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Resumo

A logística reversa, um conceito que tem se tornado cada vez mais alvo de discussão à frente
ao atual  contexto mercadológico,  pelo qual,  empresas  procuram formas de se destacar  no
mercado competitivo com práticas baseadas em uma produção ambientalmente correta que
vêm sendo amplamente valorizadas e sendo bem recebida pelos clientes exigentes. Diante
deste  cenário,  o  seguinte  trabalho  teve  por  objetivo  analisar  e  contextualizar  a  logística
reversa como estratégia empresarial e buscando - se realizar um levantamento das práticas de
logística  reversa  adotadas  por  empresas  modelos.  Como  metodologia  foi  pesquisa
bibliográfica  constituída  por  consulta  em  livros,  dissertações,  teses,  revistas  científicas  e
artigos de congressos. 
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Abstract

The reverse logistics,  a concept that has become increasingly subject  of debate ahead the
current  mercatological  context,  by which companies  are  looking for ways  to stand out  in
competitive market practices based on an environmentally friendly production that they have
been widely appreciated and well received by discerning guests. Against this scenario, the
following study was to analyze and contextualize the logistics reverse as business strategy and
buscando-  to  conduct  a  survey  of  the  practices  of  reverse  logistics  models  adopted  by
companies.  The  methodology  was  research  literature  consists  of  consulting  books,
dissertations, theses, scientific journals and conference paper. 

Palavras-chave: logistics; reverse logistic; competitiveness; advantage; strategy.
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INTRODUÇÃO

A partir da Revolução Industrial a maioria dos produtos deixou de ser fabricados de

forma artesanal e passaram a ser produzidos em linhas de produção, sendo necessária uma

quantidade cada vez maior de matéria prima, consequentemente aumentando a quantidade de

resíduos industriais (MUELLER, 2005).

Pensadores do século XIX, já questionavam a respeito dos recursos naturais utilizados

para suprir a crescente demanda das fábricas por matéria-prima, entretanto somente no século

XX, foi que a sociedade diante das evoluções econômicas, industriais e ambientais percebeu o

grande desafio que se iniciava. Surgindo assim duas questões a serem decididas com certa

urgência: como continuar produzindo em larga escala sem acabar com os recursos naturais

não  renováveis?  E  o  que  fazer  com  os  produtos  que  não  tem  mais  serventia  para  os

consumidores e que não podem ser descartados na natureza? 

Segundo  chaves  (2006)  relata  que  a  logística  reversa  pode  ser  uma  vantagem

competitiva como um fator gerador sustentável e atingindo o triple buttom line (econômico,

ambiental e social).

Diante  disso,  o  trabalho  procura  analisar  a  logística  reversa  como  vantagem

empresarial e explorando como permitem agregar valor. Buscando comentar sobre cases de

sucessos em empresas que adotam a logística reversa. 

LOGÍSTICA REVERSA

Tradicionalmente os fabricantes não se sentem responsáveis por seus produtos após o

consumo, de maneira que a maioria dos produtos usados é jogados fora ou incinerados com

consideráveis  danos ao meio  ambiente.  Entretanto,  as  legislações  mais  severas  e  a  maior
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conscientização dos consumidores sobre danos ao meio ambiente estão levando empresas a

repensar sua responsabilidade sobre seus produtos após o uso (DAHER et al, 2006). Neste

contexto, a logística reversa ou logística verde vem ganhando atenção nos últimos anos e se

tornou assunto para discussão nas literaturas. 

A logística reversa é uma área da logística empresarial  que, segundo Leite  (2002),

preocupa-se  em  equacionar  a  multiplicidade  de  aspectos  logísticos  do  retorno  ao  ciclo

produtivo dos diferentes tipos de bens industriais, dos materiais constituintes dos mesmos e

dos resíduos industriais, agregando valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal,

logístico, de imagem corporativa, entre outros. 

Rogers e Tibben-Lembke (1998) definem logística reversa como “o processo

de planejamento,  implementação e controle do fluxo eficiente e de baixo

custo  de  matérias-primas,  estoque  em  processo,  produto  acabado  e

informações relacionadas, desde o ponto de consumo até o ponto de origem,

com  o  propósito  de  recuperação  de  valor  ou  descarte  para  coleta  e

tratamento de lixo”.

O fluxo reverso pode acontecer pelo retorno dos bens de pós-venda - produtos com

pouco ou nenhum uso que podem retornar ao ciclo de negócios - e dos bens de pós-consumo -

produtos  usados,  duráveis  ou  descartáveis,  que  podem  ser  reutilizados,  reciclados  ou

destinados à disposição final, resumido na figura 1 (LEITE, 2002). 

Figura -1 logística reversa Pós-venda e Pós-consumo.

Fonte: Leite (2002).
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A logística  reversa  está  relacionada  com a  destinação  de  produtos  e  materiais  já

descartados  pelo  consumidor  final,  contribuindo,  portanto  para  a  preservação  do  meio

ambiente. Essa contribuição se dá pelo retorno de bens de pós-consumo ao ciclo produtivo, o

que diminui  o  acúmulo  de lixo industrial  na natureza.  Assim sendo,  pode-se relacionar  a

logística reversa como uma importante ferramenta para a preservação ambiental.

LOGÍSTICA REVERSA COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO 

A utilização  da  logística  reversa  como  forma  de  diferencial  é  importante  para  a

empresa.  A obtenção de vantagem competitiva  é  um dos principais  fatores  que levam as

organizações a implementarem o processo reverso de distribuição, baseando-se nos conceitos:

Segundo  Chaves  (2005),  mudanças  no  comportamento  de  consumo  das

pessoas também têm contribuído para a incorporação da logística reversa por

parte das empresas.  

Além deste  aumento  da  eficiência  e  da  competitividade  das  empresas,  a

mudança  na  cultura  de  consumo  por  parte  dos  clientes  também  tem

incentivado a logística reversa. Os consumidores estão exigindo um nível de

serviço mais elevado das empresas e estas, como forma de diferenciação e

fidelização  dos  clientes,  estão  investindo  em  logística  reversa  Chaves  e

Martins (2005). 

“Empresas que possuem um processo de logística reversa, bem gerido, tendem a se

sobressair no mercado, uma vez que estas podem atender seus clientes de forma melhor e

diferenciada de seus concorrentes” Barbosa (2005).

As empresas que se anteciparem quanto à implementação da logística reversa em seus

processos irá se destacar  no mercado.  Passará para a sociedade uma imagem de empresa

corretamente ecológica, inovará na revalorização de seus produtos e irá explorar produtos e

materiais de pós-venda e pós-consumo, agregando valor a estes. 

Araújo (2010) relata que em um estudo de caso realizado com pequenas empresas do

setor supermercadista no município de Santa Luzia, interior do estado da Paraíba, a logística

reversa fez parte de uma estratégia ecologicamente rentável, intitulada pelo autor como sendo

uma EPFE (Estratégia Prática e Financeiramente Eficiente), onde o canal reverso foi fator

decisivo para a rentabilidade empresarial e pela conservação do meio ambiente da região, pois

os habitantes não possuem alternativas para a coleta dos resíduos.
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PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL E LOGÍSTICA REVERSA

Com  a  melhoria  do  nível  de  vida,  sobretudo  nos  países  industrializados,  tem-se

verificado  um  aumento  cada  vez  maior  dos  resíduos,  em  número  e  em  quantidade,

(FLEISCHNANN et al., 1997), os resíduos eram eliminados por intermédio da deposição em

aterros, incineração ou, simplesmente, jogados fora, sem quaisquer cuidados adicionais.

Esses resíduos ou produtos impróprios podem seguir três destinos diferentes: ir para

um local de descarte seguro, como aterros sanitários e depósitos específicos, um destino não

seguro sendo lançado na natureza poluindo o ambiente, ou por fim, voltar a uma cadeia de

distribuição reversa.  Em outras palavras,  o destino dos produtos descartados poderá ser a

reciclagem do produto, o seu reprocessamento e devolução ao mercado, ou ainda, se não tiver

mais  nenhuma  possibilidade  de  ser  reaproveitado,  o  descarte  pela  deposição  em  algum

depósito definitivo na forma de lixo.

Essa  prática  deve-se  em  grande  parte  ao  aumento  de  consciência  ecológica  do

consumidor,  que  passa  a  dar  preferência  a  produtos  de  empresas  que  demonstram

preocupação com a preservação ecológica.

Essa  maior  conscientização  da  sociedade  se  reflete  no  desenvolvimento  de  uma

legislação adaptada aos modos de produção e consumo sustentáveis, que visam minimizar os

impactos das atividades produtivas ao meio ambiente. A CONAMA (resolução elaborada pelo

Conselho Nacional de Meio Ambiente) estabelece às empresas fabricantes e importadoras de

pneus a obrigação pela coleta e destino final ambientalmente adequado dos pneus inservíveis,

o que obriga este segmento a sustentar políticas de logística reversa Chaves e Martins, (2005).

Frente a essas regulamentações, organizações passam a desenvolver políticas voltadas

para a imagem da empresa perante o consumidor, já que este está cada vez mais ciente de seus

direitos. Diante da acirrada concorrência, que deixou de ser regional para tornar-se global,

toda prática  que possa  ser  usada  como um possível  diferencial  no mercado  de atuação  é

capturada e utilizada, pois em meio a tantos concorrentes, qualquer fator pode ser decisivo

para determinar o posicionamento da empresa. 

A Legislação Ambiental, ao responsabilizar a empresa pelo controle do ciclo de vida

do produto, responsabiliza legalmente a empresa pelos impactos ambientais causados por seus

produtos, diz Trigueiro (2003).

METODOLOGIA
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Realizou-se uma pesquisa bibliográfica constituída por consulta a livros, dissertações,

teses, revistas científicas e artigos de congressos, e o acesso aos documentos foram obtidos

por meio de bancos de dados, com o objetivo de atingir a ideia proposta por esse trabalho.

RESULTADOS

Com  o  intuito  de  mostrar  a  importância  da  logística  reversa  como  estratégia  de

competitividade empresarial, foi pesquisada casos de empresas que tem um sistema modelo

de logística verde. 

EMPRESAS COM SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA MODELO

No Quadro 1 pode-se observar algumas empresas que adotaram a logística reversa

como uma estratégia  empresarial  e  uma maneira  de diminuir  os impactos  ambientais.  No

Quadro 1 estão presentes informações com o ramo de atividade desenvolvido pela empresa,

qual o setor de aplicação da logística e quais benefícios trouxeram para empresa e preservação

do meio ambiente.

Quadro 1 – Principais Empresas que adotam a logística reversa

Empresas Ramo de Atividade Setor de Aplicação da
Logística Reversa

Benefícios da Logística
Reversa

VOLKSWAGEN Produção de veículos Processos de fabrica,
entregas de materiais e

componentes, e
transferência de veículos

acabados.

Redução do consumo de
recursos e de água,

emissões de partículas
finas de poluição e

desperdícios.

UNILEVER Bens de consumo: cuidados
pessoais, alimentos, limpeza,
refreshment (bebidas de soja
e sorvetes) e alimentação fora

do lar.

Operações de logística pelo
modelo do circuito estático,
ou ciclo fechado, que é um

arranjo de logística que
racionaliza o transporte, ao
garantir a carga de retorno

após a entrega.

Redução da quantidade de
viagens, que passaram de

18.731 para 16.319
anuais. E deixou de emitir
2.400 toneladas dióxido

de carbono.

AMBEV Produção e comercialização
de cervejas.

Programa de
Compartilhamento de Frota,

que visa compartilhar sua
frota com outras empresas

Reduz o consumo de óleo
diesel e a emissão de
CO2, em cinco meses

evitou a emissão de quase
duas toneladas de CO2

utilizando esta operação.
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NATURA Produtos de tratamento para o
rosto e o corpo.

Programa de Logística
Reversa, para monitorar o

ciclo de vida das
embalagens recicláveis de
seus cremes. E embalagem
de refil produzido a partir

de cana-de-açúcar.

Foram recolhidos em
quatro anos, 500 mil

toneladas de resíduos. E a
embalagem 100%

reciclável reduz em 58%
as emissões de gases
causadores de efeito
estufa em relação ao

plástico comum.

SADIA Indústria de alimentos. Ampliação e modernização
do armazém.

Capacidade aumentada de
3.100 toneladas para

8.500 toneladas.
Representa um

crescimento de 170%.

Fonte: Autores (2018)

De um modo geral, observa-se que logística reversa pode ser empregada e adaptada

em diversos tipos  de empresas  e indústrias.  Que além de contribuir  para a preservação e

diminuição da poluição do ambiente,  traz para organizações  que adotam a logística verde

vários benefícios, como melhorar sua reputação e proteger sua marca através da mensagem de

que ela é verde.

CONCLUSÃO 

O estudo desenvolvido consistiu em quantificar os artigos publicados relacionados à

logística reversa e avaliá-los qualitativamente. As pesquisas realizadas nas bases de dados do

Google acadêmico, Portal de Periódicos da Capes e anais relacionados à área da logística, que

resultaram em grande quantidade de trabalhos encontrados.

A  partir  do  estudo  desses  trabalhos  foi  possível  analisar  para  atingir  o  objetivo

proposto  no  inicio  desse  artigo,  a  importância  da  logística  reversa  como  estratégia

competitiva, incluindo também a apresentação de estudos de caso para melhor visualização de

sua aplicabilidade.

O conceito de logística reversa nas empresas é ainda pouco conhecido, entretanto com

o  desenvolvimento  deste  sistema  pode-se  tonar  uma  vantagem  competitiva  em  termos

empresariais, proporcionando também uma redução dos custos industriais e até aumentar o

valor de mercado da empresa. 

As empresas  que não utilizam ou investem em um canal  reverso eficiente  perdem

prestigio  junto aos  clientes,  devido de  não oferecer   uma solução satisfatória  no caso  da
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devolução pós-venda dos produtos que não foram utilizados, ocasionando assim uma demora

na solução do problema e consequentemente desagradando o consumidor. 

O sistema reverso tem um papel de destaque ao falarmos de sustentabilidade do meio

ambiente, pois através da logística de pós-consumo, é possível ter uma destinação correta dos

bens que foram descartados pelo consumidor, fazendo com que estes produtos possam ser

utilizados novamente como matéria prima para novos produtos ou mesmo possibilitando o

descarte de forma correta, não degradando o meio ambiente.
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