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INTRODU<;AO 

Em tempos em que o assunto desenvolvimento sustentavel esta tao em voga, 

falar sobre logfstica reversa dos bens de p6s-consumo e muito pertinente. Urn dos 

principais pilares que sustentam a implanta~ao e o desenvolvimento desta nova area 

da logfstica empresarial e justamente a preocupa~ao com o meio ambiente, com o 

despejo dos refugos industriais, com o acompanhamento de todo o ciclo de vida dos 

produtos produzidos para que, ao final, sejam descartados adequadamente ou ainda 

reutilizados por outros consumidores, quando for o caso, ou, finalmente, que voltem 

para a cadeia produtiva compondo o processo de reciclagem. 

Alem desse interesse ambiental, outros valores podem ser considerados 

quando se analisa a pratica da logfstica reversa por uma organiza~ao entre esses: 

valores economicos, melhoria da imagem corporativa, atendimento as legisla~oes 

ambientais, entre outros. 

Este trabalho cientffico vern para tratar sobre o assunto da logfstica reversa 

nas empresas brasileiras e traz como seu problema de pesquisa o seguinte 

questionamento: Para que as empresas brasileiras pratiquem a logfstica reversa dos 

bens de p6s-consumo em prol do meio ambiente e necessaria educa~ao ambiental 

para conscientiza~ao ou a cria~ao de legisla~ao sob pena de multas? 

As hip6teses que sao verificadas sao a seguir apresentadas: 

1. 0 processo de educa~ao ambiental e suficiente para fa:zer com que as 

empresas brasileiras se conscientizem e invistam na pratica da logfstica reversa dos 

bens de p6s-consumo. 

2. Uma legisla~ao dura sob pena de multas e sansoes pesadas 

acompanhadas de fiscaliza~ao adequada e capaz de fazer com que as empresas 

brasileiras invistam no ciclo reverso de seus produtos. 

3. Sob o capitalismo, a lucratividade nos processos reversos pod em garantir o 

interesse em tais praticas pelas empresas brasileiras. 

4. A combina~ao dos processos de educa~ao ambiental para conscientiza~ao 

com a cria~ao de uma legisla~ao especffica e o encontro de alternativas 

economicamente viaveis para as empresas e a op~ao que tern possibilidade de 

despertar as empresas do Brasil para a importancia das questoes ambientais e, 

consequentemente, para o investimento na logfstica reversa dos bens de p6s

consumo. 



A preocupa<fao com o meio ambiente vinculada a busca por urn modelo de 

desenvolvimento sustentavel atraves da logistica reversa dos bens de p6s-consumo 

sao as principais justificativas para o desenvolvimento de urn trabalho como este. 

Alem, e clara, de fazer ver as empresas as oportunidades lucrativas que praticas 

bern implantadas de logistica reversa dos bens de p6s-consumo podem oferecer. 

Assim, estabelecendo-se o processo ganha-ganha, todos podem sair ganhando: o 

meio ambiente com praticas de conserva(fao, os empresarios capitalistas com novas 

oportunidades de Iuera e com a conquista de uma melhor imagem para sua 

corpora(fao e todos os seres humanos com a consciencia de cuidar dos recursos 

nao-renovaveis do planeta e nao dispondo lixo de maneira nao segura colocando em 

xeque a qualidade de vida de todos os cidadaos. 

Esta pesquisa tern como objetivo geral descobrir qual o melhor meio para que 

as praticas de logistica reversa dos bens de p6s-consumo sejam implantadas em urn 

grande numero de empresas brasileiras. Para alcan(far tal objetivo geral, conta-se 

com os seguintes objetivos especificos: 

• Fazer urn estudo sabre a logistica reversa dos bens de p6s-consumo e 

seus beneficios; 

• Analisar os casas ja estabelecidos de empresas praticando a logistica 

reversa de seus produtos; 

• Verificar se o perfil das empresas brasileiras permitira que as mesmas 

cheguem a conscientiza(fao da necessidade de promover o 

desenvolvimento sustentavel ou se sera necessaria a implanta(fao de 

legisla<fao e penas para que, nao por consciencia mas por temor de 

perdas financeiras, as empresas se rendam a necessidade de 

promover a logistica reversa dos bens de p6s-consumo em prol do 

desenvolvimento sustentavel. 

A metodologia utilizada para estas constata(f6es e a pesquisa bibliografica 

baseada em materiais publicados pertinentes ao tema, fontes impressas como livros, 

revistas e jornais, para formar uma visao conceitual sabre os aspectos aqui 

abordados. Pesquisa bibliografica e aquela baseada na analise da literatura ja 

publicada em forma de livros, revistas, publica<f5es avulsas, imprensa escrita e ate 

eletronicamente, disponibilizada na Internet. A pesquisa bibliografica contribui para: 

• Obter informa<f5es sabre a situa(fao atual do tema ou problema 

pesquisado; 



• Conhecer publica(f6es existentes sabre o tema e os aspectos que ja 

foram abordados; 

• Verificar as opinioes similares e diferentes a respeito do tema ou de 

aspectos relacionados ao tema ou ao problema de pesquisa. 

Finalmente, e importante deixar clara o carater explorat6rio desta pesquisa 

cientifica e tambem lembrar que de forma alguma existe a pretensao de exaurir o 

assunto cuja amplitude e complexidade sao consideraveis. Ficando, assim, aberto o 

campo a novas pesquisadores que se interessem em aprofundar os estudos sabre 

as empresas brasileiras, a logistica reversa dos bens de p6s-consumo e o meio 

ambiente. 



1 ATIVIDADE LOGiSTICA: DEFINICOES E ORIGENS 

0 termo "logistica" e de origem francesa derivado do verba lager cujo 

significado e alojar. (MAGEE, 1977). lnicialmente era uma palavra usada no contexto 

militar que significava a arte de transportar, abastecer e alojar as tropas. Assumiu, 

posteriormente, uma amplitude maior em sua significa(fao vindo a ser usada tanto no 

meio militar como industrial. Seu novo significado pode ser definido como: a 

administra(fao do fluxo de materiais e produtos, da fonte para o usuario. 

Pode ser considerada tambem a defini(fao do Council of Logistic 

Management1, entidade americana que possui associados em todo o mundo que diz 

que loglstica e o processo de planejar, implementar e controlar eficientemente, ao 

custo correto, o fluxo e armazenagem de materias-primas, estoques durante a 

produ!fao e produtos acabados, e as informa(f6es relativas a estas atividades, desde 

o ponto de origem ate o ponto de consumo, com o prop6sito de atender aos 

requisitos do cliente. 

Para Dornier [et al.]. (2000, p. 39 e 40), 

Logistica e a gestao de fluxos entre fun~oes de neg6cio. A defini~ao atual de logistica 
engloba maior amplitude de fluxos que no passado. Tradicionalmente as companhias 
incluiam a simples entrada de materias-primas ou o fluxo de saida de produtos acabados em 
sua defini~ao logistica. Hoje, no entanto, essa defini~ao expandiu-se e inclui todas as formas 
de movimentos de produtos e informa~oes, descritos a seguir. 
( ... ) 
- Materias-primas, do ponto de estocagem da fonte original ate a entrega para o cliente. 
- Produtos semi-acabados, vindos de unidades de manufatura pr6prias ou de fabricas ou 
armazens dos fornecedores. 
- Ferramentas ou maquinas, de uma unidade de manufatura para outra. 
- Produtos acabados entre plantas, armazens pr6prios, armazens dos clientes, ou armazens 
pertencentes a empresas de servi~os logisticos. 
- ltens consumiveis e pe~as de reposi~ao, de armazens para os veiculos dos tecnicos de 
reparos, ou para as unidades dos clientes onde os equipamentos estao instalados. 
- Produtos e pec;as a serem reparados, da unidade do cliente para o local de 
reparo/recu perac;ao. 
- Equipamentos de suporte de vendas, como estandes e displays, quadros de propagandas, 
literatura, e outros, das empresas para os agentes apropriados. 
- Embalagens vazias retornadas, dos pontos de entrega para os pontos de carregamento. 
- Produtos vendidos ou componentes devolvidos, dos pontos de entrega para o ponto inicial 
de armazenagem ou manufatura (fluxo reverso). 
- Produtos usados/consumidos a serem reciclados, recauchutados, reutilizados ou pastas a 
disposic;ao (fluxo reverso). 
Essa miriade de fluxos, que sao a base para as atividades de operac;oes e logistica, tem sido 
considerada com maior relevancia hoje. Eles cobrem areas geograficas maiores que antes e 
incluem novas tipos de fluxos, tais como logistica reversa (para reciclagem, par exemplo). 

1 Disponivel em www.clm1.org acessado em 15/08/2008. 



Para a melhor compreensao da ci€mcia logfstica, vale a lembran<;a de seu 

maior mandamento: "Os produtos devem estar nos lugares certos, na hora certa, 

nas quantidades certas, ao menor custo possfvel". 

Segundo Ballou (1993), a logfstica empresarial estuda como a administra<;ao 

pode prover melhor nfvel de rentabilidade nos servi<;os de distribui<;ao aos clientes e 

consumidores, pelo planejamento, organiza<;ao e controle efetivos para as atividades 

de movimenta<;ao e armazenagem, que visam facilitar o fluxo de produtos. 

Em analise aos aspectos hist6ricos da logfstica, pode-se constatar que a area 

militar saiu a frente das empresas no quesito administra<;ao de atividades logfsticas. 

Mais de dez anos antes das empresas se atentarem pelos conhecimentos logfsticos, 

os militares executaram aquela que foi chamada de mais sofisticada e mais bern 

planejada opera<;ao logfstica da hist6ria- a invasao da Europa. 

Sao atividades componentes da logfstica militar: a aquisi<;ao, o estoque, a 

defini<;ao de especifica<;oes, o transporte e a administra<;ao de estoques. A maior 

parte destas atividades esta presente nas defini<;oes de logfstica. Segundo Ballou 

(1993), estima-se que a area militar em avalia<;ao isolada possui mais de 30% de 

todo o inventario dos Estados Unidos. 

Passando para o conceito de logfstica empresarial, temos que esta tern como 

objetivo prover o cliente com nfveis de servi<;os desejados. Segundo Ballou (1993), a 

meta do servi<;o logfstico e providenciar bens ou servi<;os corretos, no Iugar certo, no 

tempo exato e na condi<;ao desejada, ao menor custo possfvel. S6 se pode alcan<;ar 

isto com a devida administra<;ao das atividades-chave da logfstica, a saber, 

transportes, manuten<;ao de estoques, processamento de pedido e de outras 

atividades de apoio. 



2 LOGiSTICA REVERSA 

Ao contrario da loglstica tradicional, como o proprio nome ja adianta, a 

loglstica reversa e o segmento da loglstica que trata do ciclo inverso de seus 

produtos, ou seja, do consumidor ate o retorno a industria. 

Tal retorno pode ser motivado por razoes diversas, destacando-se, segundo 

Leite (2003), duas categorias principais de canais de distribuic;ao reversos: de p6s

venda e de p6s-consumo que apresentam, cada qual, caracterlsticas e objetivos 

peculiares. 

De acordo com Dornier [et al.]. (2000, p. 40): 

No inicio, o investimento em logistica focou-se principalmente nos fluxos das empresas para 
as mercados. Preocupagoes crescentes para proteger o ambiente e conservar recursos 
criaram a necessidade de gerenciar fluxos reversos- dos mercados de volta a empresa. A 
enfase aqui e na reutilizagao, reembalagem, renovagao au disponibilizagao de artigos 
usados. 

Para Stock in Leite (2003, p. 15): 

Logistica reversa: em uma perspectiva delogistica de neg6cios, o termo refere-se ao papel da 
logistica no retorno de produtos, redugao na fonte, reciclagem, substituigao de materiais, 
reuso de materiais, disposigao de residuos, reforma, reparagao e remanufatura. 

Rogers e Tibben-Lembke, segundo a livre traduc;ao de Leite (2003, p. 15-16), 

definem a loglstica reversa como: 

0 processo de planejamento, implementagao e controle da eficiencia e custo efetivo do fluxo 
de materias-primas, estoques em processo, produtos acabados e as informagoes 
correspondentes do ponto de consumo para o ponto de origem com o prop6sito de recapturar 
o valor au destinar a apropriada disposigao. 

0 proprio Leite (2003, p. 16-17) conclui: 

Entendemos a logistica reversa como a area da logistica empresarial que planeja, opera e 
controla o fluxo e as informagoes logisticas correspondentes, do retorno dos bens de p6s
venda e de p6s consumo ao ciclo de neg6cios au ao cilo produtivo, par meio dos canais de 
distribuigao reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: economico, ecol6gico, 
legal, logistico, de imagem corporativa entre outros. 
Portanto, a logistica reversa, par meio de sistemas operacionais diferentes em cada categoria 
de fluxos reversos, objetiva tornar passive! o retorno dos bens au de seus materiais 



constituintes ao ciclo produtivo ou de neg6cios. Agrega valor economico, ecol6gico, legale de 
localizagao ao planejar as redes reversas e as respectivas informag6es e ao operacionalizar o 
fluxo desde a coleta dos bens de p6s-consumo ou de p6s-venda, por meio dos 
processamentos logfsticos de consolidagao, separagao e selegao, ate a reintegragao ao ciclo. 

0 norteador principal da logfstica reversa dos bens de p6s-consumo e a 

\fiabilizac;ao do retorno de bens visando e propiciando a sua reinserc;ao no ciclo de 

produc;ao ou de neg6cios. Para isso, e necessaria que ocorra primeiramente a 

analise destes bens de p6s-consumo para que se possa definir 0 estado destes 

bens e determinar o processo ao qual os mesmos deverao ser submetidos: podendo 

retornar ao fornecedor ou podendo ser revendidos se ainda possufrem condic;oes 

adequadas de comercializac;ao, os bens podem ser ainda recondicionados, ou 

reciclados, sendo somente descartado em ultimo caso. (SANTOS, 2008) 

As questoes de logfstica reversa dos bens de p6s-consumo comec;aram a ter 

cad a vez mais valor com a crescente tend en cia a · descartabilidade dos bens. 

Segundo Leite (2003), especialmente ap6s a Segunda Guerra Mundial, o acelerado 

desenvolvimento tecnol6gico proporcionou a introduc;ao constante, e com velocidade 

ascendente, de novas tecnologias e materiais contribuintes da melhoria da 

performance tecnica para a reduc;ao de prec;os e dos ciclos de vida util dos produtos. 

0 desenfreado fmpeto de lanc;amento de inovac;oes no mercado cria urn alto nfvel de 

obsolescencia de produtos e reduz seus ciclos de vida evidenciando a clara 

tendencia a descartabilidade dos bens. 

Produtos como eletrodomesticos, autom6veis, computadores, embalagens e 

equipamentos de telecomunicac;oes veem, a cada dia, a reduc;ao de seus custos e o 

aumento de sua obsolescencia, compondo o grupo de produtos com ciclo de vida 

dia-a-dia mais curtos. Os valores residuais de tais bens - obsoletos por questoes de 

moda, status, tecnologia - ou mesmo pelo desgaste natural, quando comparados 

com os valores dos produtos novas, nao apresentam vantagens, ou seja, sao 

proporcionais ao nfvel economico da sociedade e nao entusiasmam o comercio de 

segunda mao fazendo com que o consumidor fique, na maioria dos casas, propenso 

a aquisic;ao de urn novo bern, tecnica e mercadologicamente atualizado. (Leite, 

2003) 

Esta tendencia a descartabilidade dos bens e confirmada por dados 

estatfsticos como o que envolve o lanc;amento de novas produtos. De acordo com a 

revista New Products de 1996 in Leite (2003), "em 1994 foram lanc;ados 20076 



novas produtos nos Estados Unidos. Comparados aos 1365 lan(fados em 1970, 

representam urn crescimento de 1370% no perfodo considerado." Esta velocidade 

de lan(famento de produtos faz parte das caracterfsticas de competitividade das 

empresas modernas que assistem a ganhos significativos no lan(famento de 

produtos. 

Segundo Leite (2003, p. 36): 

Essa verdadeira 'corrida' de lan<;amentos e imposta pela reduc;ao sistematica dos ciclos de 
vida mercadol6gico dos produtos, devido a fatores como moda, status de urn novo modelo, 
novas tecnologias etc., encontrando-se exemplos de produtos em que o tempo de elaborac;ao 
do projeto e de sua realizac;ao e maior do que seu ciclo de vida mercadol6gico. 

Urn outro indicador importante que atesta sabre a tendencia a 
descartabilidade e o aumento do lixo urbana no mundo, conforme comprovam os 

dados da Prefeitura Municipal de Sao Paulo segundo a qual o lixo urbana cresceu 

de 4450 toneladas/dia em 1985 para 16 mil toneladas/dia em 2000. Soma-se ainda o 

agravante da diminui<fao da quantidade de lixo organico e o aumento da quantidade 

de produtos descartaveis. Esse aumento da velocidade de descarte dos produtos, 

nao encontrando canais de distribui<fao reversos de p6s-consumo estruturados, 

causa desequilibrio entre as quantidades descartadas e as reaproveitadas, gerando 

urn dos mais graves problemas ambientais urbanos da atualidade: a dificuldade de 

disposi<fao do lixo urbana. (Leite, 2003) 

No final da sua vida util, os bens de p6s-consumo tern dois canais reversos a 

percorrerem, o 'desmanche' - processo de revaloriza(fao do produto que passa por 

urn processo industrial de desmontagem no qual seus componentes em condi<foes 

de uso ou remanufatura sao reparados e retornam ao mercado de pe(fas usadas -

ou a 'reciclagem' - nesse caso os materiais que compoem o produto descartado sao 

extrafdos industrialmente, tornando-se materias-primas recicladas ou secundarias 

tendo participa<fao na fabrica(fao de novas produtos. Para isso e essencial viabilizar 

a coleta, a sele(fao e a prepara(fao dos materiais. (CLM in Leite, 2003) 

As informa(foes que se seguem sao baseadas no artigo 'Logfstica Reversa -

0 Reverso da Logfstica'2, produzido pelos autores: Adriana Barbosa, Bruno 

Beneduzzi, Gislaine Zorzin, Joao Menquique e Mauricio C. Loureiro e que, por ser 

2 Disponivel em http://www.guialog.com.br/ARTIG0394.htm acessado em 06/08/2008. 



uma produc;ao academica, traz uma abrangencia completa e muito pertinente ao 

assunto proposto por este capitulo. 

Segundo tal artigo, "a logfstica reversa e a area da logfstica que trata dos 

aspectos de retornos de produtos, embalagens ou materiais ao seu centro 

produtivo". 

A industria de bebidas saiu na frente no que tange o aspecto logfstica reversa 

pois o processo de reutilizac;ao de vasilhames ja podia ser constatado ha alguns 

anos. Ou seja, depois de consumido o produto, sua embalagem retornava ao seu 

centro produtivo para ser reaproveitada. Tal sistema continuo, praticamente cessou 

desde que se iniciou a utilizac;ao dos descartaveis PET (polietileno tereftalato ). No 

Brasil, foi em 1989 que se deu o infcio do uso de embalagens PET e no ano 2000 a 

produc;ao de garrafas atingiu o impressionante patamar de 13 bilhoes/ano, mais de 

70% das embalagens de refrigerantes. Tal crescimento acelerado justifica-se pela 

transparencia do material e pela facilidade logfstica em relac;ao ao vidro que e 
quebravel e retornavel. (Leite, 2003) Fica impossfvel nao observar as consequencias 

poluidoras desse fato. 

E notavel a visibilidade da polui9ao de excesses provocada pelos materiais plasticos, em 

particular as garrafas que sobrenadam em c6rregos e rios e sao depositadas impropriamente 

em diversos locais nas grandes metr6poles, gerando imagem corporativa negativa a cadeia 

produtiva direta desses produtos. Leite (2003, p. 38) 

Atualmente empresas buscando a adequac;ao aos preceitos regidos por 

certificac;oes como a ISO 14000 e preocupadas com a gestao ambiental, vern 

desenvolvendo o que convencionou-se chamar de "logfstica verde". Segundo 

Alcoforado (2002), a logfstica verde ou ecol6gica age juntamente com a logfstica 

reversa, com o intuito de minimizar o impacto ambiental, nao somente dos resfduos 

gerados na esfera da produc;ao e do p6s-consumo, mas de todos os possfveis 

impactos causados ao meio ambiente ao Iongo de todo o ciclo de vida dos produtos. 

Assim, buscando atender aos preceitos da logfstica verde, materiais e 

embalagens descartaveis como latas de alumfnio, garrafas plasticas, caixas de 

papelao, entre outras, comec;aram a ser recicladas. 

Segundo Leite (2003), o sistema de reciclagem agrega valor econ6mico, 

ecol6gico e logfstico aos bens de p6s-consumo, buscando as condic;oes de 



reintegractao do material ao ciclo produtivo em substituictao a materias-primas novas, 

gerando uma economia reversa. 0 sistema de reuso agrega valor de reutilizactao ao 

bern de p6s-consumo e o sistema de incineractao, por sua vez, traz valor economico 

pela transformactao dos reslduos em energia eletrica. 

Tais produtos passaram a ser considerados como novas materias-primas e 

nao mais como lixo, tendo em vista seu retorno aos centros produtivos, podendo ser 

na productao de produtos similares como no caso das latas de alumlnio ou na 

productao de produtos diversos como no caso das embalagens descartaveis PET 

que, por proibictao da ANVISA, nao pode retornar ao ciclo produtivo de embalagens 

do setor alimentfcio entao e aproveitado por algumas industrias de outros segmentos 

como, por exemplo, a industria de vestimentas que usa urn subproduto do PET para 

forrar as roupas de inverno. 

A loglstica reversa defendida e apoiada pela logistica verde e aquela baseada 

no conceito de desenvolvimento sustentavel que e o processo de gestao ambiental 

que busca assegurar uma administractao responsavel, inteligente e produtiva dos 

recursos naturais buscando preservar a possibilidade de existencia tambem as 

geract6es futuras alem de atender as necessidades das geract6es atuais. No site da 

instituictao WWF3 encontra-se a seguinte definictao: 

( ... ) desenvolvimento sustentavel eo 'desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da 
gera<;ao atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras 
gera<;oes. E o desenvolvimento que nao esgota as recursos para o futuro'. Essa defini<;ao 
surgiu na Comissao Mundial sabre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Na<;oes 
Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dais objetivos: o desenvolvimento 
economico e a conserva<;ao ambiental. 

Os autores Barbieri e Dias (2002) defendem a ideia de que a logfstica reversa 

deve ser entendida como urn dos instrumentos de uma proposta de productao e 

consumo sustentaveis. Esta etapa denomina-se log fstica reversa para a 

sustentabilidade. 

De acordo com Leite (2003, p. 1 09): 

0 principal objetivo de urn canal de distribui<;ao reverso de reciclagem e reintegrar as 
materiais constituintes dos bens de p6s-consumo, seja como substitutes de materias-primas 
primarias na fabrica<;ao de outras materias-primas, como, par exemplo, a sucata de ferro que 

3 Disponfvel em 
http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes ambientais/desenvolvimento sustentavel/index.cfm 
acessado em 16/07/2007. 



entra na fabricaqao da materia-prima do ferro e do aqo, seja na fabricaqao de outros 
produtos. 

Os procedimentos componentes do processo de logfstica reversa geram 

materiais reaproveitados que retornam ao processo tradicional de suprimento, 

produc;ao e distribuic;ao. Tais procedimentos incluem coletas, embalagens, 

separac;oes, expedic;ao ate os locais de reprocessamento desses materiais, o que, 

obviamente implica em custos para as empresas. 

Nao se pode negar a existencia de novos custos que o processo de logfstica 

reversa traz consigo para as empresas, especialmente no caso de materiais que 

voltam aos seus centros produtivos devido a problemas na produc;ao, pedidos 

emitidos erroneamente, troca de embalagens, etc. os produtos de p6s-venda. Esta 

logfstica reversa acarreta custos adicionais ja que processos como armazenagem, 

separac;ao, conferencia, distribuic;ao terao de ser realizados duplicidade, duplicando 

tambem os custos. 

Ja a logfstica reversa motivada pela logfstica verde, ou seja, visando o 

recolhimento do material p6s-consumo para que este retorne a cadeia produtiva 

como materia-prima reciclada, esta sim pode gerar reduc;ao de custos. 

Segundo Lacerda (in CEL 2000)4
, a pratica da logfstica reversa tern trazido 

retornos significativos para as empresas. 0 reaproveitamento de materiais e a 

economia obtida com o uso de embalagens retornaveis proporcionam ganhos 

estimulantes de novas iniciativas e esforc;os em prol do desenvolvimento e da 

melhoria constante nos processos de logfstica reversa. Para Nogueira5
: 

e importante ressaltar que existe um fluxo reverso, do ponto de consumo ate o ponto onde 
este produto teve seu inicio de produqao, Este fluxo reverso precisa ser gerenciado para 
obtenqao de ganhos expressivos nos neg6cios. 

Segundo Leite (2003), prec;os menores de materias-primas secundarias ou 

recicladas reintegradas ao ciclo produtivo, reduc;ao nos insumos de energia e de 

investimentos em relac;ao ao uso de materias-primas primarias resultam em 

economia para as empresas garantirem rentabilidade satisfat6ria aos agentes 

comerciais e industriais dos canais reversos. 

Para cad a caso urn fim, como defende Leite (2003, p. 1 08): 

4 Disponivel em www.cel.coppead.ufrj.br. 
5 Disponivel em http://www.ogerente.eom.br/log/dUiogdt-an-logistica reversa brasil.htm acessado em 
07/08/2008. 



Nos casas em que o bem apresenta condig6es de utitizagao par novo possuidor, o objetivo 
economico da logfstica reversa e a comercializagao do bem de segunda mao na condigao em 
que se apresenta. Nos casas em que o bem ou components de um bem oferega condig6es 
tecnol6gicas de remanufatura, o objetivo de implementagao da logfstica reversa e a 
revalorizagao do bem. 

Ha que se considerar as economias obtidas com a diferenc;a de prec;os entre 

as materias-primas primarias e secundarias. Segundo Penman e Stock apud Leite 

(2003, p. 11 0): "Para materia is comercialmente reciclaveis e em condic;oes norma is 

de mercado, o prec;o do material reciclado deve se manter abaixo da materia-prima 

que substitui, permitindo o interesse em sua utilizac;ao." Os mesmos autores fazem 

menc;ao de urn estudo onde a diferenc;a entre os valores do material reciclado e da 

materia-prima substitufda por ele chegaria a media de 25%. 

Existe ainda a economia que se obtem com a reduc;ao do consumo de 

insumos utilizados para a fabricac;ao dos produtos, a exemplo da economia na 

quantidade de energia eletrica, energia termica e outras por ja terem sido utilizadas 

na primeira fabricac;ao do material. 

Segundo Leite (2003), o alumfnio, em sua produc;ao pnmana, consome 15 

kWh/kg de energia eletrica, enquanto que a produc;ao de reciclados de alumfnio 

consome 0,75 kWh/kg, traduzindo-se em uma economia de nada menos que 95% 

de energia eletrica. 

Economizam-se tambem os componentes que participam da composic;ao da 

materia-prima virgem a exemplo das Iigas de chumbo e das Iigas de alumfnio 

utilizadas na produc;ao de bateria de vefculos e latas de alumfnio para embalagens 

respectivamente. 

Ainda de acordo com Leite (2003, p. 112), existe a economia da diferenc;a de 

investir em fabricas de materias-primas primarias e de investir em fabricas de 

materias-primas recicladas: 

De uma maneira geral, os investimentos em fabricas de materiais reciclados sao menores 
que os correspondentes em fabricas de materias-primas primarias, tornando-se, portanto, 
fonte de economia de custos importantes. Citemos como exemplo o caso do alumfnio, em 
que o investimento em uma fabrica nova e da ordem de 5 mil d61ares par tonelada produzida, 
enquanto o investimento em uma fabrica de reciclagem e da ordem de 350 d61ares par 
tonelada produzida. 

As empresas que ja conseguiram visualizar isso e que ja se sensibilizaram 

com a preocupac;ao com relac;ao as questoes ambientais estao cada vez mais 



buscando fazer o acompanhamento do ciclo de vida de seus produtos. Tal afirma(fao 

pode ser confirmada pelo crescimento visfvet no numero de empresas que tern 

buscado trabalhar com reciclagem de materiais, a exemplo do projeto Replaneta, 

que realiza a coleta de latas de alumfnio e de garrafas PET, para reciclagem, e que 

conta com a automa<fao dos processes e uma eficiente opera<fao de logfstica 

reversa (MALINVERNI, 2002). 

Existe ainda urn outro fator que concorre para a dissemina(fao das praticas de 

logfstica reversa. De acordo com Lacerda (in CEL 2000)6 os consumidores dao 

maior valor as empresas que apresentam polfticas de retorno de produtos, ou 

logfstica reversa, pois isso garante ao cliente o direito de devolu<fao ou troca de 

produtos. 

E importante ressaltar que este processo envolve uma estrutura(fao da 

empresa para recebimento, classifica<fao e expedi<fao de produtos retornados, e 

ainda urn novo processo de safda desse mesmo produto. Sendo assim, empresas 

que conseguem trabalhar e obter uma boa gestao no processo de logfstica reversa, 

consequentemente tendem a se sobressair no mercado. 

Em resumo, diversos fatores cooperam para a expansao dos conceitos 

relacionados a logfstica reversa. 0 trecho a seguir define bern estes fatores: 

"Numa visao ecol6gica, as empresas pensam com seriedade em urn cliente preocupado com 

seus descartes, sendo estes sempre vistas como uma agressao a natureza. Desta forma 

surge uma Logfstica Verde baseada nos conceitos da Logfstica Reversa do P6s-consumo. 

Numa visao estrategica, a preocupa<;ao fica par conta do aumento da confian<;a do cliente, 

com polfticas de Logfstica Reversa do P6s-venda ou Administra<;ao de Devolu<;oes. Desta 

forma a empresa se responsabiliza pele troca imediata do produto, logo ap6s a venda.Outro 

foco dado a logfstica reversa e o reaproveitamento e remo<;ao de refugo, feito logo ap6s o 

processo produtivo." (MUELLER, 2008, p. 1) 

Ha ainda autores que defendem o poder de criar relacionamentos entre 

industria, atacado, varejo e consumidor conforme explica Netto (2008, p.1 ): 

"Ganhos financeiros e logfsticos sao apenas urn dos beneffcios que a logfstica reversa e 

capaz de proporcionar. Somem-se tambem os ganhos a imagem institucional da companhia 

6 Idem item 3. 



por adotar uma postura ecologicamente correta, atraindo a atengao e prefen3ncia nao s6 de 

clientes,mas dos consumidores finais. 

Outro beneffcio igualmente importante, hoje praticamente ignorado pelas empresas mas que 

deve ganhar relevancia nos pr6ximos anos, e o poder da logistica reversa para unir a 

industria, o atacado/distribuidor, o varejo e os demais elos da cadeia de abastecimento em 

torno vantagens mutuas. Um born exemplo eo que reune a Tomra Latasa (grande fabricante 

de latas de aluminio), AmBev (fabricante de cervejas e refrigerantes) e Extra, uma das 

principais redes de supermercados do Brasil. Em uma iniciativa conjunta, instalaram em 

diversas lojas os "replanetas", maquinas de auto-atendimento que recebem latas e garrafas 

plasticas PET para reciclagem. Ao depositar as embalagens usadas no replaneta, o 

consumidor recebe um cupom referente ao valor do material, e que pode ser utilizado como 

pagamento nas compras. No primeiro ano de funcionamento, as maquinas coletaram cerca 

de 9 milhoes de embalagens de quase 200 mil consumidores, numeros que surpreenderam 

as empresas." 

Conhecendo todas estas vantagens, seria natural que todas as empresas se 

interessassem em tealizar investimentos substanciosos em loglstica reversa, mas no 

Brasil isto ainda nao e realidade. 



3 EMPRESAS BRASILEIRAS 

3.1 EMPRESAS BRASILEIRAS E LOG[STICA REVERSA 

No Brasil nao existe ainda nenhuma legislac;ao que abranja especificamente 

esta questao. Talvez seja justamente por isso que o processo de logfstica reversa 

encontra-se ainda na posic;ao de nao ser visto pela maioria das empresas como um 

processo necessaria. A maior parte das empresas brasileiras ainda nao possui um 

departamento especffico para gerir a logfstica reversa. 

Existem algumas resoluc;oes para alguns poucos segmentos como o das 

empresas de pneus que iniciam o processo de estabelecimento de normas para a 

realizac;ao da logfstica reversa. Como exemplo cita-se a Conama n°258, de 

26/08/1999, que determina que empresas fabricantes e importadoras de pneus ficam 

obrigadas a coletar e dar a destinac;ao final, ambientalmente adequada, aos pneus 

inservfveis, proporcionalmente as quantidades fabricadas e importadas definidas 

nesta Resoluc;ao, o que praticamente obriga as empresas desse segmento a 

sustentarem polfticas de logfstica reversa. (BARBIERI e DIAS, 2002). 

Quando a legislac;ao ainda nao obriga atraves de punic;oes e sanc;oes, o maior 

motivador da realizac;ao da logfstica reversa pelas empresas brasileiras e o lucro 

que este processo pode gerar em alguns setores. A este ponto torna-se conveniente 

citar o caso das latas de alumfnio que tern colocado pafs em patamares bastante 

significativos. Segundo Nogueira (2008, p. 1 ): 

Como indice de 96,2% na reciclagem de latas de aluminio para bebidas em 2005, o pais se 
manteve pelo quinto ano consecutive na lideranga do ranking mundial dessa atividade. 
Segundo dados divulgados pela Abralatas e pela ABAL (Associagao Brasileira do Aluminio), o 
Brasil atingiu a marca de 127,6 mil toneladas de latas de aluminio recicladas em 2005. Sao 
aproximadamente 9,4 bilhoes de latas no ano ou 2,6 milhoes de latas recicladas diariamente. 
Este numero expressive e proveniente da necessidade que muitas pessoas tern, fazendo da 
reciclagem uma fonte de renda familiar. 

Tal fenomeno e facilmente justificado pelo valor economico dado ao alumfnio. 

Diariamente pode-se flagrar pessoas vasculhando lixos em busca das tao rentaveis 

latas de alumfnio. Em alguns locais publicos, cidadaos sao inclusive abordados 

sobre o conteudo de suas latas, se estiverem vazias vao direto para as maos dos 

coletores. 

E. fato que pela preocupac;ao cada vez mais evidente em preservar o meio 

ambiente, observa-se o delinear de uma tendencia na qual a legislac;ao ambiental 



direcione-se em determinar que as empresas assumam responsabilidade por seus 

produtos em todo o seu ciclo de vida, inclusive em responder legalmente pelo seu 

destino ap6s seu uso e dos impactos produzidos ao meio ambiente. 

Urn outro exemplo de empresa que vern adotando o sistema de logfstica 

reversa de suas embalagens pela reduc;ao de custos e o da General Motors que no 

transporte de pec;as e embalagens de Sao Paulo ate a fabrica de Gravataf (RS), 

parte das embalagens retornam para serem usadas novamente e levar mais 

materiais cujo destino e o abastecimento da linha de produc;ao dos vefculos. "A 

embalagem sempre foi urn item crftico para industria e ganha cada vez mais 

importancia dentro das empresas. A iniciativa reduz significativamente o inventario 

de embalagens e consequentemente a operac;ao fica muito mais enxuta", afirma Iron 

Mendes, diretor de logfstica da Cargolift, operadora que faz essa movimentac;ao 

para a General Motors. (RIOS, 2008) 

Pelo que se pode observar, ou fala-se em reduc;ao de custos, marketing e 

melhoria da imagem corporativa entre outros fatores lucrativos ou torna-se 

praticamente nulo o numero de empresas brasileiras interessadas em investir em 

logfstica reversa. 

3.2 EMPRESAS BRASILEIRAS E 0 MEIO AMBIENTE 

Muito tern se ouvido falar em conscientizac;ao ambiental por parte das 

empresas brasileiras ultimamente, porem, efetivamente, pouco tern sido 

apresentado espontaneamente neste sentido. 0 que se constata sao empresas 

buscando atender as mfnimas condic;oes legais de relac;ao com o meio ambiente 

geralmente motivadas muito mais pelo receio em relac;oes aos pesados encargos 

economicos aos quais fatalmente serao submetidas se nao cumprirem as 

determinac;oes. 

As informac;oes nao referenciadas deste subcapftulo sao baseadas no artigo 

cientffico "A industria eo meio ambiente"7
. 

7 Disponfvel em 
http://www.ambientebrasil.eom.br/composer.php3?base=./gestao/index.html&conteudo=./gestao/artig 
os/industria.html acessado em 09/08/2008. 



Segundo este artigo, a grande maioria das empresas (brasileiras) tern 

· enfrentado problemas na administraQao de sua relaQao com os 6rgaos ambientais 

diante da necessidade em se cumprir exigencias ambientais a:lgurnas vezes tidas 

como inadequadas sob o ponto de vista da aplicabilidade tecnica e dos aspectos de 

sustentabilidade economica. 

Com relaQao aos relacionamentos das empresas brasileiras com os 6rgaos de 

regulamentaQao ambiental, o mesmo artigo apresenta que dentre as empresas 

consideradas de grande porte, 62,4°/o responderam ter enfrentado problemas com 

os 6rgaos ambientais. Em se tratando das pequenas e medias empresas, o 

percentual ficou ligeiramente menos expressivo: 58,9°/o. Os requisitos de 

regulamentaQao ambiental considerados exagerados pelas empresas alem do alto 

custo para o cumprimento de tais requisitos foram relacionados como os principais 

responsaveis pelos problemas. Como terceiro Iugar entre os itens de desgaste entre 

empresas e 6rgaos ambientais foi a complexidade da regulamentaQao ambiental. 

Abaixo o grafico com os problemas pesquisados: 
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Fonte: 

http://www.ambientebrasil.eom.br/composer.php3?base=./gestao/index.html&conteudo=./gest 

a of artigos/i ndustria. htm I 

Com relaQao a preocupaQao com as questoes ambientais e com urn 

planejamento da empresa voltado para este quesito temos dados muito favoraveis. 

A pesquisa evidenciada no artigo "A industria e o meio ambiente" sinaliza que as 



questoes ambientais estao cada vez mais integradas ao planejamento das 

empresas. Em torno de 80% das empresas pesquisadas afirmaram ter realizado 

procedimentos gerenciais relacionados a gestao ambiental, "sendo que as industrias 

de grande porte adotaram tais medidas em proporgao maior do que as de pequeno e 

media porte (87,7% e 72,2%, respectivamente)."8 

8 Idem item 7. 



4 A MOTIVACAO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS PARA A PRATICA DA 

LOGfSTICA REVERSA E DAS PRATICAS SUSTENTAVEIS DE 

DESENVOLVIMENTO 

A questao - norte deste trabalho - esta no que motiva as empresas 

brasileiras a- investirem recursos humanos e financeiros nas causas ambientais 

buscando o desenvolvimento sustentavel e tendo como uma de suas melhores 

ferramentas a logfstica reversa. 0 que deveria ser fruto de uma conscientizagao 

conquistada por urn processo de educagao ambiental e, na verdade, muito mais 

fruto de pressoes legais e comerciais como mostra o grafico a seguir: 
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Fonte: 

http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./gestao/index.html&conteudo=./gest 

ao/artigos/industria.html 

Fica evidente que sem as fon;as legais fiscalizando e cobrando urn 

comportamento adequado das empresas com rela<;ao ao meio ambiente certamente 

o quadro seria ainda mais alarmante. 

Vale considerar a existencia de canais de distribui<;ao reversos em que as 

condi<;6es pr6prias do mercado garantem lucro aos envolvidos e, nesses casas, o 

ganho e consideravel e nao sao os fatores ecol6gicos ou legais que interferem na 

decisao de praticar a logistica reversa. Segundo CLM apud Leite (2003, p. 109): 

Nao faltam exemplos de canais de distribuigao reversos em que as condigoes naturais do 
mercado permitiram o estabelecimento das condigoes essenciais para a consecugao do fluxo 
reverso e o desenvolvimento de expressivas economias reversas, como o caso dos metais 
ferrosos e nao ferrosos, papeis, sabras de gorduras de restaurantes, para citar alguns 
exemplos que se desenvolvem ha Iongo tempo e em diversos paises, em fungao dos efetivos 
ganhos proporcionados aos agentes envolvidos. Devemos enfatizar que as condigoes 
naturais do mercado permitiram, nesses casas, o estabelecimento e ganhos adequados aos 
diversos agentes reversos; portanto, os fatores ecol6gicos e de legislagao nao tiveram 
nenhuma influencia no desenvolvimento desses canais. 

Urn outro quesito apresentado pelos pesquisadores neste mesmo artigo e o 

relacionado aos investimentos das empresas brasileiras em a<;6es de prote<;ao 

ambiental. 0 grafico seguinte revela que a maior parte das empresas que faz 

investimentos desta natureza enquadram-se em valores minimos de ate 2% de seus 

ganhos. 
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Com estes dados fica claro que ainda estao em processos bastante 

preliminares os investimentos e as preocupaQ6es das empresas brasileiras com o 

meio ambiente. 0 carater nao renovavel dos recursos naturais e a consciencia de 

garantir uma melhor qualidade de vida as futuras geraQ6es nao superam ainda a 

visao de capitalismo selvagem e lucro imediato a qualquer custo. 



5 CONSIDERACOES FINAlS 

Em analise aos dados expostos ate aqui fica facil perceber que o objetivo 

geral do trabalho que era 'descobrir qual o melhor meio para que as praticas de 

logistica reversa sejam implantadas em urn grande numero de empresas brasileiras' 

foi alcanc;ado. 

E como resultado obteve-se a resposta ao problema de pesquisa: 

'Para que as empresas brasileiras pratiquem a logistica reversa em prol do 

meio ambiente e necessaria educac;ao ambiental para conscientizac;ao ou a criac;ao 

de legislac;ao sob pena de multas?' 

A primeira hip6tese que defende que 'o processo de educac;ao ambiental e 

suficiente para fazer com que as empresas brasileiras se conscientizem e invistam 

na pratica da logistica reversa' foi refutada uma vez que os dados levantados 

mostraram que, quando o canal de distribuic;ao reverso nao e aquele que garante 

lucro aos agentes envolvidos, somente as obrigac;oes legais e que verdadeiramente 

sao capazes de motivar as empresas brasileiras a se preocuparem com as questoes 

ambientais e, consequentemente, a utilizarem praticas e ferramentas como a 

logistica reversa. 0 que leva a afirmac;ao de que a segunda hip6tese deve ser 

confirmada pois esta afirma que 'uma legislac;ao dura sob pena de multas e sansoes 

pesadas acompanhadas de fiscalizac;ao adequada e capaz de fazer com que as 

empresas brasileiras invistam no ciclo reverso de seus produtos.' Seguramente 

exclui-se desta regra aqueles ciclos reversos cujas condic;oes naturais do mercado 

garantem ganhos expressivos aos interessados. Ai nao e meio ambiente e nem 

legislac;ao o agente motivador e sim a visao capitalista de urn processo que resulta 

em lucro monetario, o que garante a veracidade da hip6tese de numero tn3s que 

defende a ideia de que 'Sob o capitalismo, a lucratividade nos processos reversos e 

que podem garantir o interesse em tais praticas pelas empresas brasileiras'. 

Finalmente a hip6tese de numero quatro fica presente como sendo urn ideal a 

ser alcanc;ado ja que esta apregoa a 'A combinac;ao dos processos de educac;ao 

ambiental para conscientizac;ao com a criac;ao de uma legislac;ao especffica e o 

encontro de alternativas economicamente viaveis para as empresas e a opc;ao que 

tern possibilidade de despertar as empresas do Brasil para a importancia das 

questoes ambientais e, consequentemente, para o investimento na logistica reversa 

dos bens de p6s-consumo. 



A esta conclusao chegou-se ap6s a realiza<;ao dos objetivos especificos de 

fazer urn estudo sabre a logistica reversa e seus beneficios; analisar os casas ja 

estabelecidos de empresas praticando a logistica reversa de seus produtos; e 

verificar se o perfil das empresas brasileiras permitira que as mesmas cheguem a 
conscientiza<;ao da necessidade de promover o desenvolvimento sustentavel ou se 

sera necessaria a implanta<;ao de legisla<;ao e penas para que, nao por consciencia 

mas por temor de perdas financeiras, as empresas se rendam a necessidade de 

promover a logistica reversa em prol do desenvolvimento sustentavel. 

Obviamente este trabalho nao tern a pretensao de esgotar o assunto e deixa 

o campo aberto para que novas pesquisadores interessados complementem esta 

pesquisa com novas enfoques e abordagens que possam ser uteis para que a 

realidade das empresas brasileiras seja transformada e saia dos estagios 

preliminares com rela<;ao as questoes ambientais utilizando-se de ferramentas tao 

poderosas como a logistica reversa com a qual podem acompanhar todo o ciclo de 

vida de seus produtos e reutiliza-los ou ainda dar a destina<;ao adequada quando a 

reciclagem nao se fizer possivel minimizando, desta forma, os impactos ambientais e 

contribuindo para a propaga<;ao de urn desenvolvimento cada vez mais sustentavel. 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

BALLOU, Ronald H. Logistica Empresarial: transportes, administra~ao de 

materiais e distribui~ao fisica. Sao Paulo: Editora Atlas, 1993. 

BARBIERI, Jose Carlos., DIAS, Marcia. Logistica Reversa como 

instrumento de programas de produ~ao e consume sustentaveis. Revista 

Tecnologistica, Sao Paulo, Ano VI, n° 77. Abril, 2002. 

CLM (Council of Logistics Management). Reuse and recycling reverse 

logistics opportunities. Illinois, Council of Logistics Management, 1993. 

DORNIER, Philippe-Pierre ... [et al.]. Logistica e opera~oes globais: textos e 

casos. Sao Paulo: Atlas, 2000. 

LEITE, Paulo Roberto. Logistica reversa: meio ambiente e 

competitividade. Sao Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003. 

MAGEE, John F. Logistica Industrial: analise e administra~ao dos 

sistemas de suprimento e distribui~ao. Sao Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1977. 

MALINVERNI, Claudia. Tomra Latasa: A logistica da reciclagem. Revista 

Tecnologistica, Sao Paulo, Ano VIII, n° 80. Julho 2002. 

MUELLER, Carla Fernanda. Logistica Reversa Meio Ambiente e 

Produtividade. Disponivel em 

http://www.gelog.ufsc.br/Publicacoes/Logistica%20Reversa.pdf 

Acessado em 06/08/2008. 

NETTO, Ronderley Miguel. Logistica reversa: uma nova ferramenta de 

relacionamento. Disponivel em 

http://www.catho.com.br/cursos/index.php?p=artigo&id artigo=325&acao=exibir 

Acessado em 06/08/2008. 



NOGUEIRA, Amarildo. Logistica reversa no Brasil. Disponivel em 

http://www.ogerente.eom.br/log/dUiogdt-an-logistica reversa brasil.htm 

Acessado em 07/08/2008. 

RIOS, Cristina. Logistica reversa reduz custos e preserva o ambiente. 

Dispon ivel em http://www. reciclaveis.com. br/noticias/00409/0040930custos. htm 

Acessado em 07/08/2008. 

SANTOS, Gregory Petter dos. Logistica reversa - reversa logistica. 

Dispon ivel em http://www. revistaportuaria.com. br/?home=artigos&a=z T q 

Acessado em 07/08/2008. 


