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Aos clientes RAYOVAC 
 
REF.: Logística Reversa das Lâmpadas 
 
 
Vimos através deste, comunicar que em 07 de Julho de 2016, foi publicado no diário oficial a resolução 
número 01 do CONMETRO, confirmando que a Logística Reversa das Lâmpadas Compactas 
Fluorescentes com Mercúrio entra em vigor em outubro de 2016. 
 
De acordo com as definições estabelecidas na Lei número 12.305/10,  fica definido que todas as 
lâmpadas colocadas no mercado brasileiro deverão obedecer os procedimentos legais de importação 
e comercialização, com o objetivo de promover o Sistema de Logística Reversa, havendo um custo de 
responsabilidade exclusiva de todos Importadores e Fabricantes, denominado como Ecovalor que 
contempla toda operação de coleta e reciclagem das lâmpadas colocadas no Mercado Nacional.  
 
A RECICLUS, associação sem fins lucrativos que reúne os principais produtores e importadores de 
lâmpadas, será a responsável pela operação. 
 
O Ecovalor é o valor pago por fabricantes e importadores no ato da importação ou fabricação das 
lâmpadas, correspondente a Contribuição Associativa em valor proporcional a quantidade. 
 

O que isso significa? 
 

Para os distribuidores e atacadistas: a logística reversa é de responsabilidade da empresa 
RECICLUS pela coleta e reciclagem do material. Não sendo sua responsabilidade fazer esta coleta. 
 
Para as lojas e todo ponto de venda ao consumidor final: A principio, alguns serão convidados a 
participar do programa de reciclagem através da RECICLUS, recebendo coletores, tornando-se ponto 
de coleta exclusivo para o descarte de lâmpadas. Neste momento, o custo de coletores e a retirada 
das Lâmpadas já estão embutidas no Ecovalor.   
 
Para o consumidor das cidades previstas no Acordo Setorial, serão disponibilizados pontos de coleta 
das lâmpadas.  
A colocação destes pontos, assim como o transporte e destinação das lâmpadas coletadas serão de 
responsabilidade da empresa RECICLUS. 
 
Todas as marcas terão esse custo adicional. A Spectrum Brands fará suas análises para definir o 
valor e a data em que nossa tabela de preços será reajustada. 
 
Recomendamos a todos, como consumidores, que passem a descartar as lâmpadas nos pontos de 
coletas adequados.  
Com isso, estaremos ajudando na redução dos impactos ambientais, trazendo benefícios para a 
sociedade e para o planeta. 
 
 
Qualquer dúvida estamos à disposição! 
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