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Toshiba recicla volume recorde de resíduos eletrônicos em 2018 
 

A empresa já reciclou mais de 1.229 toneladas de resíduos eletrônicos desde 2008  

 

 

LAKE FOREST, Califórnia, 17 de abril de 2019 — Dando seguimento ao seu compromisso 

de manter um planeta mais sustentável, a Toshiba America Business Solutions reciclou mais de 

229 toneladas métricas de resíduos eletrônicos, provenientes de produtos de toner usados, em 

2018. Esse total representa o maior volume de resíduos eletrônicos já reciclado pela empresa 

durante um ano.   

 

Desde o início de sua parceria com a empresa de reciclagem de renome internacional Close the 

Loop em 2008, a Toshiba já evitou que mais de 1.229 toneladas métricas de resíduos eletrônicos 

(peso equivalente ao de 10.712 jogadores profissionais de futebol de porte médio1) chegassem a 

aterros sanitários.   

 

Por meio do programa ecoSmart de reciclagem de toner da Toshiba, os produtos de 

processamento de imagens usados pela empresa são transformados em material reutilizável via 

um processo de recuperação que não usa calor. Esses componentes são frequentemente 

incorporados a novos produtos, contribuindo para a economia circular.    

 

O pó recuperado de cartuchos de toner reciclados é um elemento primário de um produto 

asfáltico para o recapeamento de estradas. O plástico de suprimentos de toner usados é 

aproveitado para produzir canetas e réguas. 

 

“Promover e manter um ambiente sustentável nas comunidades onde vivemos e trabalhamos é 

uma norma característica da Toshiba e também uma importante diretriz para muitos de nossos 

parceiros e clientes”, afirmou Scott Maccabe, presidente e CEO da Toshiba America Business 

Solutions. “Embora nossas lideranças e nossa força de trabalho estejam satisfeitas com o sucesso 

de nosso programa de reciclagem, nos esforçamos para manter o nosso compromisso e melhorar 

essa iniciativa de vital importância.”     

http://business.toshiba.com/usa/index.html
https://www.closetheloopusa.com/
https://www.closetheloopusa.com/
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O programa de reciclagem de toner da Toshiba é uma das principais razões para a inclusão das 

premiadas impressoras multifuncionais e-STUDIO™ da empresa no registro EPEAT (Electronic 

Products Environmental Assessment Tool), o sistema definitivo de classificação global para 

produtos eletrônicos mais ecológicos.   

 

1. ESPN.com, “NFL Census: Finding the league’s biggest outliers”, 8 de junho de 2018 

 

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 

A Toshiba America Business Solutions (TABS) fornece impressoras multifuncionais, serviços 

gerenciados para documentos e sinalização digital a empresas de todos os tamanhos nos Estados 

Unidos, no México, na América Central e na América do Sul. As premiadas copiadoras e 

impressoras e-STUDIO™ proporcionam desempenho de qualidade, com a segurança exigida pelas 

empresas.  

Complementando as ofertas de hardware, a Toshiba oferece um conjunto completo de serviços de 

fluxo de trabalho, captura e proteção de documentos, incluindo o Encompass™, seu aclamado 

programa de serviços gerenciados de impressão. O Encompass permite que os clientes reduzam o 

volume de impressão, otimizem o fluxo de trabalho e aumentem a eficiência energética.  

As ofertas de sinalização digital Ellumina™ da TABS incluem todo o hardware, o software e os 

serviços necessários para implementar instalações de sinalização digital dinâmicas e interativas.   

A TABS fornece serviços de criação e gerenciamento de conteúdo, monitores, integração, instalação 

e gerenciamento de projetos, bem como financiamento, para soluções que envolvem desde uma única 

tela até as maiores arenas e estádios. Para obter mais informações, acesse 

www.business.toshiba.com. Siga a TABS no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no YouTube.  

 

Sobre a Close the Loop 

A Close the Loop é líder global em reciclagem de consumíveis de processamento de imagens, 

incluindo cartuchos para jato de tinta, cartuchos de toner para laser, unidades de tambor, recipientes 

de copiadora e muito mais. Usando processos de separação de materiais de última geração, todos os 

cartuchos são reciclados com resíduo zero para os aterros. A Close the Loop está comprometida com 

o princípio de administrar suas operações com responsabilidade ambiental. 

 

(continuação) 

http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://www.epeat.net/
http://business.toshiba.com/usa/products/product-configurator.html#multi
http://business.toshiba.com/usa/document-solutions/solutions.html
http://business.toshiba.com/usa/digital-signage/digital-signage.html
http://business.toshiba.com/
https://www.facebook.com/ToshibaBusiness/
https://twitter.com/ToshibaBusiness
http://www.linkedin.com/company/ToshibaBusiness
https://www.youtube.com/ToshibaBusiness
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Toshiba America Business Solutions  
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+1 949-462-6094  

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com   


