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PARCERIA ABRADISTI - INRE PARA 
PILOTOS DE LOGÍSTICA REVERSA E 
TRATAMENTO PÓS-CONSUMO DE 
RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 
 

A  ABRADISTI  (Associação  Brasileira  dos Distribuidores  de TI)  e 
o  INRE  celebram uma parceria  para  acompanhar  a  logística  reversa 
e tratamento pós-consumo de equipamentos  eletroeletrônicos  
inservíveis  de consumidores  através  do Pi loto do SISTEMA  INRE  no 
estado de São Paulo.  A ABRADISTI  e  o  INRE  divulgarão os pontos  de 
coleta  do Sistema INRE em seus  sí t ios 
eletrônicos  www.abradisti.org.br  e  www.inre.org.br  .  
  
Os  pontos  de coleta  do SISTEMA  INRE  já  estão instalados 
em 28 municípios  do Estado  de São Paulo  com 58 pontos  de coleta.   
  
O INRE ( Instituto  Nacional  de Resíduos)  é  uma entidade gestora  de 
logística  reversa  e  tratamento  pós-consumo  de resíduos 
eletroeletrônicos  (REE) ,  apolí t ica ,  sem confl i tos  e sem f ins 
lucrativos  que visa contr ibuir  para  a  implantação da Polít ica 
Nacional  de Resíduos  Sólidos ,  como agente ativo na condução,  
implementação e respeito à  lei ,  mantendo diálogo matr icial  e 
buscando o menor  preço para  a  cadeia  produtiva ,  consumidor  e 
sociedade.  OSISTEMA  INRE de Logística  Reversa  para  Equipamentos 
Eletroelet rônicos  abrange  todo o  território  nacional  de forma 
modular.  
  
Em janeiro de 2014 deu-se o início  de uma série de Pi lotos  
do SISTEMA INRE de Logística  Reve rsa  para  REE .  Estes  recebem 
equipamentos  eletroeletrônicos  de uso doméstico e seus 
componentes ,  sem restrição ou discr iminação quanto à  l inha de 
produto,  marca ,  or igem,  fabricante,  importador ,  distribuidor  ou 
comerciante,  quantidade,  ano de fabricação,  funcionamento  ou 
estado de conservação.  Inclui  também equipamentos  históricos,  
órfãos e oriundos  do comércio eletrônico (“e-commerce”) ,  a lém de 
produtos  das  l inhas  marrom,  azul ,  verde,  branca,  entre outras .  
                
O consumidor  tem a  opção de entregar  os  resíduos  nos  diversos 
pontos  de coleta  participantes  dos  Pi lotos.  O processo se inicia  
quando o consumidor  devolve o equipamento para  descarte  após o 
f im de sua vida  úti l  ou por  outra  razão.  O consumidor  deverá 
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preencher  o Termo de Doação disponibi l izados  nos  pontos  de coleta  
ou s i te dos  participantes.  O SISTEMA  INRE será responsável  pela 
gestão  envolvendo  transporte,  armazenagem,  destinação  final,  
auditoria  e  controle  de processos de acordo  com a norma e 
legislação  pertinente .  
  
O SISTEMA INRE inicia  2015 disponibi l izando ao consumidor  136 
Pontos de coletas  em 4 regiões ,  11 Estados e  49 Cidades ,  e  em 
breve i rá  iniciar  os Pi lotos  com as  Cooperativas .  
  
As  próximas  homologações  dos Pi lotos  serão no interior  do Estado 
de São Paulo.  
  
O SISTEMA INRE já  coletou  mais  de 35 toneladas  de equipamentos  
eletroeletrônicos.  
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