
 Logística reversa de 

Eletroeletrônicos em ritmo 

industrial



Ecossistema completo para economia circular



O desafio de transformar resíduos em peças para novos produtos



O ATRAENTE RACIONAL ECONÔMICO – Europa até 2030

Trajetória de 

desenvolvimento 

atual OPORTUNIDADE

INCREMENTO EM RENDA

PIB

RECURSOS E EXTERNALIDADES

EUR 0.9 trillion1 EUR 1.8 tri1

Trajetória de 

desenvolvimento 

circular

7% 18%

4% 11%

31% emissões

22% consumo de matérias

primas

48% emissões

32% consumo de matérias

primas



Porque um modelo circular?

Matéria Prima Peças e Produtos Uso Descarte

¾ da energia e emissões são gastas no 

preparo da matéria prima …

... e ¾ dos empregos são gerados na 

indústria da manufatura

Reuso

Reciclagem MODELO 

CIRCULAR

↓↓      Energia

↓↓      Emissões

↓↓      Poluição

↑↑↑    Empregos



Mais do que uma nova empresa de reciclagem, um 

novo conceito...

SINCTRONICS é um Centro de Inovação em 

Tecnologia Sustentável para a indústria 

eletroeletrônica.

Fazemos a gestão da coleta e da LOGÍSTICA REVERSA, 

mantendo um rastreamento de todo o processo,  

garantindo a adequada destinação, atingindo a todos 

os requisitos governamentais.

Nosso processo de RECICLAGEM de eletroeletrônicos 

transforma os resíduos em matéria-prima e peças para novos 

produtos. 

Nosso centro de PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

implementa inovações, viabiliza projetos e fornece 

capacitação e experimentação em TI sustentável. 

Formamos assim o ECOSSISTEMA INTEGRADO de soluções 

sustentáveis para a indústria eletroeletrônica no Brasil.



• Processamos internamente 
1.792 tons de resíduos 
eletroeletrônicos;

• Gerenciamos a reciclagem de 
4.616 toneladas de resíduos;

• 290 toneladas de plásticos 
foram usadas na fabricação 
de novas peças

• Gerenciamos 10.000+ 
solicitações de coleta;

• Desenvolvemos um sistema 
que permite rastreabilidade 
de cada solicitação;

• Gerenciamos mensalmente 
400+ pontos de coleta fixos;

• Desenvolvemos e 
homologamos 15 parceiros de 
reciclagem e logística;

• Criamos links com centros de 
pesquisa no Brasil e exterior; 

• 15 trabalhos de graduação e 
pós-graduação são feitos em 
parceria com o Sinctronics.

Reciclagem

Em 2016

Nossos Resultados

Gestão de Logística 
Reversa

Conexões
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