
February 12, 2014 (Irvine, Califórnia) 

A TOSHIBA AMERICA BUSINESS SOLUTIONS RECICLA 
APROXIMADAMENTE 200 TONELADAS DE RESÍDUOS DE TONER 
EM 2013 
A empresa praticamente dobra seus esforços de reciclagem em 2012 para atingir a meta de resíduo zero. 

Para atingir sua meta de eliminar resíduos eletrônicos, a Toshiba America Business Solutions, Inc. 
reciclou, através de seu programa “Zero Waste to Landfill” (Resíduo zero para aterros), 
aproximadamente 200 toneladas de produtos usados de toner em 2013. Em parceria com o reciclador 
de fama internacional, Close the Loop, a Toshiba praticamente dobrou o volume de consumíveis usados 
de processamento de imagem que reciclou em 2012. 

O provedor principal de serviços de impressão gerenciados (MPS) e inovador de soluções de impressão 
comercial localizado em Irvine, Califórnia, aceita os consumíveis usados de toner de outros fabricantes - 
e foi a primeira empresa a fazer isso - para simplificar completamente o processo de reciclagem para 
seus clientes. Desde o início de seu programa de Resíduo zero para aterros no final de 2008, a Toshiba 
coletou aproximadamente 450 toneladas - o peso aproximado de 180 caminhonetes pick-up de resíduos 
eletrônicos, desta forma eliminando o despejo desse volume significativo de material nocivo ao meio 
ambiente em aterros a céu aberto. 

O parceiro de reciclagem da Toshiba, Close the Loop, decompõe consumíveis usados de processamento 
de imagem em peças de componentes, toner, plástico e metal. Em seguida, esses componentes são 
reciclados e colocados no mercado novamente para reutilização. 

Em parceria com a Close the Loop, a Toshiba transforma produtos usados de toner em eLumber para 
criar produtos para o exterior como bancos de praças, cercas e canteiros de jardim para organizações 
comunitárias e organizações sem fins lucrativos como Habitat for Humanity. O plástico oriundo de 
consumíveis usados de processamento de imagem também é usado na fabricação de réguas e 
canetas. Os esforços de reciclagem de toner da Toshiba são um dos elementos principais envolvidos no 
fato de os produtos de multifunção premiados e-STUDIOTM se tornarem parte da lista da EPEAT 
(Electronic Products Environmental Assessment Tool - Ferramenta de Avaliação Ambiental de Produtos 
Eletrônicos). A EPEAT é o sistema de classificação global definitivo para produtos eletrônicos mais 
verdes. 

“Desde o início da nossa empresa, a Toshiba demonstra preocupação em envidar esforços para fazer o 
necessário para preservar e manter o ambiente”, afirmou Tom Walter, diretor de recursos ambientais da 
Toshiba America Business Solutions. “Nossa iniciativa de Resíduo zero para aterros certamente está 

http://business.toshiba.com/usa/home.html
http://business.toshiba.com/usa/about/green-matters/toner-recycling.html?
http://www.epeat.net/


alinhada com nosso objetivo de eliminar o despejo de resíduos eletrônicos nos aterros. Ao facilitar ao 
máximo o processo para nossos clientes, desde enviar a caixa de coleta até a remessa dos produtos 
gastos de toner para a Close the Loop, nossos usuários finais estão completamente engajados e os 
aumentos dramáticos ano após ano são prova deste sucesso”, concluiu Walter. 

Para aprender mais sobre o programa Resíduo zero para aterros da Toshiba, visite: 
http://business.toshiba.com/usa/about/green-matters/toner-recycling.html. 

Informações sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc. 
Com sede em Irvine, Califórnia, a Toshiba America Business Solutions, Inc. (TABS) é uma empresa 
independente da Toshiba Corporation, a oitava maior empresa de equipamentos eletroeletrônicos do 
mundo. A TABS é líder em serviços de gestão de documentos (MDS), com especialistas que auxiliam as 
empresas a controlarem a segurança, o fluxo de trabalho e os ambientes de impressão de documentos. 
Com o premiado programa Encompass™ de gestão de serviços de impressão (MPS), a linha e-STUDIO™ 
de impressoras multifuncionais (MFPs), toners e sistemas de impressão de informações/térmicos para o 
setor de varejo, a TABS está liderando o mercado para que as empresas imprimam de maneira mais 
inteligente, trabalhem com mais segurança e conservem recursos. Para obter mais informações sobre as 
soluções e serviços Toshiba disponíveis nos Estados Unidos e na América Latina, visite o site 
www.business.toshiba.com e assista ao nosso vídeo corporativo no YouTube. 

Close the Loop 
Close the Loop é o reciclador global líder de consumíveis de processamento de imagem incluindo 
cartuchos de tinta, cartuchos de toner a laser, unidades de tambor, recipientes de copiadora e muito 
mais. Usando processos de separação de materiais de última geração, todos os cartuchos são reciclados 
com resíduo zero para os aterros. A Close the Loop está comprometida com o princípio de administrar 
suas operações de forma ambientalmente responsável. Para obter mais informações visite o site 
http://www.closetheloopusa.com. 
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