
De resíduos 
eletrônicos 
a matéria prima 
de qualidade.
Conheça as soluções 
da ERS para a sua empresa.



ERS. 
Produzindo 
soluções  
sustentáveis 
hoje, para 
revolucionar  
o amanhã.
Atuando há mais de 25 anos na gestão 
sustentável de resíduos eletrônicos, 
foi em 2003 que a ERS (Eletronics Recycling 
Services) ultrapassou fronteiras, tornando-se 
uma empresa internacional.

Em menos de uma década, cresceu 
e teve o seu trabalho reconhecido, 
ampliando sua operação para 4 continentes. 
Hoje, as soluções da ERS em reciclagem 
de eletrônicos, tecnologias e serviços 
de recuperação ganharam a confiança 
das principais organizações ao redor do mundo.



Alcance
Global

O posicionamento estratégico das operações 
possibilita à ERS Internacional atender clientes 
em 5 países ao redor do mundo. Esse amplo 
alcance permite projetar e desenvolver soluções 
e programas específicos para os clientes 
em um nível local, nacional e global.

Ideais 
da ERS

Missão
A ERS Global orgulha-se da tecnologia avançada e software próprio e exclusivo em seu processo de 
reciclagem. Nosso avançado sistema de refinamento permite proporcionar aos clientes um retorno 
excepcional, e nossas metodologias têm assegurado resultados benéficos ao meio ambiente. Devido a 
esses esforços, a ERS Global é uma empresa que garante:

• zero aterro,
• zero incineração,
• zero resíduos,

ajudando o nosso meio ambiente e os nossos clientes a atingirem Responsabilidade Social Corporativa.

Visão
Nossa visão é ser a empresa de reciclagem de 
eletrônicos com maior influência ambiental no 
mundo. Logramos revolucionar o cenário da 
reciclagem moderna, desenvolvendo tecnologia 
de ponta. Nossa equipe de profissionais fornece 
aos clientes soluções arrojadas e inovadoras.
Nosso compromisso: seguir progredindo,
em nível Global, com inteligência ambiental.

Valores
Cuidar constantemente dos nossos clientes 
e do meio ambiente com o mesmo afinco, 
pois, segundo a VISÃO, eles estarão sempre 
conectados e devem manter a harmonia.
A nossa promessa é manter uma relação 
saudável e de respeito com o planeta e
com a humanidade.

O papel do nosso negócio 
na sociedade e o que 
projetamos para o futuro. 

400 colaboradores 800.000 m2 4 continentes

9 localidades 5 países

Indianápolis, USA
Atlanta, USA

Toronto, Canadá

Chicago, USA

Indaiatuba, Brasil

Manaus, Brasil

Hong Kong, China

Anhui, China

Mainz, Alemanha



Unidades 
no Brasil

Nossa
Equipe Nader N. Nejad - CEO

Em nosso negócio, buscamos, através de atitudes inovadoras e versáteis, transformar tecnologia 
em soluções sustentáveis para o planeta. Para isso, contamos com a colaboração de uma equipe de 
profissionais competentes, selecionados em áreas específicas de suas especialidades, que possibilitam 
um desenvolvimento eficiente e qualificado de nossos processos produtivos.  

Manaus
Inaugurada em 2014, a unidade tem como 
principal foco atender os clientes da 
região norte e nordeste do país.

Tamanho: 1.500 m²
Capacidade: 100 ton/mês

Indaiatuba
Inaugurada em 2013, iniciou as atividades 
em 2014, atendendo os clientes da região 
centro-oeste do país.

Tamanho: 5.000 m²
Capacidade: 400 ton/mês  

“We practice a participative, open,
enabling style in working relationships.”



Cooper Line
Cabos de Cobre

PCB Line
Pó de Plástico

PCB Line
Pó de Metal

Processos
de Produção
A ERS Global desenvolve todas as máquinas utilizadas em nossos processos, o que nos torna a única 
empresa de reciclagem do país com maquinário exclusivo. Aliado a isso, a ERS do Brasil utiliza o E²MS, 
um software de gestão interno, que auxilia no gerenciamento e controle da produção. Após finalização 
de um lote, o mesmo disponibiliza o Certificado para o cliente.

Maquinário com capacidade de 
reciclar 100% do material: como 
processamos os componentes 
eletrônicos em sua totalidade não 
geramos qualquer tipo de resíduo. 

Certificação de destino final: 
Por realizar todo o processo 
de reciclagem em nossas 
dependências garantimos a 
emissão de um único certificado 
que assegura o processamento 
correto dos materiais eletrônicos.

Confiabilidade e rastreamento 
do processo, do início ao fim: 
transparência e controle dos 
materiais desde a coleta até o 
destino final. 

Conheça
as vantagens 
de utilizar 
nosso 
processo 
em sua 
empresa: 

O Resultado
O material resultante de nossas linhas de produção é um pó, que se torna base para a matéria 
prima para diversos segmentos da indústria.

Cooper Line
Cabos de Plástico

Glass Line
Pó de Plástico



A transformação
A recuperação dos materiais eletrônicos possibilita um novo produto no mercado, com 
menos impactos ao meio ambiente, completando, dessa forma, um ciclo sustentável.

Confidencialidade 
e sistema 
de segurança 
das informações
Entendemos a importância de requisitos de confidencialidade corporativos relativos a dados 
e privacidade, por isso, asseguramos a destruição completa e total de seus produtos eletrônicos.

Confidencialidade
Todo o material processado/
reciclado é descaracterizado 

e fragmentado, mantendo 
assim a total segurança 

das informações contidas 
nos equipamentos.

Segurança do trabalho
Para manter a integridade 
dos nossos funcionários, 

temos normas rígidas em relação 
à utilização de equipamentos 

de segurança (EPI).

Sistema de segurança
Contamos com um sistema 

de segurança 24 horas por dia/ 
7 dias da semana, detector 
de movimento, 43 câmeras, 

sala de controle, entrada com 
detector de metais e caminhões 

equipados com GPS.

Somos certificados com R2-2013 (selo de reciclagem responsável), OHSAS 18001 (Gestão de Saúde e ST) 
e a ISO 14001 (Gestão Ambiental)

Certificados



Alameda Vênus, 573 - Quadra E
Distrito Empresarial American Park

Indaiatuba/SP

Tel.: (19) 3115.2500 
www.ersbrasil.com.br

br.comercial@ers-internacional.com


