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Transformar o seu 
celular antigo em um 
mundo melhor 

Quase 100% dos componentes dos seus aparelhos usados podem 
ser reciclados, alimentando um ciclo que faz muito bem para 
o planeta. Começa em você, continua nos mais de 3,4 mil pontos 
de coleta que a Vivo oferece em todo o país.

Participe. Traga seu celular antigo para o descarte
correto em uma loja Vivo mais perto de você.
Conecte-se e saiba mais: www.vivo.com.br/reciclarconecta

ReciclaR conecta
• Celulares  • Acessórios  • Tablets  • Modems

Foto da Urna do Programa Reciclar Conecta

 Arte Reciclar Conecta



Q1: Título do projeto ambiental participante: Reciclar Conecta

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Reciclagem

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Telefônica Brasil S/A
Nome fantasia: Telefônica Vivo
Setor de atuação: Telefonia
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 04/06/1998
Número de colaboradores: 11.000

Q4: Informações de contato:
Endereço: Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376 - 29º

andar – Lado B
Bairro: Brookling
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 04571-000
Telefone com DDD: +55 11 3430-1016

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Camila Spíndola de Abreu Avancini
Cargo: Engenheira Ambiental
E-mail: camila.avancini@telefonica.com
Telefone com DDD: 11 991105985

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 11:38:16sexta-feira, 7 de novembro de 2014 11:38:16
Última modificação:Última modificação:  segunda-feira, 10 de novembro de 2014 08:32:13segunda-feira, 10 de novembro de 2014 08:32:13
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de um diaMais de um dia
Endereço IP:Endereço IP:  189.108.171.10189.108.171.10

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#100
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Lylian Freitas Brandao Gomes De Carvalho
Cargo: Diretora Executiva de Comunicação

Corporativa
E-mail: lbrandao@telefonica.com
Telefone com DDD: +55 11 3430.1301

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 01/09/2006

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 0
Remuneradas 4

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 1.000.000,00
Famílias 0
Animais 0
Espécies 0

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Área de Sustentabilidade da Telefônica Vivo

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Na época que ele foi implementado não existia regulamentação específica, hoje temos a Nova Política de 
Resíduos Sólidos que o Programa Reciclar Conecta atende as exigências.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Em 2006 notamos um problema ambiental para descartar de forma adequada todos os aparelhos, acessórios, 
baterias, tablets e modems, ou seja, as pessoas não tinham um local específico para descartar esses tipos de 
materiais.
A Telefônica Vivo entende que fazemos parte do ciclo de vida desses equipamentos e somos 
corresponsáveis por destinar de forma adequada este tipo de resíduo.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Desenvolvemos o Programa Reciclar Conecta, que é dar a destinação ambientalmente adequada a todos os 
aparelhos, acessórios, baterias, tablets e modems que estão em desuso de nossos clientes ou não clientes. 
Criado em 2006, o programa Reciclar Conecta tem o objetivo de coletar aparelhos celulares, baterias e 
acessórios para serem reciclados e reinseridos como novos produtos. O programa é um dos principais 
projetos que demonstram o compromisso da Telefônica Vivo com a postura responsável na gestão de 
resíduos sólidos.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Implantado inicialmente como projeto piloto (Recicle seu Celular) nas lojas próprias da Vivo nas capitais do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, o programa ganhou representatividade em menos de 2 anos, 
quando, em 2008, em comemoração ao dia Mundial do Meio Ambiente, já era realizado em todas as lojas 
próprias, autorizadas e revendas exclusivas Vivo. São mais de 3,4 mil pontos de coleta.
O processo funciona da seguinte forma: Em todas as nossas lojas clientes e não clientes podem descartar 
seu celular, acessório, outros equipamentos eletrônicos em desuso. Após o descarte, quando enche a urna, 
nossos atendentes solicitam a coleta para nosso operador logístico. O operador logístico coleta na loja e faz o 
transporte desses materiais  para um centro de armazenamento localizado no estado de São Paulo, onde os 
materiais coletados passam por triagem. Esse processo é importante, pois os aparelhos celulares são 
compostos por diversos componentes, que podem ser reutilizados como matéria-prima para diversos fins. 
Mais de 90% dos materiais podem ser reciclados.
Além disso, em 2010 foi assinada a Nova Política de Resíduos Sólidos que institui a responsabilidade 
compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o 
cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa dos resíduos e 
embalagens pós-consumo e pós-consumo. A Telefônica Vivo entende que fazemos parte do ciclo de vida 
desses equipamentos e somos corresponsáveis por destinar de forma adequada este tipo de resíduo.
Para enter melhor como funciona o passo a passo acesse: http://www.youtube.com/watch?
v=VB9OgYxDm7M&list=PLgaIdBHTQ8NhLsNUtLFT0qnchRUENzpcQ&index=3

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Hoje temos mais de 3400 pontos de coleta em todo Brasil, já reciclamos mais de 1 milhão de celulares e 3 
milhões de itens (acessórios, baterias, cabos, etc).

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 3400 pontos de coleta
Resultado 2 3.500.000 itens
Resultado 3 1.000.000 aparelhos celulares
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Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Na Telefônica Vivo, sustentabilidade e tecnologia são indissociáveis. Primeiro porque, ao conectar nossos 
clientes, reduzimos as dimensões de tempo e espaço, o que diminui significativamente impactos ambientais, 
como aqueles causados pelas emissões de dióxido de carbono (CO2) dos meios de transporte. Segundo 
porque desenvolvemos soluções para empresas dos mais variados setores da economia com o objetivo de 
melhorar o dia a dia das pessoas.
Acreditamos que, mais que conectar, as nossas tecnologias devem garantir qualidade de vida à sociedade, 
por meio de educação, segurança, mobilidade, saúde e bem-estar. Isso se dá por meio de soluções 
inovadoras, seja no cuidado com os resíduos gerados, na escolha por energia mais limpa ou até mesmo no 
investimento em infraestruturas mais sustentáveis.Abaixo um breve histórico do que fazemos em práticas 
ambientais.
Nosso Data Center Tamboré e o Ecoberrini, edifício-sede da Telefônica Vivo, possuem a certificação LEED, 
reconhecimento mundial em edificações “verdes”. Nossas lojas conceito possuem características ambientais 
em sua construção e mobiliário, que vão desde a utilização de madeira de reflorestamento certificada até as 
paredes pintadas com tintas ecológicas (sem compostos orgânicos voláteis, que prejudicam a saúde e o meio 
ambiente).
Desenvolvemos infraestruturas pioneiras no Brasil, como o Site Sustentável, solução inovadora de antena, 
criada por nossa equipe de engenharia e semelhante a um poste de iluminação, gerando baixo impacto visual 
e de fácil implantação em áreas urbanas.  Além disso, passamos a implantar as Estações de Celulares 
Inteligentes, um sistema que reconhece o período de baixo tráfego de voz e dados (de madrugada, por 
exemplo) e diminui automaticamente o consumo de energia.
Em 2013, firmamos acordo de cooperação técnica com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e com 
o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) para a implantação do 
programa Vivo Clima, que prevê a instalação de pluviômetros – equipamentos que medem o volume da água 
das chuvas – em escolas públicas, edifícios do governo federal e nas torres de telefonia móvel da Vivo. Por 
meio da tecnologia 3G/GPRS, as informações sobre as chuvas são coletadas pela nossa plataforma Machine 
to Machine (M2M) e enviadas em tempo real para o Cemaden. O objetivo é detectar com agilidade os riscos 
de desastres naturais para que os moradores da região sejam alertados e protegidos pelos órgãos 
competentes. Até o momento, aproximadamente 1,4 mil pluviômetros já foram instalados. 
Para nossos clientes oferecemos a Conta Online, ferramenta que substitui a necessidade do recebimento de 
faturas em papel, na qual nossos clientes podem consultar, de forma segura e prática, faturas, históricos de 
pagamento e outras informações utilizando seus dispositivos eletrônicos, a qualquer hora e em qualquer 
lugar. Nossos clientes contam também com o nosso programa de reciclagem de celulares, acessórios, 
baterias e modens – o Reciclar Conecta -, que já coletou, desde sua criação, 1 milhão de aparelhos e 3 
milhões de itens. 
Pensando em minimizar e reduzir o impacto do consumo do recurso que mais utilizamos em nossas 
operações, a energia elétrica, passamos a investir de forma consistente em projetos de eficiência energética, 
substituindo equipamentos e comprando energia limpa de pequenas centrais hidrelétricas.   
Mais informações da Telefônica Vivo: 
http://www.sustentabilidadetelefonica.com.br/relatorio2013/port/05.htm

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Entidades educacionais,
Outros (especifique) Clientes e não clientes.

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://www.sustentabilidadetelefonica.com.b

r/relatorio2013/port/05.htm
Link 2: http://telefonica.com.br/servlet/Satellite?

c=Page&cid=1386090999186&pagename=I
nstitucionalVivo%2FPage%2FTemplateRel
atorioSustentabilidade

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Nenhuma certificação,
Outra(s) (especifique)
Seguimos a metodologias da ISO 9001, ISO
14001, NBR 16001/SA 8000, mas não temos a
certificação. Iremos certificar o ano que vem a
ISO 14001.

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

3.715.000.000

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

1.363.081,00

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

250.000,00

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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