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R ES U MO  

Com a atenuação das consequências ambientais da produção e do consumo desenfreados, surge a 

necessidade de agir sobre as redes de suprimento globais para reciclar ou estender a vida útil dos 

produtos. Dentro desse contexto, a Logística Reversa (LR) surge como uma ferramenta essencial 

da Logística Empresarial moderna para mudar essa realidade. O presente artigo visa, por meio de 

uma revisão da literatura, esclarecer conceitos relacionados à logística reversa, definir seu escopo, 

suas vantagens e desvantagens, tal qual seu potencial para criação de diferencial competitivo. Por 

fim, avalia boas práticas já adotadas no Brasil documentadas em estudos de casos para analisar a 

viabilidade desses sistemas na realidade nacional. 
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Reverse Logistics in Brazil: environmental responsibility and the economic 

perspective 

A BST R AC T  

Due to the increasing severity of the environmental damages caused by irresponsible consumption 

and production, a need for action on global supply chains emerges in order to ensure the recycling 

and the extended lifespan of products. In this sense, Reverse Logistics (RL) appears as an essential 

tool of modern Business Logistics for changing this scenario. The present work consists of a 

literature review which aims to clarify the concepts of Reverse Logistics and define its limits, 

advantages and disadvantages, as well as the opportunities it offers for competitive advantage. 

The article also analyses current applications of Reverse Logistics in Brazil in order to evaluate 

the viability of such systems in Brazilian reality. 
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1 Introdução 

O agravamento dos impactos ambientais causados pelos modelos de produção e hábitos 

de consumo da população global tem levado a discussões acerca da necessidade de se repensar 

os sistemas econômicos vigentes para mitigar os efeitos das mudanças climáticas 

antropogênicas que ameaçam não somente o meio ambiente, como também a economia e a 

saúde da parcela mais vulnerável da sociedade. Temperaturas recordes, desastres como furacões 

e tempestades mais fortes e frequentes, queimadas e secas, aumento nos níveis dos oceanos, 

extinções e quedas de rendimento na produção de alimentos são alguns dos problemas a serem 

enfrentados mundialmente nas próximas décadas (HRC; IPCC, 2019). 

Com o aumento da descartabilidade dos produtos, impulsionado pela sociedade de 

consumo, surge uma das questões mais urgentes das cidades, que é a disposição do lixo urbano. 

Muitas vezes descartados em locais visíveis para a população desses centros, como nos lixões, 

lotes abandonados ou mesmo corpos fluviais, esses despejos causam preocupação que se 

converte em sensibilidade ecológica da sociedade. O resultado é uma pressão social que exerce 

influência sobre governos e corporações, que são forçados a tomar ações para amenizar os 

efeitos desses descartes no ambiente e na vida do cidadão (LEITE, 2003, p. 20). 

Nesse cenário, a logística empresarial moderna, que envolve mais atividades de fluxo 

de informações e produtos, aparece como uma ferramenta de mudança dessa realidade urbana. 

Cada vez mais estudados, os canais de distribuição reversos, que envolvem as etapas extras que 

um produto passa após o suposto fim de sua vida útil para que retorne à cadeia de produção 

para nova agregação de valor ou ao mercado através do reuso ou reciclagem de seus 

componentes, segundo Leite (2003, p. 4), representam uma “visão de futuro” para a logística e 

refletem a preocupação estratégica de empresas, governos e da sociedade em geral com a 

questão ambiental que vem gradualmente modificando o mercado e as próprias formas de se 

fazer negócio (BALLOU, 2006). 

Tais cadeias dividem-se em canais reversos de pós-venda, geralmente associados aos 

custos da não-qualidade e desperdícios (por conta de problemas nos produtos, que retornam ao 

fabricante) e canais reversos de pós-consumo, que envolvem os fluxos dos produtos após seu 

uso dentro da finalidade original, voltando à cadeia produtiva para reciclagem ou reuso, a 

depender do caso (LEITE, 2003, p. 6). 

Para as empresas, a adoção de práticas de logística reversa pode seguir diferentes 

características de acordo com a importância que estas dão às preocupações com o meio 

ambiente e às próprias estratégias empresariais voltadas para o reuso de produtos. O Council of 
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Logistics Management (CLM, 1993) estabelece 3 fases referentes às atividades desempenhadas 

e os recursos designados para a redução da geração de resíduos: a fase reativa (a empresa apenas 

segue as leis e busca economias através dessas políticas, dedicando um mínimo de recursos a 

elas), a proativa (a empresa antecipa-se às leis, adquirindo vantagem competitiva por 

desenvolver sistemas eficientes e capazes de atender às legislações devido a essa antecipação) 

e a de busca de valor (em que a empresa busca reduzir os impactos no meio ambiente ao integrar 

a atividade sustentável à estratégia organizacional, dedicando recursos a programas específicos 

para essa finalidade). 

Além do aspecto econômico e ambiental, as empresas também precisam levar em 

consideração os fatores tecnológicos (se a tecnologia para o tratamento e descarte adequados 

está disponível e é economicamente viável) e legislativos (regulamentações podem alterar as 

atividades e estratégias organizacionais), segundo Leite (2003, p. 92). Outro fator importante 

que leva organizações e governos a adotarem estratégias “verdes” é o feedback positivo obtido 

da sociedade por conta da imagem diferenciada de ética, responsabilidade e compromisso que 

é passada com a promoção de iniciativas ambientalmente sustentáveis. Esse interesse, no 

entanto, pode levar a práticas de greenwashing ou “lavagem/maquiagem verde”, que consiste 

no uso de discursos e propagandas ambientalistas que não refletem as ações e práticas reais da 

organização (ZOKAEI et al., 2013). 

Diante do exposto, o presente estudo tem por objetivo analisar a logística reversa como 

uma ferramenta da logística empresarial capaz de ser um agente de mudança ambiental e de 

representar um diferencial competitivo para as empresas, explorando suas vantagens e também 

os desafios que dificultam a implementação das práticas. Almeja também avaliar o escopo das 

legislações vigentes no Brasil acerca do tema e levantar e analisar casos de organizações que 

implementaram práticas de logística reversa no país. 

2 Justificativa 

A discussão da temática da logística reversa é atual e necessária, pois não só representa uma 

alternativa para o problema ambiental do acúmulo de resíduos nos grandes centros urbanos, 

como também uma oportunidade econômica para as empresas mediante a possível redução de 

custos operacionais, podendo se tornar um diferencial competitivo. Trata-se, portanto, um tema 

de relevância para diversos setores da esfera pública e privada que ainda não é tão explorado 

na literatura e no meio empresarial por não possuir a mesma importância econômica que as 

redes de distribuição diretas “tradicionais”. 
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3 Metodologia 

Neste trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica de livros e artigos publicados em 

periódicos e congressos que exploram a logística reversa dentro do cenário da logística 

empresarial moderna. Foram também realizados estudos e leituras da legislação brasileira 

acerca de políticas ambientais e de fluxo reverso de resíduos para tratamento, da perspectiva 

histórica e da regulamentação vigente. Por fim, foram feitos estudos de casos de 

implementações de políticas, práticas e sistemas de logística reversa dentro da realidade 

brasileira documentados na literatura. As vantagens, desvantagens, oportunidades e 

dificuldades enfrentadas pelas organizações com o uso da logística reversa no Brasil foram 

levantadas, e as perspectivas para a área no país foram discutidas. 

4 Revisão Teórica 

4.1 Logística reversa 

Do ponto de vista logístico, a vida de um produto não se encerra com a sua entrega ao 

cliente: eles tornam-se obsoletos, danificam-se ou estragam-se e são levados para seus pontos 

de origem para conserto ou descarte (CRIVELLARO; SOUSA, 2011). Tendo em vista a 

necessidade de um sistema para gerir esse fluxo de forma funcional, surge a Logística Reversa, 

que se caracteriza o setor responsável pelo planejamento, operação e controle dos fluxos (físicos 

e informacionais) logísticos, o retorno dos bens ao centro produtivo, por meio de canais de 

distribuição reversos, agregando-lhes valor: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem 

corporativa, entre outros (PAOLESCHI, 2009, p. 170). 

Shibao et al. (2010) afirmam que, na prática, “a logística reversa tem como objetivo 

principal reduzir a poluição do meio ambiente e os desperdícios de insumos, assim como a 

reutilização e reciclagem de produtos”. Diante da situação crítica mundial com relação aos 

problemas ambientais, toda a rede de suprimentos precisa se adaptar para contribuir com 

soluções viáveis para reduzir seus impactos negativos. Os problemas gerados pela alta 

produtividade de novas mercadorias, muitas delas com alta descartabilidade, e o consumo 

elevado atualmente fazem com que o estudo da logística reversa fosse considerado importante 

para as organizações que querem se atualizar diante das necessidades e exigências da sociedade 

como um todo (NOCE et al., 2018). 

Souza e Fonseca (2008) apontam que a logística reversa possui os mesmos processos da 

logística direta (armazenagem, transporte, estoques, fluxo de materiais, sistemas de informação 

http://www.simprod.ufs.br/


 

Anais do XI Simpósio de Engenharia de Produção de Sergipe (2019) 168 

ISSN 2447-0635 • www.simprod.ufs.br 

etc.); logo, o seu sistema como um todo deve ser bem estruturado, considerando que os erros 

podem ocasionar em aumento de custos, tanto financeiros, quanto de imagem. 

A gestão da destinação de recipientes e embalagens, geralmente, esbarra em processos 

logísticos complexos, obstáculos (legais, sanitários, econômicos etc.) e dificuldades gerais 

inerentes a processos que, supostamente, não agregam valor na cadeia de suprimentos (PIRES, 

2011, p. 239).  No entanto, diante do atual cenário econômico, muitas empresas buscam 

vantagens competitivas, nas reduções de custos, diminuindo o impacto ambiental e agindo com 

responsabilidade, e percebeu-se que controlar a produção e destinação de seus resíduos 

possibilita economias e a conquista do reconhecimento pelo meio social (SHIBAO et al., 2010). 

Portanto, Mendonça et al. (2017) caracterizam que os fatores motivadores para a 

implementação da logística reversa, são os fatores econômicos (pois se constatou o quão 

rentável poderia ser tal procedimento), governamentais (legislações), responsabilidade 

corporativa, tecnológicos, logísticos e os sociais.  

4.2 Rede de Suprimento de Ciclos Fechados 

As redes de suprimento de ciclo fechado são formadas de fluxos diretos e reversos 

formando “ciclos” que fazem produtos usados retornarem a “nós” anteriores da rede para 

reutilização ou reprocessamento para nova utilização (CORRÊA, 2010, p. 349). Sendo assim, 

envolve tanto a logística de pós-venda quanto a de pós-consumo. 

Corrêa (2010, p. 350) aponta diversos tipos de ciclos fechados, dentre eles temos 

aqueles: 

a) Na fase de produção: que englobam os materiais produtivos obsoletos que podem ser 

reprocessados, reparados ou reciclados; os refugos de produção e produtos defeituosos. 

b) Na fase de distribuição: que podem ser as devoluções ou retornos comerciais, entregas 

erradas, recalls.   

c) Na fase de uso: como os itens que sofrem recall ou itens sob garantia, que são 

devolvidos, reparados e mandados de volta ao cliente. 

d) Na fase final de vida econômica: como produtos que são enviados de volta a sua origem 

para que possam ser reprocessados e reutilizados (totalmente ou parcialmente), e 

também as embalagens em final de vida útil.  

5 Vantagens e Desvantagens da Logística Reversa 

A logística reversa em redes de suprimento deve visar não apenas a minimização de 

custos dos fluxos reversos, mas também a geração e recuperação do valor potencialmente 
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gerado por eles (CORRÊA, 2010, p. 343). Sabe-se, portanto, que a implementação do sistema 

de logística reversa possui pontos positivos e negativos para a organização corporativa. Diante 

disso, Rosa e Maahs (2016) destacam algumas vantagens e desvantagens dos fatores logísticos 

reversos, que foram elencadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Comparação de vantagens e desvantagens dos fatores da Logística reversa 

Fatores da Logística Reversa Vantagens Desvantagens 

Reduzir impactos ambientais 

Redução de resíduos gerados tanto 

no processo produtivo, como no 

pós-venda e pós-consumo. 

Conscientização Ambiental 

Nenhuma 

Demonstrar responsabilidade 

empresarial, estabelecer princípios 

de sustentabilidade ambiental 

Atrai clientes com consciência 

ambiental resulta em diferencial 

competitivo. Desenvolvimento 

sustentável 

Nenhuma 

Reduzir custos internos e 

desperdícios 

Retorno de material reduz custos 

com matéria-prima. Eliminação de 

resíduos reduz custos de fabricação 

Dificuldade na realização do 

controle e retorno de materiais, 

podendo gerar grandes estoques e 

custos adicionais 

Fluxos de movimentação e 

transporte interno e externo de 

materiais 

Nenhuma 

Retorno de materiais causa aumento 

de custo por motivos de logística e 

transporte 

Novos nichos de mercado 

Novos produtos podem ser feitos a 

partir de resíduos realimentados na 

cadeia produtiva além de facilitar o 

ciclo reverso do pós-consumo 

Necessita de grande investimento 

inicial 

Investimento inicial em logística 

reversa 

Retorno financeiro a longo prazo. 

Os custos são reduzidos com 

aquisição de matéria-prima e 

eliminação de resíduos nos 

processos produtivos 

Alto investimento inicial. Necessita 

de grande planejamento, com 

controle total do ciclo de vida do 

produto, equipes e parceiros 

envolvidos, dificultando a aplicação 

desta atividade 

Fonte: Adaptado de Rosa e Maahs (2016). 

5.1 Legislação Brasileira 

No Brasil, a partir da década de 1980, houve um aumento na preocupação com a 

proteção ambiental mediante a crescente quantidade produzida de lixo urbano. Essa 

conscientização da sociedade levou à mobilização das empresas, que passaram a fazer uso de 

embalagens retornáveis, dando início às práticas de logística reversa, ainda que sem o uso da 

nomenclatura adotada hoje. Foi também nessa época que foi redigida a Lei 6938/81 (que 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente), demonstrando as primeiras iniciativas do 

Estado brasileiro com relação à questão ambiental (MENDONÇA et al., 2017). 

Na década seguinte, em 1998, o Ministério da Indústria e Comércio instituiu a Lei de 

Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98). Esta foi alterada pela Lei nº 12.305/10, a qual instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e estabeleceu a obrigatoriedade das fábricas e 
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distribuidoras pela coleta seletiva dos seus materiais. A discussão da adoção da logística reversa 

por parte das empresas foi fundamentadas em três eixos principais: o aspecto ambiental, o 

aspecto financeiro e o aspecto legal, além da possibilidade de vincular uma forte imagem 

“verde” e ambientalmente responsável às empresas (COUTO; LANGE, 2017) .  

Baseada no Projeto de Lei 354/1989 e regulamentada pelo decreto 7.404/10, a PNRS 

resultou de décadas de evolução de políticas de gerenciamento de resíduos. É complementada 

pela Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99), pela Política Federal de 

Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) e pela própria Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 

6938/81), que também estabeleceu a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) e suas resoluções, a exemplo da CONAMA 404/2008 (que estabelece os critérios 

e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterros sanitários dos resíduos sólidos urbanos) 

e da CONAMA 006/1991 (que regulamenta a incineração de resíduos sólidos de diversas áreas 

como, por exemplo, empresas do ramo da saúde, aeroportos, entre outros). 

A Lei 12.305/2010 institui alguns princípios básicos, dentre os quais podemos destacar: 

o desenvolvimento sustentável, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, o direito da sociedade à informação e ao controle social, reconhecimento do resíduo 

sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho 

e renda e promotor da cidadania, entre outros (art. 6 da lei 12.305/2010). Sendo assim, o 

conceito da logística reversa deixou de ser meramente acadêmico e passou a ter cunho legal 

mediante as leis brasileiras. O artigo 3º, inciso XII da Lei 12.305/2010 define o conceito de 

logística reversa como:  

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada. 

A PNRS estabelece as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos e às responsabilidades dos geradores desses resíduos e do poder público. No 

âmbito das responsabilidades, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, de direito público ou 

privado, estão sujeitas à observância da PNRS, e portanto, devem dar destinação correta aos 

resíduos sólidos, sob pena de autuações e multas pelo não cumprimento da lei. De acordo com 

Artigo 33 do PNRS: 

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 
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I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

No entanto, o artigo 3° da Lei estabelece a implantação da responsabilidade 

compartilhada: esta deve ser dividida entre os diversos participantes da cadeia de suprimentos 

ao longo do ciclo de vida do produto, desde a extração da matéria-prima até o descarte final, 

passando pelos processos produtivos e ao próprio consumo. Logo, não é restrita apenas a 

fabricantes e comerciantes. O mesmo artigo também prevê o fim dos “lixões” ao exigir a 

disposição dos rejeitos (resíduos sem possibilidade de tratamento ou recuperação 

economicamente viáveis) em aterros (BRASIL, 2010). 

O cenário econômico e socioambiental faz com que muitas empresas tenham procurado 

se tornar competitivas não apenas na redução dos custos, mas também no compromisso com a 

diminuição dos impactos de suas atividades no meio ambiente, uma vez que o controle da 

geração e destinação dos resíduos sólidos traz o reconhecimento da sociedade (SHIBAO et al., 

2010). Por ser um país com um movimento ambientalista presente, que não apenas promove 

ações em prol da preservação dos biomas como também pressiona as autoridades pela 

aprovação de leis que os protegem, o Brasil possui diversas legislações de caráter ambientalista 

(GUINDANI, 2014). Diante desse cenário, grandes e pequenas empresas veem-se obrigadas a 

se atualizar e acompanhar as possíveis tendências dessa área, agregando melhorias que podem 

aliar sustentabilidade ambiental e redução de custos. 

5.2 Sustentabilidade na cadeia de suprimentos 

De acordo com Sarkis et al. (2011), Green Supply Chain Management (GSCM) refere-

se a “integrar as preocupações ambientais nas práticas interorganizacionais de gestão da cadeia 

de suprimentos, incluindo logística reversa”. São inúmeros desafios na implementação de um 

setor de serviços e cadeia de suprimentos sustentável, principalmente por estes crescerem 

continuamente e lidarem com alta competitividade (PRASETYANTI; SIMATUPANG, 2015). 

As cadeias de suprimentos que possuem um viés sustentável englobam todas as 

atividades, desde a aquisição da matéria prima, as operações de produção e todas as atividades 

logísticas, incluindo as de fluxo reverso, como os processos de coletagem e devoluções dos 
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produtos reaproveitáveis, pois esse conjunto colabora para índices de desempenho social, 

econômico e ambientais mais elevados (SGARBOSSA; RUSSO, 2017).  

Com o foco na produção limpa, cujos princípios são voltados para redução e eliminação 

dos desperdícios, a economia circular desenvolve a redução, reutilização e reciclagem dos 

recursos. Uma “economia circular é uma economia construída a partir do sistema de produção-

consumo social que maximiza o serviço produzido a partir do fluxo linear de natureza, 

sociedade e natureza e fluxo de energia” (KORHONEM  et al., 2018, p. 40). 

A logística reversa possui pontos que divergem da economia circular, por possuir 

processos voltados estritamente para negócios, se contrapondo com o propósito mais amplo da 

economia reversa, de reversão de fluxos para promover uma situação ganha-ganha nos aspectos 

econômicos, sociais e ambientais (GENOVESE et al., 2017 ). 

6 Casos 

Ao longo dos anos, as empresas começaram um processo de adaptação para 

implementação da logística reversa. Elas observaram os benefícios que esse processo gera na 

sua cadeia de suprimentos e, cada uma, em sua respectiva atividade econômica, adapta seus 

processos à logística reversa. A partir dessa perspectiva, foram analisadas algumas práticas já 

implementadas dentro da realidade brasileira e relatadas na literatura, além dos condicionantes 

para aplicação das mesmas. 

6.1 Óleo Vegetal 

Atualmente, existe uma variedade de óleos para fins alimentícios. Segundo a Oil World 

(2009, apud Mei et. al, 2011), os principais tipos cultivados são: soja, algodão, amendoim, 

girassol, canola, gergelim, palmiste, copra, linhaça e mamona. O óleo vegetal é uma gordura 

obtida das plantas, especialmente das sementes, e pode ser usado como óleo de cozinha, 

lubrificante, na fabricação de produtos químicos, na pintura, e como combustível. Por ser 

originário de uma fonte de energia renovável, assume um papel importante de viabilização do 

desenvolvimento sustentável e sem agressões ao planeta. 

O óleo de soja ainda é o mais usado e é a fonte do caso apresentado a seguir. É de 

conhecimento que o descarte incorreto do mesmo pode gerar inúmeros danos para o meio 

ambiente. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP) (2008, apud Mei et. al, 2011), esse despejo de óleo de fritura na rede de esgotos 

provoca imensos danos ambientais, além de grandes prejuízos para a infra-estrutura das cidades. 

Nas redes pluviais e sanitárias, o óleo mistura-se com a matéria orgânica, provocando 
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entupimentos nas tubulações. Quando esse óleo é lançado em bocas-de-lobo, provoca 

obstruções, inclusive retendo resíduos sólidos. Em algumas ocasiões, a desobstrução dessas 

tubulações necessita ser feita com produtos químicos, os quais são extremamente tóxicos, 

podendo ser prejudiciais à saúde. Na rede de esgoto, esse óleo entope os canais, o que pode 

resultar no aumento da pressão nos canos e causar infiltração do esgoto no solo, poluindo assim 

o lençol freático ou ocasionando refluxos do esgoto para a superfície.   

O caso analisado identifica a aplicação da logística reversa para os óleos de cozinha, até 

a época, em algumas lojas do McDonalds e, para isso, a empresa trabalhou em conjunto com 

outras. A partir disso, Mei et al. (2011) identificaram a empresa McDonalds como a geradora 

dos resíduos, a empresa Martin Brower como operadora logística e a empresa SP Bio como 

recicladora do óleo de cozinha usado. A empresa McDonalds, com mais de 25 anos de atividade 

no Brasil, agrega em sua cadeia de suprimentos diversas empresas fornecedoras de seus 

hamburgers e pães assim como a operadora logística Martin Brower, especializada na prestação 

deste serviço de entregas em um local denominado Cidade do Alimento (Food Town) nas 

vizinhanças de São Paulo. Mei et al. (2011) explica que, “segundo o Sr. José Augusto dos 

Santos, da Martin Brower, o motivo principal da implantação da cadeia reversa está relacionado 

aos valores de responsabilidade ambiental das empresas envolvidas.” 

Ainda segundo Mei et al. (2011), o principal objetivo dessa cadeia reversa seria 

converter em biodiesel um volume de 3 milhões de litros ao ano de óleo de cozinha usado, 

gerado por todas as lojas McDonalds, e usá-los como combustível da frota correspondente de 

caminhões da empresa Martin Brower, que trafegam nesta rede de distribuição reversa de 

produtos e de embalagens. 

A partir desse estudo de caso, é perceptível os ganhos que essas empresas terão com a 

aplicação da logística reversa. Os autores ainda destacam que, na época, houve a geração de 

economia de mais de 15% nos custos de combustíveis para os caminhões da frota, ao ser 

substituído o óleo diesel comum pelo óleo biodiesel, parece ser a força motora estratégica 

principal desta cadeia reversa. Além disso, a produção própria de óleo combustível poderá 

reduzir em aproximadamente 40% as compras de diesel para abastecer os caminhões, o que 

sem dúvida poderá representar significativo incremento nos resultados empresariais e na 

contribuição para a preservação ambiental. 

6.2 Papelão e plástico 

Aqui, foi estudado o caso de uma rede varejista situada no Rio Grande do Sul, que 

consistiu na realização de um projeto voltado para a reciclagem do papelão e plástico.  Segundo 
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Scheffer et al. (2013), há alguns anos, a rede varejista tem demonstrado conscientização 

ambiental e manifestado interesse a respeito do quanto poderia contribuir para o meio ambiente 

enquanto conscientiza seus colaboradores sobre a importância da reciclagem e da reutilização 

do material que não teria mais utilidade, ou seja, o que não seria mais útil para as atividades da 

empresa. Esses materiais não eram mais descartados de qualquer forma, sendo armazenados 

em gôndolas e estas em contêineres situados nas filiais à espera do transporte para que eles 

fossem levados à destinação correta.  

Foi realizada uma análise durante um ano dos valores obtidos mensalmente a partir da 

venda desses materiais e os autores puderam identificar valores acima de R$ 16.000,00 reais 

para o papelão e acima de R$ 10.000,00 para o plástico. Segundo Scheffer et al. (2013), esse 

setor se apresenta dinâmico e sensível às variações econômicas e do comportamento do 

consumidor. Por este motivo, buscar alternativas de melhoria na rentabilidade e mostrar ao 

consumidor que o varejo tem participação e preocupação com as questões ambientais torna-se 

fator relevante e destaca o compromisso com a sociedade. 

6.3 Eletrônicos 

A logística de eletrônicos possui características peculiares se comparada com outros 

produtos, tais como: possuir demanda puxada e instável, pequenas dimensões dos produtos e 

descartes, custo dos produtos dentre outros. Por essas e outras características, faz-se necessário 

um planejamento efetivo da logística. Deve-se garantir o gerenciamento de estoques, entregas 

e logística reversa bem definidos para que o usuário fique satisfeito (ARAÚJO et al., 2013).  

Segundo ARAÚJO et al. (2013), a logística reversa nesse setor deve ser eficiente para 

definir rapidamente o destino final, pois existem perdas consideráveis no valor do produto e o 

custo da demora é acentuado, tanto para os aparelhos que necessitam de reparo quanto os que 

não precisam. As empresas do comércio eletrônico têm preocupação com a logística reversa 

pelo fato de seus lucros estarem vinculados ao marketing estratégico e sua imagem depender 

da satisfação do cliente durante o processo de comercialização (ARAÚJO et al., 2013). Além 

disso, as empresas desse ramo estão constantemente sujeitas à legislação e, por isso, elas aliam 

ambas as vertentes para garantir o cumprimento dos seus objetivos. 

7 Considerações finais 

A logística reversa tem um papel importante no processo de fabricação dos mais 

variados produtos. Constatou-se que, abrangendo as tecnologias disponíveis para auxiliar a 

reciclagem no Brasil, algumas se destacam por possuírem um enorme potencial. É necessário, 
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para tanto, uma integração de redes logísticas para a elaboração de escopos eficientes para 

novos projetos que sejam centrados em temáticas de sustentabilidade, enxugando desperdícios, 

uma vez que o ciclo de todo e qualquer empreendimento envolve fases de planejamento, 

aplicação e estado final. 

Assim, a logística reversa emerge como uma possibilidade de criar uma imagem mais 

sustentável para as empresas, além de trazer possíveis benefícios econômicos por meio da 

redução de custos. O entendimento e adoção da logística reversa, portanto, possibilita não só a 

criação de uma nova fonte de ativos como também abrir lacunas para a prática da 

sustentabilidade dentro dos diversos setores produtivos. Empresas que já fazem uso de tais 

práticas obtiveram agregação de valor em termos de produção limpa e sustentável e 

ecoeficiência. 

Através da leitura dos casos, foi constatado que é essencial que os conceitos da logística 

reversa façam parte da cultura organizacional da empresa, mobilizando assim os colaboradores 

a assumirem juntos a responsabilidade ambiental e social e reconhecendo que os ganhos 

ultrapassam barreiras financeiras. É possível afirmar que o futuro do mercado é um modelo de 

administração da logística reversa com caráter integrativo, voltada para toda a cadeia de 

suprimentos e para o atendimento ao cliente. 

As estratégias da devolução de produtos retornados, a transparência na política de 

retornos, a adaptação a novas legislações e regulamentações (ou mesmo a antecipação a elas) e 

as metodologias de reciclagem e reutilização são aspectos da logística reversa que representam 

desafios e oportunidades para as empresas e governos, e merecem ser discutidos em pesquisas 

futuras. Dessa forma, pode-se concluir que a logística reversa só tende a trazer benefícios nos 

setores abordados, proporcionando reduções de custos da própria cadeia de suprimentos e 

promovendo a responsabilidade sócio-ambiental. 
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