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RESUMO 

 

As diretivas europeias são regulamentos da União europeia que internalizam preocupações 

ambientais relacionadas à vida útil e ao descarte de produtos de vários setores industriais. 

Neste contexto, a diretiva RoHS impõe restrições à presença à presença de substâncias 

perigosas acima de determinados limites em produtos eletroeletrônicos,quais sejam: chumbo 

cádmio, cromo hexavalente, mercúrio e retardantes de chama contendo bromo. Essas 

restrições impõem desafios aos fornecedores de matérias primas, peças e componentes às 

empresas exportadoras, em função do aumento dos custos de produção decorrentes (i) da 

necessidade de realização de análises químicas para o controle de qualidade; e (ii) de eventuais 

adaptações tecnológicas em produtos e processos. O propósito desta monografia é avaliar 

preliminarmente esses desafios enfatizando aqueles enfrentados por fabricantes e exportadores 

de eletrodomésticos da linha branca. Como resultado, verificou-se que as empresas nacionais 

que enfrentaram e superaram os desafios impostos pela RoHS são aquelas inseridas 

principalmente nas cadeias produtivas dos segmentos de eletrodomésticos e de informática, 

bem como fabricantes de chapas metálicas e de equipamentos eletrônicos para a área de 

serviços. Diversas Micros e Pequenas Empresas (MPEs), apoiadas tecnologicamente pelas 

montadoras e exportadoras de eletrodomésticos e por programa governamental de apoio à 

exportação, também superaram ou vêm superando os desafios impostos pela RoHS, 

principalmente no que se refere à adequação dos teores de cádmio, chumbo e retardantes de 

chama em peças e componentes. Observou-se também que algumas MPEs, em função de 

trabalharem com uma pequena margem de rentabilidade preferiram orientar suas produções 

apenas para empresas que fabricam seus produtos para o mercado interno onde a RoHS ainda 

não é exigida. 

 

 

Palavras-chave: Diretiva europeia; setor eletroeletrônico; resíduos perigosos. 

 



 

ABSTRACT  

 

The European directives are technical regulations that internalize environmental concerns 

related to life and disposal of products of various industrial sectors. In this context, the RoHS 

– Restrictions of Hazardous Substance Directive sets up tolerable limits for lead, cadmium, 

hexavalent chromium, mercury and flame retardants containing bromine in electric and 

electronic equipments. These restrictions pose challenges to the suppliers of raw materials, 

parts and components to the exporting firms, due to increased production costs resulting from 

(i) the need to perform chemical analysis for quality control; and (ii) the eventual 

technological changes (innovations) in products and processes. The purpose of this paperwork 

is to evaluate preliminarily these challenges emphasizing those faced by manufacturers and 

exporters of home appliances, such as refrigerators and freezers, informally named “white 

line”. As a result, it was found that the domestic companies that have overcome the challenges 

posed by RoHS are those placed mainly in the production chains of segments of home 

appliances and computers, as well as manufacturers of sheet metal and electronic equipment 

for the service area. Several micro and small enterprises, supported from the technology 

standpoint by both manufacturers / exporters of home appliances and government programs 

also have overcome the challenges posed by RoHS, especially with regard to the 

appropriateness of the levels of cadmium, lead and flame retardants in parts and components. 

It was also observed that some micro and small enterprises, due to their small margin of 

profitability, preferred orient their production only to companies that manufacture their 

products to the domestic market where RoHS is still not required. 

 

Keywords: European directive; electrical and electronic sector; hazardous wastes 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para protegerem seus mercados, os países procuram utilizar vários mecanismos que 

dificultam o acesso de mercadorias importadas, conhecidas como barreiras comerciais. A 

maneira mais usual tem sido a utilização de tarifas. Contudo, com as negociações 

internacionais sobre comércio, que geralmente resultam em reduções nas tarifas que os países 

podem utilizar, foram sendo desenvolvidos novos artifícios para dificultar as importações, 

dentre elas as chamadas barreiras não-tarifárias, em especial as barreiras técnicas. Estas 

barreiras, de natureza comercial, são derivadas da utilização de normas ou regulamentos 

técnicos, não transparentes ou que não se baseiem em normas internacionalmente aceitas ou, 

ainda, decorrentes da adoção de procedimentos de avaliação da conformidade não 

transparentes e/ou demasiadamente dispendiosos, bem como de inspeções excessivamente 

rigorosas. 

Como normas e regulamentos técnicos entendem-se os documentos que estabelecem 

características do produto, como função, desempenho, embalagem e etiquetagem, ou métodos 

e processos de produção relacionados. Uma distinção básica entre norma e regulamento é que 

a primeira tem caráter voluntário e o segundo é compulsório. 

Como barreiras técnicas, no âmbito do comércio internacional, despontam as barreiras 

ambientais impostas por países que estabelecem exigência de proteção ambiental e que 

acabam por restringir a entrada em seus territórios de produtos importados que não as 

obedecem. Nesta linha a União Europeia introduziu as chamadas Diretivas europeias que são 

atos legislativos ou exigências técnicas que fixam objetivos a serem atingidos pelos Estados-

Membros, delegando a estes a escolha dos meios de como atingir estes objetivos.  

Para que os princípios estabelecidos nas diretivas produzam efeitos nos cidadãos, o legislador 

de cada país tem que adotar um ato de transposição que estabelece uma data limite para que 

os Estados-Membros se adequem. 

As diretivas são utilizadas para harmonizar as legislações nacionais na União Europeia e com 

o propósito de um mercado único com regras claramente estabelecidas a todos os produtos 

que possam adentrar suas fronteiras. Elas estabelecem objetivos para que se criem normas 

visando à harmonização de regulamentações técnicas, padrões e normas de inspeção, sendo 

que estas normas têm efeito restritivo ao comércio a partir do momento em que diferem entre 

países. Estas normas podem impor padrões tecnológicos e culturais incompatíveis, que 

implicam em alterações importantes no processo produtivo, elevando os custos.  Assim sendo, 

produtores e/ou exportadores podem se considerar prejudicados com tais imposições, 
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enxergando as como medidas protecionistas do mercado interno do país importador 

(ANSANELLI, 2008). 

Dentre a várias diretivas europeias pode-se citar a RoHS1 2002/95/CE que trata da restrição 

ao uso de substâncias e elementos químicos perigosos em produtos eletroeletrônicos 

comercializados nos estados membros da União Europeia, e que é o objeto deste estudo (THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2011). 

Para a condução deste estudo, partiu-se do pressuposto que a diretiva RoHS, embora criticada 

como uma medida protecionista por aumentar o custo dos produtos impactando sua 

competitividade, a mesma tem um efeito positivo na cadeia produtiva de eletroeletrônicos, 

podendo resultar em inovações de produtos e processos. Um caso de adequação da cadeia 

produtiva da linha branca à RoHS analisado neste trabalho foi conduzido pela Whirlpool 

(unidade de Joinville -SC) em parceria com o Bureau Veritas Certification . 

A realização deste estudo justifica-se em função da existência de toda uma polêmica se a  

RoHS de falto, configura-se como uma barreira técnica ambiental e pelos comentários que se 

ouve no meio técnico geralmente pouco embasados em fatos e evidências, de que esta diretiva 

ainda não foi assimilada pela indústria eletroeletrônica nacional. 

 

O texto da presente monografia está estruturado da seguinte forma:  

 

Na Seção 1 apresenta-se a introdução ao assunto diretivas europeias enfatizando a RoHS, os 

objetivos e a metodologia do estudo. 

Na Seção 2 apresenta-se a diretiva RoHS, destacando-se suas aplicações em diversos produtos 

e as exigências no que se refere aos limites toleráveis às substâncias restritivas. 

Na Seção 3 apresenta-se um panorama geral do setor eletroeletrônico brasileiro e na Seção 4 

faz-se uma breve revisão da literatura sobre diretiva RoHS somada a depoimentos de 

especialistas sobre os seus impactos no setor eletroeletrônico nacional. 

Na Seção 5 apresenta-se os desafios do atendimento da diretiva RoHS no segmento de 

eletrodomésticos - linha branca - tomando-se como exemplar o da whirlpool instalada em 

Joinville-SC. 

Finalmente, a Seção 6, apresenta as considerações finais, contendo uma síntese das reflexões 

resultantes do estudo. 

 

                                                 
1 RoHS – Restriction of Certain Hazardous Substances (Restrição de Certas Substâncias Perigosas) 
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1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo é avaliar a importância da diretiva RoHS para o setor eletroeletrônico 

e os desafios enfrentados pelas empresas deste setor, em especial por aquelas que integram o 

segmento da linha branca de eletrodomésticos no seu atendimento, enfatizando o caso da 

Whirlpool . Essas exigências relacionam-se à presença de substâncias como Chumbo (Pb), 

Mercúrio (Hg), Cromo hexavalente (Cr-VI), Cádmio (Cd), retardante de chama 

polibromobifenilo (PBB) e retardante de chama éter de difenilo polibromado (PBDE). 

 

1.2 METODOLOGIA 

 

A partir de uma breve revisão da literatura sobre a diretiva RoHS, foi possível avaliar os 

principais desafios por ela impostos para o desenvolvimento de produtos eletroeletrônicos. 

Após a revisão da literatura, considerou-se necessário buscar resposta à seguinte questão de 

pesquisa: 

 

Quais os principais desafios enfrentados pelas indústrias instaladas no Brasil para a 

adequação de seus produtos à diretiva RoHS? 

 

Com o intuito de buscar fatos e evidências para responder esta pergunta, foi realizada uma 

entrevista com um profissional da Whirlpool, fabricante de eletromésticos, e subsidiariamente 

foram utilizadas informações de entrevistas realizadas em 2008 pelo orientador da 

monografia. 

A estratégia metodológica adotada para se responder a questão de pesquisa fundamentou-se 

em livros publicados por Marconi e Lakatos (2010) e Severino (2007). O plano de trabalho 

resultante desta estratégia, que foi utilizado para a consecução do objetivo do estudo, consistiu 

na realização das seguintes atividades: 

 

a) levantamento bibliográfico e documental – foram identificados e analisados papers 

científicos, dissertações de mestrado, relatórios técnicos e documentos sobre a 

RoHS disponibilizados em sites; 

b) entrevistas com especialista – foi entrevistado o engenheiro Ademir Brescansin 

(ANEXO A), ex- Whirlpool, unidade Rio-Claro-SP e que atualmente é o diretor de 

responsabilidade socioambiental da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
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Eletrônica (ABINEE). O questionário utilizado na entrevista encontra-se no Anexo 

A. Dados de entrevistas efetuadas pelo orientador em 2008, junto a executivos da 

Whirlpool, SGS, TÜV Rheinhand, HCG Tecnologia, e Bematech também foram 

disponibilizados para a elaboração desta monografia; 

c) sistematização e análise das informações - as informações oriundas da revisão da 

literatura e das entrevistas foram compiladas e sistematizadas para a elaboração da 

monografia; 

d) redação da monografia – via utilização de livros de Metodologia da Pesquisa, de 

guias para a elaboração de textos monográficos e das Normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), elaborou-se o texto final da monografia. 
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2 DIRETIVAS RoHS,  SUAS APLICAÇÕES E EXIGÊNCIAS 

 

A RoHS é um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia 

promulgado em 2003 e em vigor desde 2006, que visa eliminar e/ou reduzir as substâncias 

perigosas presentes nos equipamentos eletroeletrônicos. De forma mais específica, objetiva 

aproximar as legislações dos Estados-Membros na restrição do uso dessas substâncias em 

equipamentos eletroeletrônicos e contribuir para a proteção da saúde humana e para a 

eliminação, em boas condições ambientais, dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos 

(ANSANELLI, 2008). 

A RoHS é complementar à Diretiva 2002/96/EC sobre Resíduos de Equipamentos 

Eletroeletrônicos (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE), pois a atuação nos 

procedimentos de coleta, tratamento, recuperação e reciclagem é necessária para reduzir os 

problemas de gestão de resíduos, mas não é suficiente para eliminar a geração dos resíduos e 

os riscos das substâncias perigosas à saúde e ao meio ambiente. Segundo o Parlamento e o 

Conselho da União Europeia, a forma mais eficaz de garantir a eliminação desses riscos 

consiste na substituição das substâncias perigosas nos equipamentos eletroeletrônicos por 

materiais mais seguros; a restrição dessas sustâncias, por sua vez, permitirá maiores 

possibilidades de reciclagem dos resíduos e sua rentabilidade econômica (ANSANELLI, 

2008). 

Esta diretiva baseia-se no princípio da precaução e no avanço científico sobre contaminantes  e 

sua eficácia depende da harmonização da política ambiental. Para a Comunidade Europeia, 

uma questão fundamental para evitar barreiras ao comércio e distorções da concorrência na 

Comunidade, é a aproximação das legislações dos Estados-Membros no domínio da restrição 

das substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos (ANSANELLI, 2008). 

A adaptação ao progresso científico é fundamental para a RoHS, visto que:  

 

a) os valores máximos de concentração das substâncias perigosas podem ser fixados 

segundo um grau de tolerância;  

b) a proibição de outras substâncias perigosas deverá ser analisada assim que existam 

provas científicas;  

c) as exceções existentes devem ser revisadas periodicamente e  novas exceções 

devem ser concedidas, uma vez provada cientificamente a impossibilidade da 

substituição de algumas substâncias ou que os impactos negativos ao meio 

ambiente e à saúde da substituição ultrapassem seus benefícios. Mas a revisão da 
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lista das substâncias cobertas deve ser estudada pela Comissão considerando 

também, o princípio da precaução (ANSANELLI, 2008). 

 

A diretiva RoHS aplica-se a vários produtos tais como: 

 

• eletrodomésticos de grande e pequeno porte (refrigeradores, freezers; máquinas de 

lavar roupa, torradeiras de pão, relógios, secadores de cabelo, relógios etc.); 

• equipamentos de consumo (televisões, rádios, vídeos, câmaras  etc.); 

• equipamentos de informática e telecomunicações (computadores, scanners, 

calculadoras, fax, telefones fixos, telefones celulares  etc.); 

• equipamentos de iluminação – excetuadas as lâmpadas de filamento de tungstênio e 

as luminárias domésticas – (lâmpadas de uso não doméstico); 

• ferramentas elétricas e eletrônicas de pequeno porte (furadeiras, serras, máquinas 

para fixar pregos ou parafusos etc.);   

• brinquedos, equipamentos de esporte e lazer (vídeo games, computadores para 

bicicletas, máquinas caça-níqueis  etc.); 

• equipamentos médicos (a partir de 2008); 

• instrumentos de monitoração e controle (detectores de fumaça, termostatos, 

balanças domésticas ou laboratoriais etc.); 

• caixas automáticos de fornecimento de todo tipo de produtos, tais como bebidas, 

dinheiro, guloseimas etc. (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 

2007). 

 

A Diretiva 2002/95/CE contempla algumas exceções de produtos que por ela não são 

controlados, quais sejam: 

 

• peças para reposição para reparo ou reuso; 

• equipamentos inseridos no mercado antes de 1 de julho de 2006; 

• equipamentos militares; 

• ferramentas industriais estacionárias de grande porte. 

 

Nesse contexto, em seu artigo 4º, parágrafo 1º, a RoHS estabelece a proibição da entrada de 

produtos eletro-eletrônicos novos no mercado da União Europeia, desde que contenham 
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chumbo, cádmio, cromo hexavalente, mercúrio, polibrominato bifenil (PBB) e polibrominato 

bifenil éter (PBDE), a partir de 1º de julho de 2006, para tais substâncias e elementos químicos 

o valor de referência permitido deve ser inferior a 1000 ppm, exceção feita ao cádmio para o 

qual tal valor é de 100 ppm (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2007). 

No mesmo Artigo 4º, em seu parágrafo 2º, a  RoHS faz referência a seu Anexo em que são 

mencionados alguns produtos e usos aos quais não se aplica o que diz o citado parágrafo 1º do 

mesmo Artigo 4º, desde que contenham chumbo, mercúrio, cádmio e cromo hexavalente em 

quantidades inferiores àquelas nela discriminadas (INSTITUTO DE PESQUISAS 

TECNOLÓGICAS, 2007). 

Ademais, diretivas posteriores da União Europeia, como a 2005/717/EC e 2005/747/EC (THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2005a; 

2005b) discriminaram diversas exceções ao que diz o Artigo 4º, em seu parágrafo 1º. A seguir 

na figura (QUADRO 1) estão mencionadas algumas delas. 

 

Mercúrio 

Presente em: 

 
a) Lâmpadas fluorescentes compactas, em quantidade inferior a 

5 mg por lâmpada; 
b) Lâmpadas fluorescentes retas para usos especiais desde que 

não excedam os seguintes limitem: lâmpadas de halofosfato 
(10 mg); trifosfato com vida útil normal (5 mg) e trifosfato 
com vida útil longa (8mg); 

c) Lâmpadas fluorescentes retas para usos especiais. 
 

Chumbo 

a) Vidros de tubos de raios catódicos, em componentes 
eletrônicos e tubos fluorescentes; 

b) Ligas de aço, contendo até 0,35% de chumbo por peso, 
alumínio contendo até 0,4% de chumbo por peso e em ligas 
de cobre apresentando mais de 85% de chumbo; 

c) Soldas com alta temperatura de fusão (por exemplo, Sn/Pb 
possuindo mais que 85% de chumbo); 

d) Soldas para servidores, sistema de armazenamento de dados, 
equipamento de infra-estrutura de network, chaveamento, 
sinalização, transmissão de dados, assim como para o 
gerenciamento de network para telecomunicação; 

e) Partes cerâmicas de componentes eletrônicos. 

Cádmio e cromo 
hexavalente 

a) Cromo hexavalente como anti-corrosivo no resfriamento de 
aço carbono; 

b) Cádmio e seus compostos utilizados em contatos em circuitos 
elétricos. 

QUADRO 1 - Exceções à aplicação das restrições relativas à Directiva RoHS 
FONTE: Elaborado pelo autor  
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A Diretiva RoHS justifica-se pelo fato de que milhares de produtos eletroeletrônicos são 

descartados anualmente na União Europeia e somente uma pequena quantidade deles é 

reciclada. Desta forma, a maioria desses produtos no final da vida útil tem como destino final 

os aterros ou a incineração, o que impacta negativamente o meio ambiente e a saúde humana 

(THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 

2011). 
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3 PANORAMA GERAL DO SETOR ELETROELETRÔNICO BRASILEIRO 

 

A indústria eletroeletrônica brasileira, sobre a qual a Diretiva RoHS impacta diretamente, 

destaca-se como um dos setores mais dinâmicos da economia nacional. Está inserida em 

praticamente todas as atividades econômicas desde a geração de energia e telecomunicações 

até a fabricação de bens tanto para investimento como para o consumidor final. A ampla 

inserção deste setor na economia pode ser percebida através dos vários segmentos que o 

integram, conforme definição da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(ABINEE), quais sejam: automação industrial; componentes elétricos e eletrônicos; 

equipamentos industriais; geração, transmissão e distribuição de energia elétrica (GTD); 

informática; material elétrico de instalação; telecomunicações; serviço de manufatura em 

eletrônica, e utilidades domésticas eletroeletrônicas (INSTITUTO DE PESQUISAS 

TECNOLÓGICAS, 2007). 

A evolução do complexo eletrônico no Brasil esteve associada, em grande parte, às políticas 

industriais e ao capital estrangeiro, porém também foi sendo configurada certa fragilidade 

competitiva vis-à-vis ao contexto internacional no que se refere aos indicadores de comércio 

exterior e de inovação e quanto à questão ambiental. 

No período entre os anos de 1960 a 1970 a indústria era predominantemente caracterizada pela 

eletrônica de consumo e composta por empresas de capital estrangeiro. Segundo Nassif 

(2002), durante sua implementação no Brasil, nos anos 1950, o processo de produção da 

indústria referia-se à montagem de bens com insumos importados. A partir dos anos 1960 

começaram a ser instalados os primeiros computadores no Brasil, principalmente para 

processamento de dados em universidades, com participação da International Business 

Machines (IBM).  

A partir dos anos 1970 ocorreu um aumento da demanda por computadores e de sua 

capacidade instalada e também um aumento da eletrônica de consumo. A produção no 

primeiro segmento, apesar do avanço, esteve restrita à montagem de sistemas completos e 

peças e componentes e, no segundo segmento, associada aos benefícios relacionados à isenção 

de impostos concedidos pela Zona Franca de Manaus (ZFM) na produção para exportação 

(NASSIF, 2002). 

Estratégias mais contundentes de política industrial foram implementadas no âmbito do II 

Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND). A Comissão de Atividades de Processamento 

Eletrônico (CAPRE), criada em 1972 e subordinada ao Ministério do Planejamento, impôs 

disciplina às compras do governo no mercado de informática, controlou as importações de 
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bens de informática e automação e selecionou ramos do segmento como alvos de política. Em 

1979, a Secretaria Especial de Informática (SEI) substituiu a CAPRE, ampliando o número de 

segmentos do complexo sujeitos à proteção do governo (informática, automação, 

telecomunicações e instrumentação digital), garantindo reserva de mercado ao segmento de 

informática (NASSIF, 2002). 

Com relação à evolução dos principais segmentos entre as décadas de 1970 - 1980, no ano de 

1979, a eletrônica de consumo representava a maior parcela do mercado (50%), seguido da 

informática (23%), equipamentos de telecomunicações (21%) e componentes (4%). Na 

eletrônica de consumo houve expansão das empresas nacionais entre as líderes (como Sharp, 

Philco, Gradiente), aumento das escalas de produção e das vendas de TVs (NASSIF, 2002). 

No ramo da informática, várias empresas brasileiras foram beneficiadas pela reserva de 

mercado, pois tiveram seus projetos aprovados, as importações passaram a ser dificultadas 

(pela CAPRE e Carteira de Comércio Exterior - CACEX) e foram constituídos vínculos 

acadêmicos com produtores. Como resultados foram lançados o primeiro computador 

desenvolvido e industrializado no país em 1980 (o Cobra 530) e outros modelos posteriores. 

Em 1984 foi implementada a Lei nº 7.232 de 29 de outubro de 1984, conhecida como a Lei de 

Informática, cujas diretrizes principais eram a fixação de reserva de mercado para empresas de 

capital nacional e a concessão de incentivos condicionados aos índices de nacionalização 

(NASSIF, 2002). 

No segmento de componentes houve alguma substituição de importações no período de 

reserva de mercado, mas dedicando-se à montagem final. Incentivos da SEI direcionaram-se 

para fabricação de circuitos integrados, com alguma participação de empresas nacionais, mas 

no final da década começaram a surgir dificuldades devido à rápida mudança tecnológica 

mundial. A produção de equipamentos de telecomunicações foi impulsionada pela criação da 

Telebrás (na segunda metade dos anos 1970) e de seu laboratório de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações 

(CPQD). 

A partir dos anos 1990, com a abertura de mercado, o complexo eletrônico foi um dos mais 

afetados pelo aumento das importações. Entre 1990 e 2001, o coeficiente de penetração das 

importações (importações / consumo aparente) passou de 9% para 66% e, com isso, a maioria 

das empresas nacionais, sobretudo de informática, se retiraram do mercado (NASSIF, 2002). 

O segmento de eletrônica de consumo sofreu menos os impactos da abertura, por causa dos 

incentivos da Cona Franca de Manaus (ZFM), mas sua produção esteve baseada na montagem 

de bens finais. O segmento também apresentou excesso de capacidade instalada. Mas 
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mudanças ocorreram nos ramos de informática e de componentes: muitas empresas de 

informática se retiraram com o fim da lei de informática no início de 1990 e, ao mesmo tempo, 

foram atraídas novas estrangeiras com a renovação dos incentivos em 1991 (como IBM, 

Compaq, Itautec, HP, Acer, Xerox, Epson, LG, Samsung etc.); os componentes, presentes na 

maioria dos produtos, perderam sua importância econômica e competitividade e tiveram as 

vendas reduzidas em 60% em 1992, resultado da facilidade de importação (NASSIF, 2002).  

A produção de equipamentos de telecomunicações passou por uma reestruturação por causa da 

Lei Geral das Telecomunicações (Lei nº 9.472 de 16 de julho de 1997), que regulamentou a 

quebra do monopólio estatal. Com as privatizações e a expansão das redes de telefonia (fixa e 

móvel), muitas empresas multinacionais estrangeiras foram atraídas para o mercado (NASSIF, 

2002). 

Ao longo das décadas de 1990 - 2000, conforme a análise de Gutierrez e Alexandre (2003), foi 

se configurando uma tendência à importação de componentes e exportação de bens finais, 

especialmente de telecomunicações, em parte incentivada pelas políticas do setor e pela 

abertura da economia em 1991. 

Nesse sentido, é importante destacar a Lei de Informática, nº 10.176 de 11 de janeiro de 2001, 

que estabeleceu o benefício de redução do IPI para produtos que estivessem cumprindo o PPB 

e para empresas que investissem 5% em P&D, mas restringindo-se apenas à montagem desses 

itens no país (GUTIERREZ; ALEXANDRE, 2003). 

No segmento de informática, entre 1996 - 2001 o crescimento do déficit comercial refletiu o 

crescimento do mercado brasileiro e a produção local respondeu pela montagem de kits 

completos de componentes importados. As principais empresas atuantes nesse ramo, altamente 

concentrado, são as mundiais Compaq e HP, com pequena participação das nacionais. 

Contudo, uma dificuldade reside na existência de um fornecedor anônimo, constituído pelo 

“mercado cinza”, ou seja, parcela do mercado abastecida por contrabando ou importações 

ilegais de peças e partes (GUTIERREZ; ALEXANDRE, 2003).  

No ramo de componentes, Gutierrez e Alexandre (2003) notaram uma baixa fabricação interna 

caracterizando-se, sobretudo, pela montagem de equipamentos importados, o que contribui 

para a deterioração do saldo comercial desse segmento. Aparentemente nenhuma empresa 

detém o ciclo completo de produção de circuitos integrados no país.  

O ramo de equipamentos de telecomunicações, seguindo as alterações anteriores, foi 

influenciado pela reestruturação. Linhas de financiamento foram abertas para atração de 

investimentos na banda B da telefonia celular, visto que não havia produtores de 

equipamentos com tal tecnologia e, com as privatizações, o programa foi ampliado para a 
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telefonia fixa. Assim, muitas empresas vieram para o Brasil, como Lucent, Nortel e Motorola 

e outras expandiram seus investimentos, como Ericsson, Siemens, Nec, Promon e Zetax, entre 

outras. Essas empresas também se beneficiaram da Lei de Informática e criaram centros de 

pesquisa como o Instituto Eldorado e o Instituto Genius, entre outros. Os principais 

equipamentos para telecomunicações vêm sendo produzidos pelas grandes empresas 

internacionais e algumas vêm seguindo o modelo terceirizado (transferindo a montagem de 

módulos e equipamentos aos manufatores contratados). Como resultados reduziram-se as 

importações de produtos acabados e aumentaram as de partes e peças (GUTIERREZ; 

ALEXANDRE, 2003). 

O setor eletroeletrônico tem se destacado no cenário nacional como um dos mais importantes 

em termos de faturamento (ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA ELÉTRICA E 

ELETRÔNICA, 2007; 2011). 

Do ponto de vista do comércio exterior, o saldo da balança comercial tem continuado 

negativo, visto que em 2010 as exportações contabilizaram US$7.619 milhões contra os 

US$34.882 milhões importados, considerando o total de eletroeletrônicos. Os segmentos de 

maior exportação do país têm sido o de componentes elétricos e eletrônicos, o de 

telecomunicações, e o de equipamentos industriais, veja figura (TABELA 1) e os segmentos 

de produtos que mais importaram foram os de componentes, informática e telecomunicações, 

veja figura (TABELA 2).  

Considerando os processos de produção, a tecnologia embutida nos produtos e a capacidade 

competitiva, os segmentos do setor eletroeletrônico podem ser divididos em dois grupos. Um 

deles refere-se aos produtos da área elétrica: equipamentos industriais; GTD; material elétrico 

de instalação e bens de consumo elétricos que são os produtos da chamada “linha branca” e 

eletrodomésticos portáteis. A tecnologia destes segmentos é acessível, madura e as mudanças 

são relativamente mais lentas. A competitividade está mais atrelada à capacidade gerencial 

(custos; competitividade interna do País; escala etc.). Design e praticidade dos produtos 

podem assumir papel importante bem como as condições regulatórias no caso do segmento de 

GTD (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2007). 

O outro grupo diz respeito aos bens da área eletrônica: automação industrial; componentes 

eletrônicos; informática; telecomunicações e bens de consumo eletrônicos. Este grupo 

caracteriza-se pela grande velocidade das mudanças tecnológicas e constante inovação de 

produtos. Com a abertura da economia em 1991 os bens eletrônicos fabricados no Brasil 

passaram por um processo de desnacionalização. Para tanto contribuíram o Processo 

Produtivo Básico (PPB) instituído em substituição aos índices de nacionalização exigidos na 
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fabricação de bens finais, e o Regime Automotivo que desconsiderou a capacidade de 

fornecimento de componentes nacionais na modernização dos veículos fabricados no Brasil. 

Acrescente a isso as condições favoráveis para a importação de componentes pelas empresas 

estabelecidas na Zona Franca de Manaus (ZFM). Estes fatores e outros acabaram afetando 

fortemente e de forma negativa o parque eletrônico brasileiro, provocando o fechamento de 

empresas fornecedoras, dispensa de pessoal qualificado, e o afastamento da indústria de 

componentes do processo de desenvolvimento de produtos (INSTITUTO DE PESQUISAS 

TECNOLÓGICAS, 2007) 

 

TABELA 1 – BRASIL: EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS POR  
ÁREA (US$ MILHÕES) 

Exportações de Produtos do Setor (US$ milhões) 

Áreas 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 
 2010X 
 2009   

Automação Industrial 62,3 66,7 114,4 217,6 314 267 329 23% 

Componentes Elétricos e Eletrônicos 1518,8 1716,2 1992,8 2609,2 3.304 2.540 2.805 10% 

Equipamentos Industriais 218,5 297,6 475,9 857,3 1.141 894 1.049 17% 

GTD- Geração, transmissão e 
distribuição de Energia elétrica 

199,7 170,5 274,7 514,0 865 837 734 -12% 

Informática 346,0 121,2 263,3 407,0 313 272 207 -24% 

Material Elétrico de Instalação 141,7 142,4 202,8 299,9 325 256 308 21% 

Telecomunicações 1157,9 1343,0 1142,0 3109,5 2.540 1.701 1.338 -21% 

Utilidades Domésticas 
Eletroeletrônicas 

777,7 557,7 878,4 941,0 1.088 719 849 18% 

Total 4422,6 4415,2 5344,2 8955,3 9.891 7.486 7.619 2% 

FONTE: Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (2007; 2011) 
 
TABELA 2 – BRASIL: IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS POR  

ÁREA (US$ MILHÕES) 

Importações de Produtos do Setor (US$ milhões) 

Áreas 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 
 2010X 
 2009   

Automação Industrial 800,5 776,1 870,4 911,5 2.276 2.016 2.528 25% 

Componentes Elétricos e Eletrônicos 6609,9 5213,1 7825,8 11759,2 17.825 12.922 18.248 41% 

Equipamentos Industriais 667,0 1795,4 894,7 1251,3 2.806 2.724 4.023 48% 

GTD- Geração, transmissão e 
distribuição de Energia elétrica 

213,1 279,0 224,3 310,2 498 496 532 7% 

Informática 1080,2 736,9 778,1 1389,3 2.242 1.763 2.404 36% 

Material Elétrico de Instalação 639,5 436,9 585,6 647,9 1.044 874 1.410 61% 

Telecomunicações 1521,8 707,1 923,7 1234,0 3.203 2.332 2.867 23% 

Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas 354,6 350,0 564,7 1180,5 2.140 1.826 2.869 57% 

Total 1188,6 10294,4 12667,3 18683,8 32.035 24.953 34.882 40% 

FONTE: Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (2007; 2011) 
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Os produtos de maior exportação foram os telefones celulares, cujo valor exportado passou de 

US$1.072,1 milhões para US$1.433 milhões entre 2002 e 2009, sofrendo uma queda de 30% 

em 2010 comparativamente ao valor de exportação de 2009. 

Na sequência, os outros dois tipos de produtos de maior exportação foram eletrônica 

embarcada e motocompressor hermético, como mostra a figura (Tabela 3). De outro lado, 

partes e componentes foram os produtos mais importados no período, com destaques para: 

semicondutores, passando de um valor importado de US$1.621 milhões para US$4.464 

milhões; componentes para telecomunicações, de US$1.085 milhões para US$4.533 milhões; 

e componentes para informática, de US$889 milhões para US$3.351 milhões entre 2001 e 

2006 como pode ser visto na figura a seguir (Tabela 4). 

 

TABELA 3 – BRASIL: PRINCIPAIS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS  
EXPORTADOS (BASE 2010)   (US$ MILHÕES) 

Produtos mais Exportados (US$ milhões) 

Produtos 2002 2004 2006 2009 2010 
2010X 
2009   

Telefones Celulares 1072,1 736,0 2663,3 1.433 1.007 -30% 

Motocompressor Hermético 441,2 506,3 642,7 489 645 32% 

Eletrônica Embarcada 269,0 405,1 623,4 589 767 30% 

Componentes para 
Equipamentos Industriais 

212,1 294,4 589,9 742 562 -24% 

Motores e Geradores 174,6 280,0 430,7 505 547 8% 

Refrigeradores 65,5 243,2 254,2 175 202 15% 

Transformadores 83,1 92,7 201,9 480 378 -21% 

Grupo Motogerador 11,1 25,0 190,5 69 173 153% 

Instrumento de Medida nd nd nd 178 200 13% 

Comp. p/ Informática nd nd nd 146 169 16% 
FONTE: Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (2007; 2011) 
nd = não disponível 
 
TABELA 4 – BRASIL: PRINCIPAIS PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS  

IMPORTADOS (BASE 2010)  (US$MILHÕES) 
Produtos mais Importados (US$ milhões) 

Produtos 2001 2005 2009 2010  
2010X 
2009 

Semicondutores 1621,5 2904,2 3.293 4.464 36% 

Componentes para Telecomunicações 1085,8 17443,8 2.474 4.533 83% 

Componentes para Informática 889,2 1597,8 2.734 3.351 23% 

Instrumentos de Medida 651,1 592,6 1.074 1.304 21% 

Eletrônica Embarcada 451,8 648,3 983 1.264 29% 

Componentes Passivos 388,6 372,1 429 602 40 
FONTE: Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (2007; 2011) 
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Em termos de perspectiva para o setor eletroeletrônico o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

(2007) destacou o seguinte: 

 

• os segmentos de automação industrial e de equipamentos industriais deverão se 

beneficiar da continuidade de investimentos nas áreas de petróleo, gás, mineração, 

siderurgia, açúcar e álcool, papel e celulose; 

 

• o segmento de material elétrico de instalação será favorecido pelas medidas 

governamentais de estímulo à construção civil; 

 

• a indústria de componentes elétricos e eletrônicos não exibe indicadores favoráveis 

especialmente na área eletrônica.  

 

Ainda segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007), a Associação da Indústria 

Brasileira Elétrica e Eletrônica (ABINEE), através dos seus dirigentes vem reivindicando a 

implementação de uma política industrial para o setor, de modo a permitir a integração de 

esforços na direção das inovações tecnológicas requeridas e fundamentais para alavancar 

segmentos como o de informática e telecomunicações que apresentam extraordinário potencial 

para crescimento. 
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4 BREVE REVISÃO DA LITERATURA E DEPOIMENTOS DE ESPECIALISTAS 
SOBRE OS IMPACTOS DA RoHS NO SETOR ELETROELETRÔNICO 

 

A diretiva RoHS é pouco explorada na literatura técnica em termos de custos a serem 

assimilados pelas empresas e segmentos produtivos, sejam eles relacionados à necessidade de 

realização de testes e análises químicas ou de adaptações tecnológicas em processos e 

produtos. Os textos disponíveis geralmente tratam de aspectos legais desses regulamentos 

técnicos, de questões técnicas relativas aos testes e análises para o atendimento de suas 

exigências, e dos desafios a serem superados pelos ofertantes, distribuidores e usuários de 

produtos e componentes, principalmente da área de Tecnologia da Informação (TI), para o 

atendimento dos seus requisitos. 

A RoHS Information Resource (2007) trata de dois regulamentos que são praticamente 

“irmãos”, pelo fato de ambos se aplicarem aos mesmos tipos de equipamentos. A primeira é a 

Diretiva 2002/96/CE, que entrou em vigor em 13 de agosto de 2005 para fazer face aos 

resíduos dos equipamentos elétricos e eletrônicos e que ficou mundialmente conhecida como  

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). A outra é a Diretiva 2002/95/CE, que 

entrou em vigor em 01 de julho de 2006, com o intuito de restringir o uso de certas 

substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos. Estas legislações foram criadas 

pelo  Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, em resposta ao crescente volume 

de resíduos eletrônicos destinados à incineração ou aterros, que impunha a necessidade de 

uma melhor gestão em nível local, equivalente à jurisdição de nossos municípios. Em 27 de 

janeiro de 2003 essas duas diretivas foram aprovadas pelo referido Conselho.  

Como as preocupações com a gestão ambiental vêm acompanhando a expansão do mercado 

global, legislações semelhantes às dessas duas diretivas vêm sendo desenvolvidas 

mundialmente. Nos EUA, por exemplo, as regulamentações RoHS entraram em vigor na 

Califórnia em 2007. Neste mesmo ano uma medida administrativa para o controle de poluição 

decorrente dos produtos de TI entrou em vigor na China, com exigências mais rigorosas que 

as das diretivas RoHS / WEEE da UE.  

O Japão também aprovou uma lei especifica sobre a reciclagem de produtos eletrônicos 

domésticos que entrou em vigor em 2001. Em resposta às preocupações ambientais nesta 

mesma época, a Coreia do Sul implantou um programa voluntário de reciclagem de produtos 

eletrônicos. 

A International Electrotechnical Commission (2007) destaca o processo de testes que permite 

à indústria eletroeletrônica determinar os niveis aceitáveis das substâncias chumbo, mercúrio, 



 27

cádmio, cromo (Cr-VI), bifenilas polibromadas (PBB) e éteres difenílicos polibromadas 

(PBDE) em produtos eletrônicos em uma base global consistente. Destaca que estes testes, de 

caráter preventivo, eram feitos principalmente na União Europeia, China, Estados Unidos, 

Japão, e Coreia do Sul. Destaca também que os impactos ambientais que os produtos elétricos 

causam em função do uso mundial generalizado resultou na incoporação e adaptação desses 

regulamentos na legislação de vários países. A importância da definição de protocolos de teste 

para substâncias regulamentadas de produtos elétricos que entram ou são disponibilizados no 

mercado é reconhecida pela indústria dos países onde a legislação que regula o teor da 

substância do produto elétrico é promulgada. O teste pode ser realizado por várias razões:  

 
a) as empresas podem optar por testar os produtos diretamente para determinar o 

cumprimento das exigências da RoHS para fornecer declarações sobre a cadeia de 

suprimentos;  

b) as empresas podem exigir de seus fornecedores a realização de testes como um 

suplemento para a declaração do fornecedor de material; 

c) as empresas podem realizar controles in loco dos seus fornecedores para confirmar 

o atendimento à diretiva;  

d) os funcionários do governo podem utilizar os resulados como base para avaliar o 

cumprimento da diretiva pelas empresas. A International Electrotechnical 

Comission (2007) também destacou a polêmica referente à não adequação dos 

procedimentos de testes preconiados pela RoHS em produtos elétricos e os esforços 

engendrados pelas associações industriais, academia, governos e outros 

interessados para a superação dessas dificuldades, uma vez que as indústrias 

poderiam ser penalizadas caso não atendessem as exigências da diretiva. 

 

Jorgensen (2005 apud RUIZ et al., 2011) destacou os desafios a serem superados pelos 

ofertantes, distribuidores e clientes de peças e componentes da área de TI para atender os 

requisitos da RoHS. Ruiz et. al. (2011) fez uma síntese de opiniões de diretores de empresas 

distribuidoras como: NewarkInOne, Philips Semiconductors, Arrow Electronics, TTI, e SEM, 

elencando as seguintes preocupações:  

 
a) necessidade de documentação por centenas de ofertantes de que o produto 

comercializado atende as exigências da RoHS;  
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b) necessidade de disseminação de informação clara e objetiva aos clientes sobre a 

legislação e as demandas para seu efetivo atendimento;  

c) problemas de inventários e estocagens nas distribuidoras pelo fato das empresas 

ofertantes continuarem produzindo peças e componentes com chumbo e sem 

chumbo;  

d) necessidade de alertar os ofertantes de que a adição de componentes sem chumbo, 

fundidos a temperaturas mais altas do que aqueles com chumbo, usados em placas 

de circuito impresso, podem causar problemas em outros componentes da placa 

não tolerantes ao calor elevado. Destacou que todas essas necessidades demandam 

uma inspeção mais acirrada dos distribuidores sobre os ofertantes de peças e 

componentes, pois a responsabilidade pelo atendimento à RoHS recai sobre elas, 

uma vez que seus produtos (e não os ofertantes) é que estarão sendo inspecionados 

e, eventualmente, barrados nas fronteiras dos países. 

 

Ruiz et al. (2011) analisaram os desafios enfrentados pelas indústrias eletroeletrônicas 

instaladas no Brasil para o atendimento da diretiva RoHS enfatizando as indústrias do 

segmento produtivo de eletrodomésticos. Observaram que os principais desafios foram 

impostos às MPEs fabricantes de matérias primas, peças e componentes para esta indústria, 

particularmente daquelas que demandavam reduções dos teores de cádmio em tintas, 

pigmentos, cabos, chicotes etc. e de chumbo em pigmentos e soldas. 

Ansanelli (2008) avaliou as influências da RoHS e da WEEE para equipamentos 

eletroeletrônicos sobre o Brasil. Em relação à RoHS destacou que o complexo eletroeletrônico 

brasileiro tem sido afetado, pois a maior parte das empresas brasileiras ainda está se 

adequando a esta diretiva, o que tem gerado inovações incrementais de processo. 

Segundo ela, as empresas estrangeiras instaladas no país estão mais avançadas no atendimento 

a esta diretiva em função do apoio que recebem da matriz. 

As preocupações com os resíduos eletroeletrônicos ganharam expressão a partir dos anos 

2000, em função: 

 

• Do volume gerado, estimado em 6 milhões de toneladas em 1998 e com 

perspectiva de crescimento entre 3% a 5% desde então (ANSANELLI, 2008);  

• Do período médio de vida útil dos computadores, que nos anos 2000 era de 4,3 

anos e de menos de 2 anos para os produtos mais inovadores (COMISSION OF 

THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2000 apud ANSANELLI, 2008). 
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Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2007), diversas empresas do setor 

eletroeletrônico instaladas no território nacional têm demonstrado preocupações em relação 

aos impactos da diretiva RoHS na cadeia de suprimentos. Esta preocupação tem sido mais 

evidente em corporações fabricantes de produtos da linha branca como a Whirlpool (que 

incorporou a Brastemp) e a Eletrolux, que possuem unidades em várias partes do mundo e que 

concorrem entre si na disputa por fatias do mercado internacional. Em 2007, a Whirlpool, 

reuniu representantes da sua cadeia de suprimentos em Joinville, visando alertá-los sobre a 

importância do atendimento às exigências da Diretiva RoHS, sob pena de perderam a 

oportunidade de continuar produzindo para esta corporação, que é a maior fabricante de 

eletrodomésticos do mundo. As empresas fornecedoras da Eletrolux e da Whirlpool buscaram 

apoio de laboratórios de instituições de pesquisas (Centro de Metrologia em Química do 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, SGS do Brasil, Intertek-oil, Chemical & Agri) e de 

fornecedores de equipamentos (HCG Equipamentos Ltda.) para se preparem eficientemente 

para o atendimento de demandas relativas às análises químicas relacionadas às exigências da 

RoHS.  

Segundo Andrade (2008) quando a Diretiva RoHS entrou em vigor, em 01 de junho de 2006, 

várias empresas produtoras e revendedoras de eletroeletrônicos, não deram muita importância 

ao assunto, provavelmente, devido a: 

 

a) dificuldades vislumbradas para a realização expedida de análises químicas visando 

o pronto atendimento das exigências da CEE (atual UE);  

b) um certo descrédito de que as exigências da Diretiva seriam atendidas pelos países 

ofertantes desses produtos. 

 

O “marco” importante que desencadeou preocupação em nível mundial com a Diretiva RoHS 

foi a apreensão em 2005 de mais de 100.000 playstations, produzidos pela Sony Playstation, 

na alfândega, com elevados teores de cádmio. Na ocasião, esta empresa foi multada em 17 

milhões de euros (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, 2007). 

Andrade (2008) destacou que a RoHS é um regulamento que tem sido objeto de polêmicas e 

controvérsias pelo fato de ser considerado uma medida protecionista, que restringe o mercado 

de produtos eletroeletrônicos, sob a “bandeira” de proteção ao meio ambiente e à qualidade de 

vida dos consumidores dos países da União Europeia. Ferreira Júnior (2008) destacou que a 

diretiva tende a elevar o padrão de acesso dos países exportadores no mercado internacional. 

Ruiz et al. (2011) concluíram que a RoHS representa uma barreira técnica ambiental aos 
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fabricantes de matérias primas, peças e componentes apenas no curto prazo (alguns meses) 

após a solicitação de seu atendimento pela montadora / exportadora de eletroeletrônicos. Isto 

porque implica num aumento de custos de produção em função da necessidade de realização 

de análises químicas periódicas e de eventuais adequações tecnológicas de produtos e 

processos. Destacaram que, no médio prazo, esta característica de barreira não tarifária de 

ordem técnica se desfaz, em função dos ganhos ambientais que são observados ao longo dos 

elos das cadeias produtivas, sendo isso mais evidente no segmento de eletrodomésticos.  

A RoHS já está sendo aplicada em todos os países da União Europeia (EU) e, aos poucos, 

vem sendo incorporada na legislação ambiental dos países exportadores de eletroeletrônicos. 

Isso já é realidade na China, Taiwan e nos estados americanos da Califórnia e do Maine. No 

Brasil, pode-se dizer que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 

03/08/2010) incorporou alguns elementos da diretiva (BRASIL, 2010). 

Destaque-se, no entanto, que a RoHS ainda não se encontra totalmente assimilada em todos os 

segmentos da indústria eletroeletrônica nacional. A maior aderência tem sido nos segmentos 

de eletrodomésticos, computadores e chapas de aço (RUIZ et al., 2011). 

Doretto (2008) destacou que a aplicação da RoHS em todos os países da UE acontece porque 

lá ela tem caráter compulsório. No Brasil, por não ter força de lei, o seu atendimento ainda 

está restrito às grandes empresas exportadoras, principalmente de eletrodomésticos, com o 

intuito de reduzir os riscos de serem multadas em somas vultosas, em caso de detecção de não 

conformidade em alguma peça ou componente do produto final exportado. O selo RoHS, 

garante junto ao importador da UE que a empresa fabricante / exportadora e seus fornecedores 

estão atendendo as demandas da diretiva. Um dos requisitos para a certificação é que as 

empresas que compõem toda a cadeia produtiva mantenham atualizada uma lista de todos os 

materiais (matérias-primas, insumos, etc.) que utilizam. Desta lista constam análises químicas 

que geralmente são efetuadas periodicamente. 

A certificação da cadeia produtiva possibilita à empresa exportadora de eletroeletrônicos 

distribuir a responsabilidade ao longo da cadeia, via o rastreamento “para trás”, caso alguma 

não conformidade com a RoHS seja detectada no produto final, antes da exportação. No caso 

de alguma não conformidade ser detectada na alfândega do país de entrada do produto final, a 

empresa fabricante / exportadora é quem assumirá a responsabilidade pela não conformidade 

e estará sujeita às penalidades impostas pelo país importador (DORETTO, 2008). Com o 

intuito de se precaver, a Whirlpool insere na nota fiscal um item para que o fornecedor declare 

que seu produto está em conformidade com a RoHS. Estabelece assim um mecanismo para 
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transferência de responsabilidade para os elos da cadeia produtiva, uma vez que as multas que 

recaem sobre o fabricante são muito elevadas (FERREIRA JÚNIOR, 2008). 

No que se refere aos impactos da diretiva RoHS constatou-se: 

 

• afeta toda a cadeia de suprimentos (FERREIRA JÚNIOR, 2008), porém, de forma 

diferenciada, dependendo do tipo de empresa exportadora (BARBULIO FILHO, 

2008). Este autor destaca que em empresas globalizadas de mercado restrito como 

a Singer, por exemplo, o impacto, em termos econômicos, é bem menor que no 

caso das empresas exportadoras como a Whirlpool e a Dell. Enquanto a Singer 

encaminha os seus fornecedores diretamente para obterem informação e serem 

atendidos em suas demandas relativas à RoHS por laboratórios especializados (não 

incorrendo em custos), as grandes exportadoras (Whirlpool e a Dell) tendem a 

internalizar a RoHS em suas políticas de responsabilidade socioambiental, fazendo 

parcerias com empresas certificadoras para garantir a aderência à RoHS por todos 

os integrantes da cadeia de fornecedores; 

• embora de difícil mensuração, segundo Brescansin (2008), tem efeito no setor 

eletroeletrônico paulista, pois grande quantidade de fabricantes de componentes 

para montadoras de vários produtos encontram-se no Estado. Destacou, como 

exemplo, que cerca de 50% dos fabricantes de componentes de refrigeradores 

situam-se no Estado de São Paulo; 

• segundo Ferreira Júnior (2008), esses impactos podem ser visualizados em dois 

momentos. Num primeiro, observa-se uma elevação de custos, dada a necessidade 

de adaptações, os quais tendem a se estabilizar em seguida, pois o investimento 

inicial passa a ser diluído ao longo de toda a cadeia produtiva. Num segundo 

momento, observa-se a geração de oportunidades para a inovação. Um caso 

exemplar é o da Usiminas que implantou um sistema de tratamento de superfície 

do aço que reduz o Cromo-VI (tóxico) e aumenta Cromo-III (benigno), resultando 

em 100% de sua produção em conformidade com a RoHS. 

 

A figura a seguir (QUADRO 2) apresenta uma síntese dos desafios e impactos da RoHS no 

setor eletroeletrônico brasileiro na visão de cinco profissionais entrevistados. 
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Barbulio Filho (2008) 
TÜV Rheinland 

Doretto (2008) 
SGS do Brasil Ltda. 

Andrade (2008) 
HCG Equipamentos Ltda. 

Ferreira Júnior (2008) 
BV Bureau Veritas 

Brescansin (2008) 
Whirlpool  

• A falta de suporte técnico 
aos pequenos fabricantes 
para o desenvolvimento de 
materiais; 

• A falta de informações em 
toda a cadeia produtiva de 
eletroeletrônicos; 

• O distanciamento das 
universidades e institutos 
de pesquisas de assuntos 
relativos à diretiva. 

• Custos com treinamento e 
alocação de pessoal para 
a organização e 
manutenção desta 
atividade. 

• Custos de conversão e 
adequação dos materiais, 
de controle interno e de 
testes de monitoramento 
de adequação. 

• Prejuízos possíveis, são 
elevados em decorrência 
de multas e perda de 
mercado por parte de 
empresas exportadoras, 
no caso de não 
conformidade à RoHS. 

• A necessidade de 
ensaios pode elevar o 
custo de 20 ou 30% 
para atendimento da 
diretiva, como 
exemplo de uma resina 
cerâmica livre de 
chumbo, por outro lado 
haverá aumento 
expressivo do 
faturamento da 
empresas prestadoras 
de serviços 
laboratoriais. 

 

• Custo inicial que se 
estabiliza entre dois e três 
meses. Após absorção 
pela cadeia produtiva, em 
alguns casos houve 
redução dos custos de 
produção. 

• As multinacionais têm 
apoio da matriz e 
recebem apoio financeiro 
a empresas nacionais 
alem da dificuldade 
financeira, tem total 
desconhecimento da 
diretiva. 
 

• No segmento de 
eletrodomésticos os custos 
de atendimento à RoHS 
para os fornecedores de 
materiais, peças e 
componentes foram mais 
significativos nas 
auditorias de processo e 
nas análises químicas 
necessárias para 
monitoramento das 
substâncias restritivas. 

• No segmento de 
componentes eletrônicos, 
vislumbra que os custos 
também deverão ser 
afetados em função da 
necessidade de rígido 
controle de materiais 
oriundos de várias 
localidades em nível 
mundial. 

QUADRO 2 - Síntese dos desafios e impactos da diretiva RoHS no setor eletroeletrônico brasileiro 
FONTE: Elaborado pelo autor 
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5 DESAFIOS DO ATENDIMENTO À DIRETIVA ROHS NO SEGMENTO DE  
ELETRODOMÉSTICOS – LINHA BRANCA: O CASO DA WHIRLPOOL 

 

A Whirlpool se destaca no segmento de eletrodomésticos da linha branca, em especial na 

produção de refrigeradores e freezers, um dos seus produtos mais vendidos com cerca de 4 

milhões de produtos / ano). 

Segundo Brescansin (2011), em meados de 2004, a empresa tomou conhecimento que para 

continuar exportando seus refrigeradores para a Europa, que representava 25% das suas 

exportações, deveria se adequar à diretiva RoHS, através de informação obtida de uma 

empresa do grupo que atua na Europa.   

Em função deste desafio imposto à empresa, ela adotou uma estratégia de certificação pela 

Hazardous Substances Product Management (HSPM), que inclui como substâncias perigosas 

as definidas pela RoHS. Esta estratégia e as várias etapas que foram seguidas estão ilustradas 

na Figura 1. 

 

 

FIGURA 1 - Estratégia de certificação da Whirlpool pela Hazardous Substances Product Management 
(HSPM) envolvendo as substâncias restritivas da RoHS 

FONTE: Brescansin (2010) 

Legenda: Risk assessment: avaliação de risco   
HSPM = Hazardous Substances Product Management 
XRF = X Ray fluorescence = fluorescência de raios X 
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De acordo com a diretiva, naquela época, uma declaração simples informando o atendimento 

das exigências era suficiente para evitar o bloqueio dos produtos exportados nos portos dos 

países importadores. 

Em resposta ao desafio, a Whirlpool decidiu solicitar a todos os seus fornecedores uma 

certificação de terceira parte e declaração por lote fornecido, aliado a avaliações periódicas em 

função da criticidade do material ou processo utilizado pelo fornecedor. Ou seja, por medidas 

de precaução quanto a possíveis multas por não atendimento da RoHS por alguns de seus 

produtos no exterior, a empresa decidiu que, mesmo para materiais com baixo risco de 

contaminação por alguma substância prevista na diretiva, seria solicitada a realização de 

análises químicas e testes periódicos aos fornecedores de matérias primas, peças e 

componentes, em periodicidade compatíveis com a realização de auditorias ou outras que se 

revelassem necessárias. 

Devido à importância e ao volume de compra efetuado pela whirlpool, a mesma negociou 

junto aos seus fornecedores, bem como, trocou outros, mantendo dessa forma seus custos e a 

quantidade de fornecedores praticamente inalterados.  

O processo produtivo não sofreu grandes alterações, porém houve necessidade de controles 

mais rígidos para evitar contaminações e alguns materiais tiveram que ser desenvolvidos e 

alguns fornecedores que não demonstraram interesse em se adequarem à RoHS substituídos. 

Com a adoção destes procedimentos, em 2008 a empresa obteve a certificação (selo RoHS) 

por terceira parte, bem como a certificação de 100% dos fornecedores de materiais e 

componentes envolvidos na produção de refrigeradores. 

Nesta etapa, a dificuldade que demandou mais tempo para ser sanada foi a do fornecedor da 

tinta utilizada na pintura da cabeceira do refrigerador, na cor cinza neblina.  A superação deste 

desafio demandou um estudo detalhado para certificação da tinta e de seu fornecedor, sem 

alterar as características do produto e o “design” Whirlpool. 

Com o propósito de garantir o pleno atendimento da diretiva, a Whirlpool e o Bureau Veritas 

Certification realizaram uma análise de risco nos refrigeradores e classificaram todos os 

componentes segundo a possibilidade de presença de substâncias prejudiciais bem com a 

criticidade desses componentes. A partir dessa classificação, foi definida uma lista de produtos 

e fornecedores potencialmente perigosos para a fabricação dos refrigeradores Whirlpool. 

A norma adotada foi a HSPM e as substâncias perigosas escolhidas foram as definidas pela 

RoHS. 

Os laboratórios que deram suporte na realização de ensaios de espectrometria de raios X e 

análises químicas conforme requisitos da RoHS (IEC 62321 ainda em draft) para o 
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atendimento à RoHS, no contexto da certificação HSPM, foram os do IPT, SGS e HCG 

Tecnologia. Segundo Brescansin (2008), nesta atividade, a Whirlpool também contou com 

laboratório próprio na unidade de Joinville, e com o apoio do laboratório da Embraco, 

fabricante de compressores, também localizada na mesma cidade.  

Todos os componentes passavam inicialmente por espectrometria através de raios X e caso 

fosse evidenciada a presença de alguma substância restritiva, a análise química, via úmida, 

deveria ser realizada para a quantificação desta. 

A condição de importação de componentes dos EUA, Europa e China também era o 

atendimento das exigências da RoHS. 

O controle de fornecedores é feito via auditorias e análises químicas periódicas, sendo que a 

periodicidade de ambas é função do eventual registro de algum problema de não atendimento 

da diretiva. 

Segundo Brescansin (2008) certificação de toda a cadeia de regrigeradores da Whirlpool foi 

pioneira em nível mundial e resultou da construção de um aprendizado conjunto entre a 

Whirlpool e a Bureau Veritas. Destaque-se que a ação para a Certificação Hazardous 

Substance Process Management (HSMB) é sistêmica e baseia-se no controle total do 

processo, ou seja, em tudo que entra e que sai no processo produtivo. Também se baseia na 

certificação pelo ISO 9001 e na certificação do produto (selo RoHS). Contempla a análise de 

riscos para todos os componentes tendo como referência os limites críticos para as substâncias 

tóxicas. Desta forma, a Whirlpool, com suporte técnico da Bureau Veritas, criou “alvos” 

como, por exemplo, para matérias-primas e processo produtivo para a produção de plásticos, 

ela faz análises químicas e apresenta laudos periódicos. Em alvos mais críticos, a Bureau 

Veritas propôs auditorias no processo e no produto, porém, abrangendo todas as matérias-

primas e os fornecedores dos fornecedores. 

Resumidamente, Brescansin (2008) destacou três fases no processo de adaptação da 

Whirlpool  à RoHS, como mostra a figura (QUADRO 3). 
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Primeira Fase Segunda Fase Terceira Fase 

Identificação e plano de 
conversão 

Garantia de conformidade Selo de Conformidade RoHS 

Realizou-se um inventário de todos 
os materiais utilizados nos 
produtos de exportação para 
Europa, bem como os materiais do 
processo produtivo da Whirlpool , 
com avaliações laboratoriais e 
consulta aos fornecedores quanto a 
possibilidade de existência das 
substâncias nocivas RoHS. Em 
seguida, estabeleceu-se um plano 
de conversão, em parceria com os 
fornecedores, para que houvesse 
menor impacto possível nos custos, 
no prazo de implantação e no scrap 
daqueles materiais que não 
estavam em conformidade com a 
RoHS visando ao atendimento à 
diretiva. 

Constituiu na garantia da 
conformidade dos itens fornecidos 
e do processo interno. Sugeriu-se a 
Certificação Hazardous Substances 

Process Management – HSPM 
(sistema de gerenciamento de 
substâncias nocivas) da planta de 
refrigeradores em Joinville, por 
organismo de terceira parte 
(Bureau Veritas Certififcation). 

Consistiu na certificação dos 
produtos (selo de conformidade 
RoHS), compreendendo a 
certificação HSPM e a certificação 
de 100 % dos fornecedores de 
peças e materiais por organismo de 
terceira parte. 

QUADRO 3 - Fases de adaptação da Whirlpool à diretiva RoHS 
FONTE: Elaborado pelo autor com base em informações de Brescansin (2008) 
 
 
Segundo Brescansin (2008), os maiores custos envolvidos nessas três fases, para a Whirlpool, 

foram os da certificação HSPM, com a implantação de rígidos controles de recebimento e 

identificação de todas as peças e materiais recebidos e processados pela empresa. Para os 

fornecedores, os maiores custos foram os das auditorias de processo e dos testes periódicos de 

monitoramento das substâncias restringidas pela RoHS. 

Dentre os problemas encontrados neste processo, ele destacou a resistência de alguns 

pequenos fornecedores em atender à diretiva, devido ao baixo volume de fornecimento à 

Whirlpool e o efeito sobre suas margens de lucro. Alguns deles, no entanto, em momento 

posterior reviram suas posições e se reintegraram no processo. 

De forma sintetizada, Brescansin (2008; 2011) destacou os seguintes impactos da RoHS nas 

empresas fabricantes de eletrodomésticos, tendo como referência a sua experiência na 

Whirlpool : 

 
• custos de fabricação - houve impactos para conversão e adequação dos materiais, 

para identificação e controle interno e para realização constante de teste de 

monitoramento; 
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• acesso ao mercado internacional – a conformidade dos produtos, atendendo a 

RoHS, facilita o acesso aos novos mercados, além do europeu, que possam vir a 

adotar espontaneamente a diretiva; 

• inovação - é possível que P&D de alternativas dos materiais que atendam à RoHS 

tragam oportunidades de inovações nos produtos e em novos materiais; 

• preço dos produtos - uma vez que a RoHS aplica-se a todas as empresas, o 

equilíbrio do mercado deverá ser mantido; 

• volume de produção - a conversão e adequação das peças e materiais, no caso da 

Whirlpool, cumpriram o cronograma estabelecido, não impactando na exportação 

dos produtos; 

• competitividade - a garantia de conformidade que os produtos da Whirlpool 

apresentam com a certificação HSPM da planta de refrigeradores, por organismo 

de terceira parte, bem como a certificação dos produtos, que exige a certificação de 

100% dos fornecedores (também por organismo de terceira parte), mantém a 

competitividade da referida empresa perante os concorrentes internacionais; 

• consumo interno - a conversão de peças para atendimento à RoHS atingiram 

também produtos comercializados no Brasil. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A diretiva RoHS, pelo fato de atingir a cadeia de fornecedores de eletroeletrônicos no mundo 

todo, impacta o comércio internacional desses produtos que tem como destino os países da 

EU. Em função do aumento dos custos de produção e da necessidade de superação de desafios 

tecnológicos, esta diretiva tem sido considerada, tanto por pesquisadores como no meio 

empresarial, como uma barreira não tarifária, de natureza técnica, às exportações brasileiras de 

eletroeletrônicos. A superação dos desafios tecnológicos, no entanto, observada 

principalmente nas empresas fornecedoras de matérias-primas, peças e componentes para 

grandes empresas exportadoras (geralmente estrangeiras) como de eletrodomésticos e 

informática, tem resultado em inovações incrementais em produtos e processos, evidenciando 

o lado positivo da diretiva. 

Dentre os principais desafios para seu entendimento nos segmentos que compõem a indústria 

eletroeletrônica, Ruiz et al. (2011) destacou os seguintes: 

 

• eliminação de chumbo na solda, impactando principalmente os segmentos de 

eletrodomésticos (linha branca e linha marrom), de computadores e similares, de e 

placas de circuito impresso; 

• substituição de pigmentos à base de chumbo e cádmio em tintas e pigmentos em 

geral, incluindo os utilizados em peças plásticas; 

• substituição dos retardantes de chama à base de bromo, PPB e PBDE em 

condutores isolados e placas de circuito impresso; 

• desenvolvimento de alternativas ao cromo e ao cádmio como tratamento passivante 

ou anticorrosivo e ao cromo no aspecto decorativo; 

• substituição do chumbo e/ou mercúrio em alguns tipos de lâmpadas. 

 

Um caso exemplar de superação de alguns desafios por empresa nacional refere-se à Usiminas 

que implantou um sistema de galvanização e cromatização que reduz o Cromo VI (tóxico) 

adequando 100% de sua produção de chapas metálicas, usadas para vários fins industriais, às 

exigências da RoHS. 

A Bematech de São José dos Pinhais – PR, empresa que produz equipamentos 

eletroeletrônicos para a área de serviços (incluindo bancos, supermercados, entre outros), 

também efetuou a conversão de produtos para atendimento à RoHS, bem como vem 
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projetando novos produtos segundo as demandas desta diretiva. Trata-se de uma empresa 

inovadora, que nasceu em uma incubadora de base tecnológica e que atualmente exporta 

alguns de seus produtos. 

O desafio das adaptações tecnológicas para atendimento da RoHS, no entanto, pode se 

constituir em uma barreira à várias Micros, Pequenas e médias Empresas (MPEs) fornecedoras 

de matérias primas, peças e componentes para empresas exportadoras.  

Os profissionais entrevistados mencionaram casos de desqualificação de fornecedores para 

indústrias de eletrodomésticos, de telecomunicações, de informática e automobilística. 

Brescansin (2008) destacou que esta situação ocorreu com alguns pequenos fornecedores da 

Whirlpool, em função do aumento dos custos que o atendimento da RoHS demandaria, em 

função das análises químicas e testes necessárias. Neste caso, estes fornecedores, no médio 

prazo, obtiveram ganhos em função da elevação do padrão de acesso ao mercado 

internacional, ou seja, ao superarem os desafios tecnológicos de atendimento da diretiva, elas 

ampliaram o leque de fornecimento a outras empresas exportadoras. Um caso exemplar é o das 

empresas que investiram na redução de cádmio e chumbo em peças e componentes e em novas 

tecnologias de soldagem via utilização de outras ligas metálicas. 

Nas entrevistas realizadas também foi possível verificar que dois outros desafios importantes, 

impostos pela RoHS às empresas nacionais, referem-se:  

 
a) à gestão de informações relativas à documentação e divulgação aos clientes de 

análises químicas em produtos e em etapas do processo; e  

b) o gerenciamento de inventários e estoques, uma vez que diversos fornecedores 

também produzem para outras empresas que atuam no mercado interno e não 

requerem a adequação de seus produtos à RoHS. 

 

Sob uma ótica mais abrangente, percebeu-se também uma preocupação dos profissionais 

entrevistados quanto à necessária mobilização de grupos de interesse nacionais para que o país 

elabore uma legislação específica relacionada à RoHS, de modo a também impor restrições 

aos eletroeletrônicos importados, à semelhança que foi feito pela China, Coréia do Sul, Japão e 

pelos estados americanos da Califórnia e do Maine. O Inmetro mereceu destaque especial 

neste contexto, pois, segundo Doretto (2008), esta instituição poderá ser o “carro-chefe” na 

articulação de um programa RoHS nacional, envolvendo laboratórios acreditados de 

instituições de pesquisa e universidades, fabricantes de eletroeletrônicos, entidades de classe, e 

empresas certificadoras. 
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ANEXO A - Roteiro utilizado na entrevista e coleta de dados junto ao entrevistado 

 

1. O que a sua empresa produz e qual o produto “carro chefe” de mercado?  

 

2. Como a empresa em que você atua teve conhecimento sobre a diretiva RoHS? 

 

3. Quais os componentes, insumos e produtos fabricados pela empresa que precisam atender 

as exigências da diretiva RoHS? Por que?  

 

4. Quando a empresa iniciou o processo de adequação dos seus produtos para o atendimento 

da RoHS? Quais os principais problemas enfrentados? 

 

5. No caso da necessidade de atendimento da RoHS em função da exigência do cliente, tal 

atendimento resultou no desenvolvimento de novo processo ou produto? Ou apenas em 

melhorias incrementais? Tais melhorias podem ser caracterizadas como inovação 

incremental? 

 

6. O que seus clientes exigem para que você demonstre a conformidade com a RoHS? (uma 

simples declaração? certificação? análise de cada lote? receber auditoria de segunda parte 

e providenciar as ações corretivas? Outras?) 

 

7. O que você exige dos seus fornecedores para garantir que os materiais fornecidos atendem 

a RoHS? (uma simples declaração? certificação? análise de cada lote? receber auditoria de 

segunda parte e providenciar as ações corretivas? Outras?) 

 

8. Indique os impactos da RoHS na empresa no que se refere a: 

Qualidade - que melhorias em produtos e processos foram obtidas com o atendimento da 

diretiva? Que dificuldades iniciais tiveram que ser superadas? 

Custo – houve aumento, em termos porcentuais, em relação ao período pré-RoHS? 

Faturamento – houve aumento, em termos porcentuais, após a assimilação dos custos das 

mudanças em processos e produtos decorrentes da RoHS? 

Produção: houve aumento, em termos porcentuais, decorrente de melhorias de qualidade 

de processo e produto, após o atendimento das exigências da RoHS? (solicitar ordens de 

grandeza pré e pós) 
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Exportação - houve aumento, em termos porcentuais, decorrente de melhorias de 

qualidade de processo e produto após o atendimento das exigências da RoHS? (solicitar 

ordens de grandeza pré e pós) 

No caso de montadora de linha branca - houve redução do número de fornecedores e/ou 

sub-fornecedores a partir do momento que a empresa passou a atender as demandas da 

RoHS? 

 

9. Discorra sobre as necessidades e providências envolvidas no processo de adaptação à 

RoHs, considerando toda a cadeia produtiva do segmento de atuação da empresa, quanto a: 

- análises químicas 

- insumos  

- importação de componentes 

- alterações no processo de produção e de gestão  

- contratação de RH 

- pesquisa tecnológica  

Controle de fornecedores 

 

10. Comente sobre quais são e qual o papel dos laboratórios que têm atendido as demandas de 

análises químicas de sua empresa relativas à RoHS. 

 

11. Comente sobre o papel das empresas certificadoras no processo de adequação à RoHS.  

Como se deu este processo em relação à sua empresa? 

 

 
 
 


