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Toshiba recicla cerca de 200 toneladas de lixo eletrônico (e-waste) em 2014 
     

Para alcançar o nível de lixo zero, a empresa reciclou  
quase 600 toneladas de produtos de toner usados desde 2008 

 
IRVINE, Calif. (27 de janeiro de 2015) — Para demonstrar seu firme compromisso com a proteção do meio 

ambiente e, ao mesmo tempo, criar um planeta mais sustentável, a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

reciclou quase 200 toneladas de produtos de toner usados em 2014.  O programa “Zero Waste to Landfill” 

(Lixo Zero para aterros) evitou que essa quantidade de materiais ecologicamente nocivos comprometessem 

áreas descampadas.  

Em colaboração com a  Close the Loop, empresa de reciclagem estabelecida internacionalmente, a 

Toshiba evitou que mais de 592 toneladas — o peso de 46 caminhões pesados — de lixo eletrônico fossem 

despejadas em áreas descampadas, desde que o programa começou no final de 2008.  Para salientar ainda 

mais sua consciência ecológica, a inovadora em gerenciamento de conteúdo de Irvine, Califórnia, é a primeira 

empresa que também recicla consumíveis de toner de outros fornecedores.         

Por meio de sua parceria com a Close the Loop, a Toshiba desmonta e transforma produtos de 

processamento de imagens usados em peças usáveis, toner, plástico e metal.  E o resultado é que esses 

elementos podem reentrar na cadeia de fornecimento para uso em produtos futuros.   

Em parceria com a Close the Loop, a Toshiba transforma o lixo eletrônico em eLumber para criar 

produtos para áreas externas, como bancos de praças, cercas e canteiros de jardim, para organizações 

comunitárias e sem fins lucrativos, como a Habitat for Humanity.  O plástico oriundo de consumíveis usados 

no processamento de imagens também é utilizado na fabricação de réguas e canetas.  

“Na Toshiba — dos executivos aos funcionários — todos temos orgulho imenso em operar tão 

sustentavelmente quanto nos é possível”, disse Tom Walter,  vice-presidente de Distribuição e Vendas de 

Aftermarket da Toshiba America Business Solutions, Inc.  “Nosso sistema de valores de sustentabilidade 

também se estende a nossos clientes.  O sucesso de nossa iniciativa ‘Zero Waste to Landfill’ é um exemplo 

claro desse interesse compartilhado”, complementou Walter.   
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As iniciativas de reciclagem de toner da Toshiba são um dos elementos principais que levaram vários 

de seus produtos multifuncionais e-STUDIO™, reconhecidos pela indústria, a fazer parte do registro EPEAT.  

O EPEAT é o sistema global de classificação definitivo para produtos eletrônicos mais ecológicos.   

Clique para tweetar: Toshiba recicla cerca de 200 toneladas de lixo eletrônico (e-waste) em 2014  
 
Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) é uma empresa 

independente da Toshiba Corporation, uma empresa da Fortune Global 500 e a oitava maior empresa de equipamentos 

eletroeletrônicos do mundo. Na Toshiba, compreendemos que o gerenciamento do conteúdo da sua empresa vai muito 

além de simplesmente fazer cópias. Ele abrange o gerenciamento de informações, quer sejam impressas, em formato 

digital ou exibidas visualmente. Nossa equipe oferece as principais soluções e produtos do mundo real — sejam os 

nossos premiados produtos multifuncionais e-STUDIO™ ou a inovadora linha de assinatura digital Ellumina™ — para 

satisfazer todas as suas necessidades de gerenciamento de conteúdo. Ajudamos você a reduzir custos, proteger 

informações e diminuir seu impacto ambiental. E se existe algo que pode ser útil hoje, para todas as empresas e para o 

nosso planeta, é conseguir fazer mais com menos.  Para obter mais informações sobre as soluções e serviços Toshiba 

disponíveis nos Estados Unidos e na América Latina, visite o site www.business.toshiba.com e assista ao nosso vídeo 

corporativo no YouTube.   

Close the Loop 

A Close the Loop é a principal recicladora global de consumíveis de processamento de imagens, incluindo 

cartuchos de tinta, cartuchos de toner a laser, unidades de tambor, recipientes de copiadora e muito mais. Usando 

processos de separação de materiais de última geração, todos os cartuchos são reciclados, resultando em lixo zero para 

os aterros. A Close the Loop está comprometida com o princípio de gerenciar suas operações de forma ambientalmente 

responsável. Para obter mais informações, visite o site http://www.closetheloopusa.com.  

# # # 

 

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://www.epeat.net/
https://twitter.com/intent/tweet?text=In+Toshiba%E2%80%99s+#pursuitofzerowaste+(http://bit.ly/1H6v4Gm),+company+recycled+nearly+200+tons+of+e-waste+in+2014+and+nearly+600+tons+since+2008&amp;source=clicktotweet&amp;related=ToshibaMPS
http://business.toshiba.com/usa/products/products.html
http://business.toshiba.com/usa/digital-signage/digital-signage.html#interactive
http://www.business.toshiba.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aSI572OkPlo&list=UUEHsn3Ifx3VORaBDlHglGLA&feature=c4-overview
http://www.closetheloopusa.com/

