos
presentes nesses produtos retornem ao processo produtivo como matéria-prima, fechando
o ciclo de vida e desta forma, reduzindo a pressão sobre os recursos naturais. Para isso,
montamos um ecossistema completo, onde, em um único lugar, é possível oferecer
reversa, triagem e separação de equipamentos, trituração e extrusão de plástico,
separação e destinação de materiais diversos, injeção de plástico, pesquisa e geração de
laudos de qualidade e análise técnica de materiais.
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Além disso, oferece uma infraestrutura que permite receber clientes, força de vendas para
treinamento e organizações que queiram conhecer o funcionamento da empresa. Este
espaço, que denominamos Experian Center foi criado para proporcionar experiências aos
visitantes. Também é cenário de aulas e visitas de universidades para conclusão prática de
algum módulo estudado

Contextualização
É fato que as revoluções industriais trouxeram enormes benefícios para a qualidade de vida da
sociedade em geral, contribuindo para aumento da expectativa de vida, aumento da oferta de
alimentos e, mais recentemente, a informação nunca foi tão presente em nossas vidas.
A presença da tecnologia nesse período em que consideramos como a quarta revolução
industrial é notável. Poderíamos sugerir que a ausência desta poderia causar danos
significativos à economia e também nas nossas relações pessoais, num mundo cada vez mais
dependente das mídias digitais.
A indústria 4.0 tem apresentado cada vez mais inovações na área de comunicação e
conectividade, que serão pontos fundamentais na mudança da relação de consumo e na forma
de concepção de produtos e produção industrial.
Como externalidades do modelo de produção e consumo atuais, podemos citar a redução de
forma exponencial dos recursos naturais utilizados como matéria-prima e a degradação
acelerada do ambiente em que vivemos. A isto, soma-se um padrão de consumo nunca antes
vivenciado pela humanidade, num modelo econômico que provavelmente não se sustentará no
longo prazo.
Então, nos últimos 30 anos, foi possível perceber de forma mais intensa, os impactos causados
por esse modelo econômico e cultural. Isso tem levado inúmeros setores a repensar seus
processos e produtos, assim como Países a se preocuparem com um planejamento de longo
prazo, promovendo revisões nas legislações ligadas ao meio ambiente e normas que buscam
eficiência no ambiente produtivo. Um dos materiais que revolucionou diversos setores da
economia, e que em pouco mais de 30 anos tornou-se prioridade na agenda ambiental foi o
plástico.
A qualidade das resinas plásticas em geral, independente do tipo de plástico, promoveu um
grande avanço para a indústria, em especial, a partir da década de 80. Derivada do Petróleo, a
resina plástica tornou-se versátil na substituição de materiais tradicionais com ganho
significativo de qualidade, durabilidade e custo.
A larga utilização de plásticos em embalagens não retornáveis, partes e peças de automóveis,
computadores, celulares, televisores e tantas outras aplicações mostraram ao longo do tempo
que durar para sempre não é um bom negócio, ainda mais num modelo baseado na extração,
produção, consumo e descarte.
Têm ocorrido pressões no mundo todo para uma migração da economia tradicional para um
modelo circular, regenerativo por natureza. Como princípio, um produto já sem utilização, seja
ele uma embalagem ou um produto de alta tecnologia, ao final da vida útil deve ser devolvido
ao sistema produtivo e ser utilizado como matéria-prima no processo industrial.
Esse princípio vem ao encontro da necessidade de sermos mais eficiente na extração e uso de
recursos naturais, e também na mudança da cultura da sociedade, aumentando o nível de
consciência e da visão do bem comum.
Esse modelo também apresenta como vantagem a redução das emissões de carbono, pois
consome menos energia, já que trabalha com uma matéria-prima já processada, além de
contribuir para a não saturação dos aterros industriais ou sanitários. Além disso, tem a
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oportunidade de ser inclusivo, criando novos empregos e setores antes inviáveis dentro do
modelo tradicional, como o da reciclagem e de logística especializada em coletar e transportar
resíduos.
Como parte dessa mudança, governos passaram a editar leis e decretos obrigando empresas a
receberem de volta os produtos vendidos. No caso do Brasil, é possível citar a Lei 12.305/10, o
decreto 7.404/10 e o Edital de Chamamento nº 1 de 2013. Essa foi a base legal que viabilizou o
projeto do Sinctronics que inclui coleta, processamento e reciclagem de equipamentos
eletroeletrônicos, fechando o ciclo de vida do produto.
Este projeto apresenta uma alternativa de sucesso para a produção industrial, com foco nos
produtos eletroeletrônicos ao final da vida útil. Também sugere a transição do modelo Linear
para o modelo Circular. Esta forma de produzir reforça o conceito de que tudo é matéria-prima
e o conceito de lixo deixa de existir.
Em harmonia com o 12º ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – PNUD – ONU),
que trata do Consumo e Produção Responsáveis, o projeto tem por princípio gerar valor à
sociedade, pois contribui com a mudança cultural necessária que passa a adotar outras
variáveis no processo de decisão de compra, uso e descarte de produtos. O descarte
consciente de um determinado produto se inicia com a compra consciente, levando-se em
conta outros atributos além do preço.

Dados do mercado e dos materiais
Os danos causados pelo descarte inadequado dos REE’s podem ser muito sérios e está na
prioridade de muitos países onde existem legislações específicas. Os equipamentos mais
antigos, anteriores a 2007 possuíam em suas composições metais pesados e tóxicos como
mercúrio, cádmio, chumbo etc., que, descartados de forma incorreta podem contaminar o Solo
e Lençol Freático e, se queimados, podem emitir toxinas carcinogênicas. Eles não oferecem
perigo enquanto têm características de produto, mas a destinação incorreta representa um
perigo para a saúde das pessoas e para o meio ambiente.
A partir de 2007, a grande maioria dos fabricantes passaram a adotar tecnologias em linha com
a Diretriz europeia RoHS (Redução de certas substâncias Perigosas) e exige a eliminação do
chumbo, mercúrio, cádmio e substituição de outras substâncias por matérias não tóxicos que
em contato com o meio ambiente não gerem substâncias perigosas ao degradarem.
É importante destacar que existem diferentes tipos de plásticos utilizados em equipamentos
eletroeletrônicos para que seja possível conhecer a complexidade do processo de reciclagem.
Os materiais plásticos utilizados são de alta qualidade e podem ser reciclados para produção
de novas partes e peças. Porém, nos equipamentos antigos, produzidos antes de 2007, era
adicionado, exigido por norma, um componente antichama nos plásticos, já que os produtos
não podem propagar chamas em caso de incêndio ou curto circuito. O produto utilizado na
época foi proibido na Europa em 2007 com a adoção da diretriz RoHS e muitos fabricantes no
Brasil também tiveram que adequar a produção. O problema é que, ao degradar no meio
ambiente, o plástico antigo gerava o Cloreto de Vinila, altamente carcinogênico. Esse
componente foi substituído por outro que não agride ao meio ambiente.
O Brasil tem uma característica que favorece o desenvolvimento de tecnologia para reciclagem,
pois é um dos poucos países que possui uma indústria bem estabelecida e um cenário de
consumo forte. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o lixo eletrônico cresce três
vezes mais que o lixo convencional, e só no Brasil, é gerado meio quilo por ano de descartes
de componentes eletrônicos por habitante. Ao mesmo tempo, segundo Beatriz Smaal do Site
Tecmundo (2012), o Brasil produz 2,6Kg de lixo eletrônico por habitante, o equivalente a
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menos de 1% da produção mundial de resíduos, porém, é importante lembrar que essa
indústria está em constante expansão. Por ano, são fabricados cerca de 10 milhões de
computadores, e apenas 2% dos produtos eletrônicos são descartados de maneira correta.
Desta forma, a partir de 2010, com a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) o Brasil passou a construir as bases para viabilizar o recolhimento e reciclagem de
equipamentos eletroeletrônicos, suas partes e peças.

Desafio: Viabilizar a reciclagem de Plásticos utilizados em
equipamentos de alta tecnologia
Ao longo de quatro anos, o Sinctronics oferece o serviço de logística reversa que pode custar
30% menos para a indústria, e também desenvolveu sistema próprio de gerenciamento, que
permite acompanhar os equipamentos do local de coleta até a entrada na fábrica, onde são
reciclados. Estabelecer um sistema de logística reversa com grande capilaridade e eficiência
na operação foi o primeiro passo desse processo. Trazer de volta equipamentos que estão no
mercado, distribuídos em todo o território nacional foi um grande desafio, pois é uma forma de
viabilizar economicamente a reciclagem dos materiais obtendo custos competitivos ao final do
processo industrial. A malha logística desenvolvida atende a 100% do território nacional em
qualquer quantidade.
Resolvida a logística para obter matéria-prima com custo competitivo, o grande desafio foi
viabilizar processo e tecnologia que permitissem recuperar os diversos tipos de plásticos
utilizados na indústria eletroeletrônica e transformá-los em resina reciclada para então ser
aplicada na fabricação de novas partes e peças para equipamentos eletroeletrônicos novos.
A reciclagem de plásticos é algo que se faz no Brasil há algum tempo, mas invariavelmente o
resultado tem sido a aplicação do material reciclado em produtos com qualidade inferior, isso
em função da dificuldade em garantir padronização, qualidade e durabilidade. O Desafio do
projeto apresentado foi justamente quebrar essa barreira técnica e permitir o uso da resina
reciclada em partes e peças de equipamentos novos, com a mesma qualidade de resina
virgem.
Os plásticos mais comuns utilizados na indústria eletroeletrônica são o ABS (Acrilonitrila
butadieno estireno) e o HIPS (Poliestireno de alto impacto), que compõe partes que necessitem
de resistência mecânica e excelente apresentação e acabamento.
Para viabilizar o projeto, o Sinctronics contou com o apoio de um grande cliente que aceitou o
desafio de passar a utilizar resina plástica reciclada nos produtos novos, desde que todas as
especificações técnicas e estéticas fossem atendidas. Lembrando que o nível de pureza
exigido para parte e peças novas é de 96%.
Lançado o desafio, as pesquisas realizadas em laboratório próprio duraram um ano até que
fosse alcançado resultado compatível com as exigências do cliente.
Quanto às características físicas e mecânicas o processo foi mais simples, porém as premissas
de cores padronizadas a partir de plásticos oriundos de equipamentos obsoletos de diversas
cores exigiu um esforço bem maior. Obter o padrão branco e o preto foi um grande desafio
devido à uniformidade exigida. Ao final, foi possível obter resina reciclada nas duas cores,
branca e preta, além de outras comumente utilizadas em equipamentos de tecnologia.
Para o sucesso do projeto foi necessário estabelecer processos específicos de desmontagem,
separação, moagem e lavagem além de ajustes específicos da extrusora de plásticos,
equipamento responsável pelo processamento do material para geração de pellets uniformes.
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Os pellets padronizados em tamanho e cor viabilizam a utilização desse material nas injetoras
de plásticos.
Todos os lotes processados passam por análise de qualidade no laboratório, que valida as
características mecânicas e estéticas.

Fluxo do processo:

Para garantir a qualidade da resina, é necessária a separação das partes plásticas
classificando-as por tipo de plástico e cor de forma a reduzir problemas com a
uniformidade e resistência. Outro ponto importante é a retirada do processo das partes
plásticas com insertos metálicos, muito comuns em equipamentos eletroeletrônicos. Esses
materiais são utilizados para gerar um produto em que não há grandes exigências
estéticas. Como exemplo, é possível citar a produção de bancos, pisos e paletes industriais
utilizados na movimentação de materiais em estoques.
Nessa etapa, o que chama a atenção é o fato da utilização de processo manual, ainda que
haja na unidade um equipamento para processamento automático, chamado URT,
desenvolvido conceitualmente pela equipe do Sinctronics e fabricado na Alemanha. Esse
equipamento tritura e separa metais ferrosos, não ferrosos e plásticos em alta velocidade e
precisão.
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No processo manual, cada parafuso e etiqueta são tirados um a um e os materiais são
separados por tipo: metal, cabo, plástico. No final deste processo, o plástico é triado
novamente e separado por tipo e cor. Essa separação é necessária para que as
propriedades do plástico sejam mantidas. Existem diversas composições que formam os
plásticos rígidos e para conseguir a mesma qualidade e estética da resina virgem é
necessário preservar ao máximo estes atributos.

Imagens das fases do processo:

Vista geral da fábrica –
Extrusora, injetora e
URT Automática

Partes com insertos
metálicos, processados
separadamente

Pellets e
embalagem final

Extrusão

Desmontagem
manual
Equipamentos
partes e peças

Trituração automática Sensores indicam
qualquer presença de
insertos metálicos

Testes do lote em
laboratório com corpos de
prova seguindo normas
específicas

Resultados, investimentos e indicadores
É necessário destacar que o projeto não se propõe a ser apenas um case de sucesso de
reciclagem, mas a criação de um novo modelo de negócio que viabilize sustentabilidade no
longo prazo e a contribuição para a mudança cultural necessária para viabilizar modelo
econômico baseado nos princípios da economia circular.
Atualmente a rede de coleta conta com mais de 400 pontos fixos e atende em todo território
nacional e qualquer volume. São mais de 10.000 coletas realizadas ao ano. Ao todo, são
processados e gerenciados mais de 1.700 toneladas de resíduos eletroeletrônicos ao ano, dos
quais 257 toneladas são plásticos que retornam como resina plástica recicladas, sendo 100%
utilizada na fabricação de partes e peças de produtos novos, como gabinetes, partes internas e
alças de embalagens.
Ao todo, 96% de todo o material recebido são reciclados e apenas 4% são utilizados na
geração de energia. O Sinctronics tem por princípio e opera no conceito “resíduo zero”.
Absolutamente nenhum material recebido segue para aterro.
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O preço da resina reciclada é competitivo em relação à resina virgem, além de atender todas
as especificações técnicas. O material foi bem aceito e, atualmente, 100% da resina produzida
atende à indústria e a demanda vem crescendo ano a ano.
A resina recebeu marca própria e apresenta como diferencial o apelo da economia circular com
os dizeres na embalagem “Powered by Circular Economy”. Esse é o primeiro caso de sucesso
do setor eletroeletrônico em que o ciclo foi fechado.
Uma vez que o processo tem como princípio inserir resíduos eletroeletroeletrônicos na cadeia
produtiva, isso proporciona uma economia energética significativa e, portanto, menor emissão
de carbono. Segundo dados da Ellen MacArthur Foundation – em sua publicação Towards the
circular Economy/2013, há estudos que apontam que ¾ das emissões e consumo de energia
ocorrem na fase de extração das matérias-primas e ¼ dos empregos são gerados nessa fase.
Da mesma forma, apenas ¼ das emissões ocorrem na indústria da manufatura e ¾ dos
empregos são gerados nessa mesma fase. Assim, ao viabilizar a reciclagem e reintrodução dos
materiais no ciclo produtivo, incentiva-se a geração de empregos e redução das emissões de
carbono, além da redução da pressão sobre os recursos naturais.
Com o processo implantado e consolidado em 2014, foi possível apurar uma redução das
emissões de carbono na ordem de 284ton de Carbono equivalente (COe) ao ano, segundo
estudos realizados pela Universidade de São Carlos.
Os investimentos realizados no projeto nos últimos dois anos foram realizados com a
expectativa de ofertar aos clientes uma solução que feche o ciclo de vida do produto. Portanto,
ainda não haja um retorno direto esperado no curto prazo, o modelo reforça serviços
agregados ao modelo de negócio da empresa e posicionamento de marca, além do
desenvolvimento de novas tecnologias de valoração de resíduos. O break even do projeto é
esperado para primeiro semestre de 2017.
O desafio atual é ampliar o volume de coleta para atender a demanda crescente por resina
reciclada.
Uma das formas de ampliar a captação do material é por meio de parcerias. Atualmente, o
Sinctronics tem trabalhado com Institutos e Instituições de Ensino para viabilizar parcerias com
cooperativas de forma a estabelecer uma relação de cooperação, levando às cooperativas as
práticas da indústria, como planejamento, processos, ferramentas e treinamentos para melhor
separação dos materiais. Ao mesmo tempo remunerá-las de forma adequada pelos materiais
que possam ser utilizados pelo Sinctronics, estabelecendo uma relação em que as duas partes
obtenham ganhos. Tem sido um trabalho gratificante e desafiador e o Sinctronics tem dedicado
esforços em desenvolver um piloto com uma cooperativa de Cotia, que contou com o apoio de
um instituto dedicado no desenvolvimento de parcerias com cooperativas e uma Grande
Universidade de São Paulo.
O modelo de negócio tem apresentado bons resultados, demonstrando que o mercado não tem
objeção ao uso de materiais reciclados em produtos novos. Ao mesmo tempo atendem às
exigências de certificações específicas do setor eletroeletrônico como a iniciativa americana
EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), onde há exigência para que o
produto contenha partes e peças que utilizem materiais reciclados, em especial para partes e
peças com peso superior a 25 gramas.
Os trabalhos desenvolvidos têm sido estudados por alunos de mestrados e pós-graduações de
universidades próximas. Isso fortalece a geração de conteúdo de qualidade para a academia e
para o mercado.
Estabelecer um processo que exigiu inovação disruptiva para os conceitos industriais
tradicionais só foi possível em função de um ambiente interno que propicia a criatividade,
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aceita o erro como parte do aprendizado e possui uma visão estratégica de longo prazo. É
sabido que o processo de inovação muitas vezes conflita com a pressão por resultados no
trimestre. Então, ter um ambiente que permita a inovação foi um fator de extrema relevância
para o sucesso.
Além disso, a competência técnica das equipes de pesquisa, processos, engenharia e líderes
fez a diferença para garantir resiliência durante todo o ciclo de desenvolvimento.

Resultados:

400 pontos
fixos em todo
território
Nacional

10.000 coletas
realizadas ao
ano

1.700 toneladas
de resíduos
eletroeletrônicos
ao ano

96% de todo o
material
recebido
foram
reciclados
Desenvolvimento
da resina reciclada
com preço
competitivo

Inclusão social

Redução de
emissões de 284
de Carbono
equivalente (COe )
ao ano

100
empregos
gerados

Desenvolvimento de
um novo modelo de
negócio

257 toneladas
plásticos
processados e
reciclados

Resultados

Break even do
projeto é esperado
para primeiro
semestre de 2017.
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Homenagem à equipe
A foto abaixo é uma homenagem ao Time competente, dedicado e orgulhoso:

Esperamos crescer a operação organicamente e também com a efetivação do acordo
setorial de eletroeletrônico que desenvolverá canais e parcerias com o comércio e outros
setores para cumprimento das metas negociadas com os governos estadual e federal.
Esperamos também inspirar fabricantes, o setor eletroeletrônico e, principalmente, o
consumidor para que considere outros atributos no processo de decisão de compras, no
uso e no descarte de equipamentos eletroeletrônicos, uma vez que o poder de decisão é
sempre do consumidor.
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Anexo B - I. Resumo do projeto
Extração de Matéria-Prima a partir de produtos pós consumo: Tecnologia e inovação a
serviço do meio ambiente
Contextualização
É fato que as revoluções industriais trouxeram enormes benefícios para a qualidade de vida da
sociedade em geral, contribuindo para aumento da expectativa de vida, aumento da oferta de
alimentos e, mais recentemente, a informação nunca foi tão presente em nossas vidas.
A presença da tecnologia nesse período em que consideramos como a quarta revolução
industrial é notável. Poderíamos sugerir que a ausência desta poderia causar danos
significativos à economia e também nas nossas relações pessoais, num mundo cada vez mais
dependente das mídias digitais.
A indústria 4.0 tem apresentado cada vez mais inovações na área de comunicação e
conectividade, que serão pontos fundamentais na mudança da relação de consumo e na forma
de concepção de produtos e produção industrial.
Como externalidades do modelo de produção e consumo atuais, podemos citar a redução de
forma exponencial dos recursos naturais utilizados como matéria-prima e a degradação
acelerada do ambiente em que vivemos. A isto, soma-se um padrão de consumo nunca antes
vivenciado pela humanidade, num modelo econômico que provavelmente não se sustentará no
longo prazo.
Então, nos últimos 30 anos, foi possível perceber de forma mais intensa, os impactos causados
por esse modelo econômico e cultural. Isso tem levado inúmeros setores a repensar seus
processos e produtos, assim como Países a se preocuparem com um planejamento de longo
prazo, promovendo revisões nas legislações ligadas ao meio ambiente e normas que buscam
eficiência no ambiente produtivo. Um dos materiais que revolucionou diversos setores da
economia, e que em pouco mais de 30 anos tornou-se prioridade na agenda ambiental foi o
plástico.
A qualidade das resinas plásticas em geral, independente do tipo de plástico, promoveu um
grande avanço para a indústria, em especial, a partir da década de 80. Derivada do Petróleo, a
resina plástica tornou-se versátil na substituição de materiais tradicionais com ganho
significativo de qualidade, durabilidade e custo.
A larga utilização de plásticos em embalagens não retornáveis, partes e peças de automóveis,
computadores, celulares, televisores e tantas outras aplicações mostraram ao longo do tempo
que durar para sempre não é um bom negócio, ainda mais num modelo baseado na extração,
produção, consumo e descarte.
Têm ocorrido pressões no mundo todo para uma migração da economia tradicional para um
modelo circular, regenerativo por natureza. Como princípio, um produto já sem utilização, seja
ele uma embalagem ou um produto de alta tecnologia, ao final da vida útil deve ser devolvido
ao sistema produtivo e ser utilizado como matéria-prima no processo industrial.
Esse princípio vem ao encontro da necessidade de sermos mais eficiente na extração e uso de
recursos naturais, e também na mudança da cultura da sociedade, aumentando o nível de
consciência e da visão do bem comum.
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Esse modelo também apresenta como vantagem a redução das emissões de carbono, pois
consome menos energia, já que trabalha com uma matéria-prima já processada, além de
contribuir para a não saturação dos aterros industriais ou sanitários. Além disso, tem a
oportunidade de ser inclusivo, criando novos empregos e setores antes inviáveis dentro do
modelo tradicional, como o da reciclagem e de logística especializada em coletar e transportar
resíduos.
Como parte dessa mudança, governos passaram a editar leis e decretos obrigando empresas a
receberem de volta os produtos vendidos. No caso do Brasil, é possível citar a Lei 12.305/10, o
decreto 7.404/10 e o Edital de Chamamento nº 1 de 2013. Essa foi a base legal que viabilizou o
projeto do Sinctronics que inclui coleta, processamento e reciclagem de equipamentos
eletroeletrônicos, fechando o ciclo de vida do produto.
Este projeto apresenta uma alternativa de sucesso para a produção industrial, com foco nos
produtos eletroeletrônicos ao final da vida útil. Também sugere a transição do modelo Linear
para o modelo Circular. Esta forma de produzir reforça o conceito de que tudo é matéria-prima
e o conceito de lixo deixa de existir.
Em harmonia com o 12º ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – PNUD – ONU),
que trata do Consumo e Produção Responsáveis, o projeto tem por princípio gerar valor à
sociedade, pois contribui com a mudança cultural necessária que passa a adotar outras
variáveis no processo de decisão de compra, uso e descarte de produtos. O descarte
consciente de um determinado produto se inicia com a compra consciente, levando-se em
conta outros atributos além do preço.
Dados do mercado e dos materiais
Os danos causados pelo descarte inadequado dos REE’s podem ser muito sérios e está na
prioridade de muitos países onde existem legislações específicas. Os equipamentos mais
antigos, anteriores a 2007 possuíam em suas composições metais pesados e tóxicos como
mercúrio, cádmio, chumbo etc., que, descartados de forma incorreta podem contaminar o Solo
e Lençol Freático e, se queimados, podem emitir toxinas carcinogênicas. Eles não oferecem
perigo enquanto têm características de produto, mas a destinação incorreta representa um
perigo para a saúde das pessoas e para o meio ambiente.
A partir de 2007, a grande maioria dos fabricantes passaram a adotar tecnologias em linha com
a Diretriz europeia RoHS (Redução de certas substâncias Perigosas) e exige a eliminação do
chumbo, mercúrio, cádmio e substituição de outras substâncias por matérias não tóxicos que
em contato com o meio ambiente não gerem substâncias perigosas ao degradarem.
É importante destacar que existem diferentes tipos de plásticos utilizados em equipamentos
eletroeletrônicos para que seja possível conhecer a complexidade do processo de reciclagem.
Os materiais plásticos utilizados são de alta qualidade e podem ser reciclados para produção
de novas partes e peças. Porém, nos equipamentos antigos, produzidos antes de 2007, era
adicionado, exigido por norma, um componente antichama nos plásticos, já que os produtos
não podem propagar chamas em caso de incêndio ou curto circuito. O produto utilizado na
época foi proibido na Europa em 2007 com a adoção da diretriz RoHS e muitos fabricantes no
Brasil também tiveram que adequar a produção. O problema é que, ao degradar no meio
ambiente, o plástico antigo gerava o Cloreto de Vinila, altamente carcinogênico. Esse
componente foi substituído por outro que não agride ao meio ambiente.
O Brasil tem uma característica que favorece o desenvolvimento de tecnologia para reciclagem,
pois é um dos poucos países que possui uma indústria bem estabelecida e um cenário de
consumo forte. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o lixo eletrônico cresce três
vezes mais que o lixo convencional, e só no Brasil, é gerado meio quilo por ano de descartes
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de componentes eletrônicos por habitante. Ao mesmo tempo, segundo Beatriz Smaal do Site
Tecmundo (2012), o Brasil produz 2,6Kg de lixo eletrônico por habitante, o equivalente a
menos de 1% da produção mundial de resíduos, porém, é importante lembrar que essa
indústria está em constante expansão. Por ano, são fabricados cerca de 10 milhões de
computadores, e apenas 2% dos produtos eletrônicos são descartados de maneira correta.
Desta forma, a partir de 2010, com a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) o Brasil passou a construir as bases para viabilizar o recolhimento e reciclagem de
equipamentos eletroeletrônicos, suas partes e peças.
O Sinctronics (Sustainability Inovation Center - Centro de Inovação para a
Sustentabilidade)
O Sinctronics surgiu em 2013 com a missão de fazer do resíduo eletroeletrônico de hoje a
matéria-prima para o equipamento de amanhã, e contribuir para que os benefícios do uso da
tecnologia sejam desfrutados sem a preocupação de impactar o meio ambiente.
Foi instalado como uma unidade de negócios da flex Brasil. A flex é uma das maiores indústrias
de manufatura de eletroeletrônicos do mundo, com unidades em mais de 30 países e 3
unidades no Brasil. Sendo parte desta indústria, o Sinctronics observa os padrões adotados por
ela. Sendo assim, qualidade técnica e estética são fatores fundamentais e indispensáveis para
o sucesso dos produtos que fabrica. No esforço de criar um novo mercado que viabilize a
sustentabilidade ambiental para a indústria, o Sinctronics precisa observar suas necessidades
específicas para sucesso do modelo. Toda a operação é certificada pela ISO 14001, OHSAS
18001 e R2 (certificação americana específica para reciclagem de resíduos eletroeletrônicos), o
que proporciona um diferencial em relação às atividades desenvolvidas informalmente ou sem
padrões de produção e de rastreabilidade.
A estrutura do Sinctronics conta com um eficiente laboratório de pesquisa e testes de materiais,
em especial para plásticos e possui profissionais especializados na área. Além disso, emprega
mais de 100 pessoas com diversas competências. Possui um plano de carreia interno bem
definido e adequou o perfil de contratação prevendo admitir pessoas com Ensino Fundamental
incompleto para as atividades mais operacionais, oferecendo ao colaborador o crescimento
profissional na medida em que ele consiga evoluir nos estudos. Essa foi uma forma de atrair
pessoas que tenham experiência em diversas atividades, incluindo cooperativas e que queiram
crescer profissionalmente.
O objetivo do Sinctronics foi criar um centro de inovação com capacidade de transformar, em
escala industrial, resíduos eletroeletrônicos em matéria-prima para a indústria, e tornar esta, a
solução mais viável para sociedade e para as empresas.
Tratando-se de um mercado muito competitivo, indústria da reciclagem no Brasil necessitará
ganhar escala, produtividade e qualidade. Isso exige muita pesquisa e alta qualidade nos
produtos finais para competir com o mercado tradicional.
Desafio: Viabilizar a reciclagem de Plásticos utilizados em equipamentos de alta
tecnologia
Ao longo de quatro anos, o Sinctronics oferece o serviço de logística reversa que pode custar
30% menos para a indústria, e também desenvolveu sistema próprio de gerenciamento, que
permite acompanhar os equipamentos do local de coleta até a entrada na fábrica, onde são
reciclados. Estabelecer um sistema de logística reversa com grande capilaridade e eficiência
na operação foi o primeiro passo desse processo. Trazer de volta equipamentos que estão no
mercado, distribuídos em todo o território nacional foi um grande desafio, pois é uma forma de
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viabilizar economicamente a reciclagem dos materiais obtendo custos competitivos ao final do
processo industrial. A malha logística desenvolvida atende a 100% do território nacional em
qualquer quantidade.
Resolvida a logística para obter matéria-prima com custo competitivo, o grande desafio foi
viabilizar processo e tecnologia que permitissem recuperar os diversos tipos de plásticos
utilizados na indústria eletroeletrônica e transformá-los em resina reciclada para então ser
aplicada na fabricação de novas partes e peças para equipamentos eletroeletrônicos novos.
A reciclagem de plásticos é algo que se faz no Brasil há algum tempo, mas invariavelmente o
resultado tem sido a aplicação do material reciclado em produtos com qualidade inferior, isso
em função da dificuldade em garantir padronização, qualidade e durabilidade. O Desafio do
projeto apresentado foi justamente quebrar essa barreira técnica e permitir o uso da resina
reciclada em partes e peças de equipamentos novos, com a mesma qualidade de resina
virgem.
Os plásticos mais comuns utilizados na indústria eletroeletrônica são o ABS (Acrilonitrila
butadieno estireno) e o HIPS (Poliestireno de alto impacto), que compõe partes que necessitem
de resistência mecânica e excelente apresentação e acabamento.
Para viabilizar o projeto, o Sinctronics contou com o apoio de um grande cliente que aceitou o
desafio de passar a utilizar resina plástica reciclada nos produtos novos, desde que todas as
especificações técnicas e estéticas fossem atendidas.
Lançado o desafio, as pesquisas realizadas em laboratório próprio duraram um ano até que
fosse alcançado resultado compatível com as exigências do cliente.
Quanto às características físicas e mecânicas o processo foi mais simples, porém as premissas
de cores padronizadas a partir de plásticos oriundos de equipamentos obsoletos de diversas
cores exigiu um esforço bem maior. Obter o padrão branco e o preto foi um grande desafio
devido à uniformidade exigida. Ao final, foi possível obter resina reciclada nas duas cores,
branca e preta, além de outras comumente utilizadas em equipamentos de tecnologia.
Para o sucesso do projeto foi necessário estabelecer processos específicos de desmontagem,
separação, moagem e lavagem além de ajustes específicos da extrusora de plásticos,
equipamento responsável pelo processamento do material para geração de pellets uniformes.
Os pellets padronizados em tamanho e cor viabilizam a utilização desse material nas injetoras
de plásticos.
Todos os lotes processados passam por análise de qualidade no laboratório, que valida as
características mecânicas e estéticas.
Resultados
É necessário destacar que o projeto não se propõe a ser apenas um case de sucesso de
reciclagem, mas a criação de um novo modelo de negócio que viabilize sustentabilidade no
longo prazo e a contribuição para a mudança cultural necessária para viabilizar modelo
econômico baseado nos princípios da economia circular.
Atualmente a rede de coleta conta com mais de 400 pontos fixos e atende em todo território
nacional e qualquer volume. São mais de 10.000 coletas realizadas ao ano. Ao todo, são
processados e gerenciados mais de 1.700 toneladas de resíduos eletroeletrônicos ao ano dos
quais 257 toneladas são plásticos que retornam como resina plástica recicladas sendo 100%
utilizada na fabricação de partes e peças de produtos novos, como gabinetes, partes internas e
alças de embalagens.
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Ao todo, 96% de todo o material recebido são reciclados e apenas 4% são utilizados na
geração de energia. O Sinctronics tem por princípio e opera no conceito “resíduo zero”.
Absolutamente nenhum material recebido segue para aterro.
O preço da resina reciclada é competitivo em relação à resina virgem, além de atender todas
as especificações técnicas. O material foi bem aceito e, atualmente, 100% da resina produzida
atende à indústria e a demanda vem crescendo ano a ano.
A resina recebeu marca própria e apresenta como diferencial o apelo da economia circular com
os dizeres na embalagem “Powered by Circular Economy”. Esse é o primeiro caso de sucesso
do setor eletroeletrônico em que o ciclo foi fechado.
Uma vez que o processo tem como princípio inserir resíduos eletroeletroeletrônicos na cadeia
produtiva, isso proporciona uma economia energética significativa e, portanto, menor emissão
de carbono. Segundo dados da Ellen MacArthur Foundation – em sua publicação Towards the
circular Economy/2013, há estudos que apontam que ¾ das emissões e consumo de energia
ocorrem na fase de extração das matérias-primas e ¼ dos empregos são gerados nessa fase.
Da mesma forma, apenas ¼ das emissões ocorrem na indústria da manufatura e ¾ dos
empregos são gerados nessa mesma fase. Assim, ao viabilizar a reciclagem e reintrodução dos
materiais no ciclo produtivo, incentiva-se a geração de empregos e redução das emissões de
carbono, além da redução da pressão sobre os recursos naturais.
Com o processo implantado e consolidado em 2014, foi possível apurar uma redução das
emissões de carbono na ordem de 284 de Carbono equivalente (COe) ao ano, segundo
estudos realizados pela Universidade de São Carlos.
Os investimentos realizados no projeto nos últimos dois anos foram realizados com a
expectativa de ofertar aos clientes uma solução que feche o ciclo de vida do produto. Portanto,
ainda não haja um retorno direto esperado no curto prazo, o modelo reforça serviços
agregados ao modelo de negócio da empresa e posicionamento de marca, além do
desenvolvimento de novas tecnologias de valoração de resíduos. O break even do projeto é
esperado para primeiro semestre de 2017.
O desafio atual é ampliar o volume de coleta para atender a demanda crescente por resina
reciclada.
Uma das formas de ampliar a captação do material é por meio de parcerias. Atualmente, o
Sinctronics tem trabalhado com Institutos e Instituições de Ensino para viabilizar parcerias com
cooperativas de forma a estabelecer uma relação de cooperação, levando às cooperativas as
práticas da indústria, como planejamento, processos, ferramentas e treinamentos para melhor
separação dos materiais. Ao mesmo tempo remunerá-las de forma adequada pelos materiais
que possam ser utilizados pelo Sinctronics, estabelecendo uma relação em que as duas partes
obtenham ganhos. Tem sido um trabalho gratificante e desafiador e o Sinctronics tem dedicado
esforços em desenvolver um piloto com uma cooperativa de Cotia, que contou com o apoio de
um instituto dedicado no desenvolvimento de parcerias com cooperativas e uma Grande
Universidade de São Paulo.
O modelo de negócio tem apresentado bons resultados, demonstrando que o mercado não tem
objeção ao uso de materiais reciclados em produtos novos. Ao mesmo tempo atendem às
exigências de certificações específicas do setor eletroeletrônico como a iniciativa americana
EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), onde há exigência para que o
produto contenha partes e peças que utilizem materiais reciclados.

Página: 20

Os trabalhos desenvolvidos têm sido objetos de estudos de alunos de mestrados e pósgraduação de universidades próximas. Isso fortalece a geração de conteúdo de qualidade para
a academia e para o mercado.
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