


Entidade civil de âmbito nacional, sem fins econômicos e/ou lucrativos, de direito privado, 
fundada pela ABINEE em 2016, com os seguintes objetivos:

➢ Auxiliar as empresas no atendimento a lei 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos 
Sólidos);

➢ Criar um sistema coletivo para operacionalizar a Logística Reversa de suas associadas;

➢ Contribuir para a integração da Logística Reversa nas ações de política industrial do 
setor eletroeletrônico;

➢ Promover a economia circular, visando a geração de valor e a redução de custos;

➢ Associadas: Pessoas jurídicas representando ou operando no setor Eletroeletrônico: 
Fabricantes, Importadores, Comerciantes, Distribuidores de Produtos Eletroeletrônicos.



Projeto Piloto: Descarte GREEN
Logística Reversa de Eletroeletrônicos
no Estado de São Paulo



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec hendrerit orci. Suspendisse eu nulla lacinia, faucibus leo

sit amet, vulputate purus. Nunc tempus interdum ullamcorper. Nunc hendrerit varius vehicula. Suspendisse pretium, 

sapien vitae rutrum faucibus, lectus nulla posuere nisl, id mollis purus nulla sit amet diam. Duis nec lorem quis leo porta 

consectetur ut suscipit sapien. Etiam vulputate justo at purus ullamcorper, a egestas sem venenatis. Nullam commodo

diam lectus, ac ullamcorper sem luctus et. Nam sit amet magna aliquam, consectetur eros eu, sodales ligula. Maecenas

volutpat sit amet magna semper laoreet. Nullam accumsan blandit dolor a condimentum. Quisque ut mollis nisi, nec

consequat lacus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Integer et 

lobortis felis. Ut sit amet pulvinar libero. In hac habitasse platea dictumst.
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Projeto Piloto: DESCARTE GREEN



Objetivos:

✓ Realizar a coleta dos Eletroeletrônicos descartados por consumidores 
domésticos (pessoa física)

✓ Avaliar diferentes locais como “Pontos de Coleta”

✓ Definir a padronização de comunicação, operação e controle da Logística 
Reversa de Eletroeletrônicos com todos os atores

✓ Avaliar os custos envolvidos e a complexidade operacional e fiscal

✓ Definir a melhor comunicação para o engajamento dos consumidores

✓ Estabelecer as bases para o Acordo Setorial Federal e os Termos de 
Compromisso Estaduais

Projeto Piloto: DESCARTE GREEN



Período:

✓ 3 a 6 meses – Início em Maio/17

Cidades:

✓ Raio de 100 km de São Paulo (capital). Operados pela Sinctronics e GM&C

Parceiros (Pontos de Coleta):

✓ Instalação dos Coletores em locais de fácil acesso e visualização e, preferencialmente, 
monitorado por sistema de vigilância;

✓ Cessão não onerosa do espaço para instalação dos Coletores pela GREEN Eletron;

✓ Nenhuma transferência de recursos financeiros entre as partes;

✓ Gestão do ponto, acionando a operadora quando necessário realizar a coleta dos 
produtos recebidos.
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Dimensões:
Largura – 2,20 m
Altura – 2,00 m
Profundidade – 1,20 m

Coletores
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Obrigado!

Ademir Brescansin
ademir@greeneletron.org.br

(11) 2175.0015 / (11) 98122.4324

Henrique Mendes
henrique@greeneletron.org.br

(11) 2175 0059

Amélia Rodrigues
amelia@greeneletron.org.br

(11) 2175 0050


