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Resumo 

Este estudo teve por objetivo apresentar a uma rede varejista de calçados um projeto sustentável 

que consiste na logística reversa de calçados (agregado aos princípios de sustentabilidade e 

reuso no setor de calçados) com enfoque no resíduo pós-consumo da sociedade fast-fashion. 

Como proposta, o cliente da rede, ao entregar um par de calçado usado, recebe um percentual 

de desconto em troca de um novo produto da loja. O valor do desconto na nova compra sofrerá 

variação de acordo com o estado de conservação do mesmo. Os pares recolhidos serão doados 

às pessoas carentes ou terão um descarte ecologicamente correto. Através de uma pesquisa de 

mercado foi possível verificar a viabilidade positiva de cunho social, econômica e ambiental. 
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Introdução 

Através de técnicas e mecanismos que estimulam o consumo desenfreado da população, 

surgem ideias que aliam progresso e sustentabilidade. Este conceito é conhecido por 

desenvolvimento sustentável, ou seja, obter crescimento econômico necessário, garantindo a 

preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e futuras gerações. 

Em outras palavras, trata-se em conservar, manter, proteger, nutrir e garantir o presente em prol 

do futuro. 

Com o intuito de reduzir o descarte errôneo de produtos que não possuem mais utilidade 

ao seu proprietário, ou ainda, que não estão em boas condições de uso, mas ao mesmo tempo, 

atender às pessoas necessitadas e contribuir com um desenvolvimento sustentável, criou-se o 

conceito de logística reversa, que se conceitua no princípio de proporcionar aos produtos ainda 

sem uso, ou já consumidos, que retornem ao ciclo produtivo ou de negócios (LEITE, 2009). 

A logística reversa desempenha um papel importante nas estratégias empresariais pois 

a imagem da empresa é diferenciada com uma política liberal de aceitação de produtos 
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devolvido e eficiência nos processos reversos, influenciando as decisões de compra dos 

fornecedores (COSTA; DIAS; GONDINHO, 2010; MOURA, 2006). 

Fatores como a diminuição no impacto ambiental, a sensibilidade ecológica de atender 

as demandas atuais sem comprometer o futuro, apresentar uma imagem diferenciada com o 

cliente, e a avolumar a imagem e a marca empresarial, estimulam a logística reversa e justificam 

a sua importância. Com base nesse contexto, este artigo tem como objetivo apresentar um 

projeto de logística reversa e seus benefícios a uma empresa de calçados localizada na região 

do ABC paulista no Estado de São Paulo. 

 

Desenvolvimento 

A empresa escolhida é uma rede varejista de calçados que iniciou suas atividades em 

1976 e possui 16 lojas na mesma região trabalhando com revenda de produtos relacionados a 

calçados como: bolsas, cintos, carteiras etc. que atendem aos gêneros masculinos e femininos, 

além do público infanto-juvenil.  

Atualmente a empresa não atende ao Triple Bottom Line, que é entendido como a 

interação holística de fatores sociais, ambientais e econômicos para que os resultados de uma 

empresa, de fato, lhe atribuam o título de sustentável dentro dessa lógica (O QUE É..., 2015). 

Além disso, a empresa não possui nenhum tipo de abordagem sustentável, ou diagnóstico 

socioambiental praticado nas decisões e elaborações de projetos ou planejamentos pela 

empresa, bem como gestões ambientais em seus produtos e/ou serviços. Diante deste cenário é 

importante adotar tais posturas que se relacionem de forma harmônica com o meio ambiente 

para que esta, garanta uma perspectiva com os mesmos recursos de hoje para as gerações 

futuras. 

O descarte de calçados pós-consumo segue a lógica acelerada da cadeia, ou seja, ciclos 

de vida cada vez mais curtos e um ritmo de produção cada vez mais acelerado que, 

consequentemente, aumentam o consumo e o descarte, muitas vezes incorretos, dos produtos 

consumidos pela população. Estima-se que o descarte mundial de sapatos é de 

aproximadamente 20 bilhões de pares ao ano e, como se não bastasse, a tendência é que esse 

número cresça proporcionalmente ao consumo (STAIKOS, 2007). Diante deste contexto, torna-

se relevante a proposição de soluções viáveis e sustentáveis para a gestão do resíduo pós-

consumo do calçado. 

Para esta rede varejista, a logística reversa pode ser trabalhada com duas vertentes: reuso 

e reciclagem destrutiva industrial. Entende-se por doação como o destino de produtos 

retornados quando existe interesse de fixação da imagem por parte do fabricante, ou vendedor, 
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e em geral é associado a produtos com certo grau de obsolescência. Já reciclagem industrial é 

entendida como o processo em que empresas especializadas reciclam parte da estrutura dos 

bens constituintes do produto (LEITE, 2009). 

A figura a seguir apresenta as opções de gestão de resíduos para calçados, onde são 

contempladas as duas propostas a serem trabalhadas. 

 

Figura 1 - Opções de Gestão de Resíduos Para Calçados 

 

Fonte: Simpoi (2013) 

 

Os pares de sapatos com fins para doação serão doados para duas entidades assistenciais 

localizadas na cidade de Santo André – SP que assistem a centenas de crianças, jovens e idosos 

que não dispõem de condições financeiras e necessitam de doações e ajuda de terceiros.  

Já os pares de sapatos que não possuem mais condições de uso, serão destinados a uma 

empresa que atua há mais de 18 anos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás e que 

possui as certificações de Gestão da Qualidade (ISO 9001) e de Gestão Ambiental (ISO 14001). 

Atualmente esta empresa já atua com uma grande marca de calçados desde 2012 onde os 

calçados recolhidos são transformados em combustível que alimentam fornos de cimento. Desta 

forma, o projeto visa utilizar o mesmo método, ou seja, esta empresa fará o recolhimento dos 

calçados sem condições de uso, irá descaracterizá-los e transformá-los em fonte energética, com 
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a vantagem de que o coprocessamento não gera cinzas e nem emissões para o meio ambiente, 

ao contrário do combustível convencional. 

Visando os aspectos econômicos à rede varejista, a proposta é instituir um acréscimo de 

R$ 2,10 em todos os seus produtos. Dessa forma, a empresa conseguirá amparar seus custos e 

despesas com a logística de todo o projeto em si como o transporte dos sapatos até os 

estabelecimentos parceiros, por exemplo. A empresa vende, em média, 3.000 pares de calçados, 

ao mês, somente na loja matriz. O preço médio de cada calçado vendido na mesma loja é de R$ 

90,00. Com isso, há um faturamento em torno de R$ 270.000,00 ao mês. Com o acréscimo de 

R$ 2,10, o preço médio do par de calçado vendido será de R$ 92,10, levando a um novo 

faturamento de R$ 276.300,00. Há um balanço superavitário de R$ 6.300,00 que cobre 96,65% 

do projeto. Portanto, o preço adicionado aos valores dos sapatos cobrirá, quase que 

integralmente, o custo do projeto. 

Por tratar-se de uma oferta de serviços e a própria empresa já dispor de mão-de-obra, 

capital e alguns outros materiais, estes não entraram no levantamento de custo. Somente o 

investimento de marketing que engloba divulgação e toda a parte comercial do projeto foi 

calculada em aproximadamente de 2% a 3% do faturamento bruto da empresa. As demais ações 

de divulgação serão feitas por redes sociais que a empresa também já possui. 

Para definir o público-alvo que este projeto visa atingir e, possibilitar melhoras em seu 

desempenho, foi aplicada uma pesquisa de mercado. Este tipo de pesquisa produz informações 

valiosas sobre o mercado, clientes, fornecedores e concorrentes, possibilitando uma melhor 

tomada de decisão.  

Foram coletadas informações de uma mostra de 100 (cem) pessoas com perfis distintos 

para ter-se uma melhor identificação do público a ser trabalhado. O principal intuito desta 

pesquisa foi verificar o interesse e a aceitação da comunidade perante o projeto e aferir se os 

entrevistados possuem calçados a serem doados e/ou reciclados. 

Ao todo, foram entrevistas pessoas nas seguintes cidades: Santo André (22%); São 

Bernardo do Campo (47%); São Caetano do Sul (12%); Diadema (15%); Mauá (1%); Ribeirão 

Pires (1%); e São Paulo (2%). A média de idade das pessoas entrevistadas foi de 30,81 anos, 

sendo a maior idade encontrada, de 69 anos, e a menor, de 16 anos. 
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Gráfico 1 - Distribuição da Cidade dos Entrevistados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

 

Foram feitas, ao total, 12 questões para cada entrevistado. Dentre elas, duas possuíam 

um número maior de alternativas (quatro), as outras dez com respostas “sim” ou “não”. 

Em relação as mais abrangentes, foi perguntado quantos pares de calçados a pessoa 

entrevistada compra, ao ano. As opções variavam de 1 a 3, 4 a 5, 6 a 7 e mais que 7. A maioria, 

64%, respondeu comprar de 1 a 3 pares ao ano, enquanto que 28% de 4 a 5; e 4% afirmaram 

comprar de 6 a 7 e mais que 7, cada. Este resultado é significativo, tendo em vista que uma 

porcentagem razoável de pessoas com certeza compra mais que um par. Em outras palavras, é 

uma oportunidade de atrair esses clientes em questão com o projeto e possivelmente fidelizá-

los. 

Quanto a outra questão, foi perguntado o que as pessoas fazem quando os seus 

respectivos pares de calçados já não têm mais utilidade para as mesmas. As pessoas que jogam 

no lixo somam 27%, ou seja, há uma grande oportunidade destes aderirem ao programa, tendo 

em vista que não recebem nenhum tipo de benefício ao descartar seus sapatos como resíduo 

orgânico. Não obstante, pode ser uma quantidade considerável de calçados usados que podem 

ser reciclados ou doados. 66% das pessoas afirmam doarem seus sapatos, porém, vale salientar 

que não recebem nenhum benefício por isso, apenas a sensação de caráter social. As pessoas 

que possuem este costume, também podem se tornar grandes adeptos do projeto ao terem nota 

deste, pois estarão praticando as mesmas ações, porém, com um benefício ao praticar tal ato. 

As pessoas que reciclam representam 1% e 6% afirmaram “outros” conforme pode ser visto no 

gráfico 2. 
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Gráfico 2: Pesquisa para as Questões Abrangentes (em %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

 

Referindo-se às questões de sim ou não, foram feitas as seguintes: “possui pares de 

calçados dos quais não faz mais uso?”; “caso a resposta anterior tenha sido sim, “esses pares 

ainda estão em condições de uso?”; conhece algum centro de descarte ou reciclagem de 

calçados?”; já ouviu falar em logística reversa?”; o conceito de logística reversa pode ser um 

atrativo comercial diferenciador?; conhece alguma empresa de calçados com a mesma iniciativa 

do projeto em questão?; compraria pares de calçados novos caso recebesse desconto pela 

compra de um novo par?; deixaria de comprar em sua loja de costuma para ajudar ao próximo?; 

Conhece a empresa em questão?; Caso a rede varejista aderisse a logística reversa, você se 

interessaria em participar do projeto? 

Para a primeira questão citada acima, 77% dos entrevistados afirmaram possuir calçados 

dos quais não fazem mais uso. Dessa maneira, pode-se concluir que há um enorme potencial 

em atrair clientes e novos clientes. 91% manifestaram interesse em comprar pares de calçados 

novos em troca de descontos pela doação de pares de calçados usados, sendo que destes, 84% 

podem deixar a sua loja de calçados habitual para ajudar o próximo e/ou receber bonificações. 

Além disso, 96% dos entrevistados afirmaram não conhecer nenhum centro de descarte ou 

reciclagem de calçados. Dessa maneira, a empresa pode se tornar pioneira neste ramo do 

mercado. Pode-se verificar que este projeto possui grande potencial, tendo em vista que a 

pesquisa aponta que 75% dos entrevistados não tinham conhecimento prévio do conceito de 
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logística reversa e 83% desconhecem outra empresa do mesmo ramo que faça alguma ação 

similar. 

Um resultado de extrema importância, foi o fato de 93% das pessoas afirmaram que o 

conceito de logística reversa pode ser um atrativo comercial diferenciador. A partir deste 

resultado, pode-se pressupor que a aceitação do mercado perante este projeto pode ter uma 

aceitação com grande relevância, tendo em vista os resultados apontados, a reação das pessoas 

ao saberem do projeto, além de caráter inovador. 

A última resposta da pesquisa, que se refere ao interesse do entrevistado na logística 

reversa de calçados caso a empresa implementasse o projeto foi de grande aceitação. Das 

pessoas entrevistadas, 93% responderam “sim”, que teriam interesse em participar caso a 

empresa adotasse esta ideia. Assim, observa-se que a empresa possui uma tendência 

significativa de aumento, haja vista o grande interesse, curiosidade e calçados estocados que os 

entrevistados possuem. O gráfico 3 apresenta as respostas da pesquisa. 

 

Gráfico 3: Resultado da Pesquisa para as Questões Objetivas (em %) 

  

 

Fonte: Autores 

 

Esta pesquisa possibilitou calcular um aumento no percentual de vendas caso o projeto 

seja implementado. Para chegar-se ao número em questão, foram multiplicadas as respostas das 

pessoas que jogam seus calçados no lixo (27%), pelas que afirmaram possuir pares de calçados 

dos quais não fazem mais uso (77%), pelas que manifestaram interesse em comprar novos pares 
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de calçados, em troca de descontos específicos (91%), pelas pessoas que afirmaram conhecer a 

empresa (81%), ou seja, foi feito o seguinte abatimento: 27% x 77% x 91% x 81%, que resultou 

em um percentual de 15,3243%. Este último número, que é a possibilidade de incremento de 

venda, foi multiplicado pela média de calçados vendidos, ao mês, apenas na loja matriz, ou seja, 

15,3243% x 3.000. O resultado obtido, 460, é o número de vendas de pares de calçados a mais 

que este projeto pode trazer.  

 

Tabela 1 Cálculo do Percentual e Volume do Acréscimo de Vendas 

 

Fonte: Autores 

Desta forma, as vendas podem sofrer um aumento de até 15,3243%, e a média de pares 

de calçados vendidos ao mês passará de 3.000 para aproximadamente 3.460 pares. Além disso, 

levando-se em consideração que o preço médio do par de sapatos na loja é de R$ 92,10, com a 

implementação da logística reversa pode-se aumentar o valor médio de faturamento em até R$ 

42.366 ao mês (460 x R$ 92,10). Dessa forma, o projeto torna-se lucrativo, além de contribuir 

com o meio-ambiente e as pessoas carentes. 

 

Considerações finais 

O estudo visou a implementação de uma logística reversa de calçados em uma rede 

varejista de calçados em prol de um desenvolvimento sustentável e ao atendimento de pessoas 

carentes. Os resultados apresentados pela pesquisa de mercado, demonstrou que é possível 

aplicar o conhecimento de desenvolvimento sustentável sem comprometer o lucro ou a imagem 

da companhia por meio da logística reversa. Pelo contrário, pôde-se observar que há uma 

expectativa em relação aos entrevistados no assunto logística reversa, tendo em vista que uma 

considerável parcela dos entrevistados, teve o contato com o tema pela primeira vez sobre o 

assunto. Em consequência, este projeto visou também aumentar a rede de clientes da loja e 
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associá-la à imagem de uma empresa atualizada e comprometida com o futuro do meio-

ambiente. 

Além disso, a ideia ofertada desfrutou um novo horizonte: poder ajudar ao próximo 

através de doações, e oferecer à toda a população da região do ABC, uma forma ecologicamente 

correta no descarte de seus respectivos calçados. Desta maneira, cria-se uma consciência 

coletiva e um ciclo do produto trabalhado. 
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