
 

 

ROSICLER BARBOSA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

Logística Reversa de embalagens no Comércio Varejista: 

um estudo de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Caetano do Sul 

2012 

 



 

ROSICLER BARBOSA DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

Logística Reversa de embalagens no Comércio Varejista: um estudo de 

caso 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso MBA em 
Gestão Ambiental e Práticas de 
Sustentabilidade, da Escola de Engenharia 
Mauá do Centro Universitário do Instituto 
Mauá de Tecnologia, para obtenção do título 
de Especialista. 

 

Orientador: Professor Doutor Alexandre de 
Oliveira e Aguiar  

 

São Caetano do Sul 

2012 



 

  

Oliveira, Rosicler Barbosa de  
    Logística reversa de embalagens no comércio varejista: um  
estudo de caso / Rosicler Barbosa de Oliveira.—São Caetano  
do Sul, SP: CEUN-EEM, 2012. 

42 p.  
 

    Monografia — MBA em Gestão Ambiental e Práticas de  
Sustentabilidade. Centro Universitário do Instituto Mauá de  
Tecnologia, São Caetano do Sul, SP, 2012. 
 
    Orientador: Dr. Alexandre de Oliveira e Aguiar 
 
1. Logística reversa 2. Reciclagem de embalagens  
3. Resíduos sólidos 4. Varejo I. Instituto Mauá de Tecnologia.  
Centro Universitário. Escola de Engenharia Mauá. II. Título. 



 

Dedico esse trabalho às minhas irmãs, Rita e Rosimeire, 

que compreenderam por diversas vezes minha falta de 

tempo para lhes dar a devida atenção. Dedico também aos 

meus sobrinhos Patrícia, Filipe e Elisa, que são os meus 

amores, e que participaram dos momentos difíceis na 

realização desse trabalho, e que também compreenderam a 

minha ausência em algumas fases, onde era necessário um 

certo isolamento para ordenar as ideias. Aos amigos da 

Mauá, em especial a Talita, onde partilhamos ideias, e 

demos força uma à outra para não desistirmos. 

Especialmente dedico esse trabalho à minha querida 

mãezinha, que infelizmente não está mais entre nós, mas, 

sei que foi uma das pessoas que mais torceu por mim, e 

com certeza estaria orgulhosa em compartilhar comigo 

mais essa vitória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agradeço à Deus pela grande força que me tem dado, 

saúde e oportunidade de aprendizado, onde, sem Ele não 

teria conseguido. Agradeço também aos professores pelos 

ensinamentos em sala de aula durante o curso, e pelo 

incentivo dado em cada etapa a ser enfrentada. Pela minha 

família que me ajudou no que foi preciso, e compreendeu 

as minhas constantes e necessárias ausências.  

 



 

 

RESUMO 

 

A proposta desse trabalho é estudar a logística reversa das embalagens dos produtos de 

uma rede varejista, onde são comercializados móveis, eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos, apresentando soluções ou alternativas para criar um sistema que 

atenda a Política Nacional de Resíduos Sólidos e seja funcional, que contribua para a 

ampliação da vida útil das embalagens no direcionamento para a reciclagem, e colabore 

com ações sociais que visem à promoção da sustentabilidade. Como objetivo geral serão 

discutidos os desafios da implantação da logística reversa de forma eficiente, para 

contribuir com o meio ambiente na minimização de resíduos destinados aos aterros, 

aumentar o número de embalagens reaproveitadas ou recicladas, desenvolver propostas 

de empregos na Central de Triagem da empresa e agregar os conceitos da logística 

reversa como benefícios socioeconômicos ambientais na rede varejista. 

 

Palavras Chaves: logística reversa, varejo, embalagens, reciclagem, resíduos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to study the reverse logistics of packaging products for a 

retailer, where there are sold furniture, household appliances and electronics, with 

solutions or alternatives to create a system that meets the National Policy on Solid 

Waste and is functional, that contributes to the extended lifetime of the packaging for 

recycling in directing, and collaborate with social actions aimed at promoting 

sustainability. As a general objective will be discussed the challenges of implementation 

of reverse logistics efficiently, to contribute to the environment in minimizing waste to 

landfills, increase the number of reused or recycled packaging, develop proposals for 

jobs in Central Screening of the company and together the concepts of reverse logistics 

and environmental benefits in socioeconomic retailer.                                                                                                                              

 

Key Words: reverse logistics, retail, packaging, recycling, solid waste.  
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1. INTRODUÇÃO 

Em uma grande rede de comércio varejista, de venda de móveis, eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos, que tem frota própria para entrega dos produtos, um dos grandes 

desafios é buscar soluções, para que a logística reversa (LR) das embalagens de diversos 

produtos, como eletrodomésticos e móveis, funcione de forma eficaz. Para que isso seja 

possível, são necessárias algumas medidas, entre elas, a conscientização e treinamento 

dos colaboradores, que devem ser envolvidos e estimulados a participar da coleta e 

separação dos materiais recicláveis, para que a logística reversa funcione de forma 

eficiente. Esse comércio dispõe de uma Central de Triagem (CT) para separação e 

embalagem dos materiais que recebe, e é necessário dispor de equipamentos e 

maquinários, além de um número suficiente de funcionários para atender essa demanda. 

Mas, de que maneira é possível aumentar o volume de materiais coletados, para 

diminuir o volume de resíduos nos aterros sanitários? Como otimizar o retorno das 

embalagens sem comprometer a quantidade e qualidade das entregas? Os móveis são 

entregues desmontados e embalados, e a montagem é realizada em data posterior à 

entrega, e os montadores dirigem-se às casas dos clientes de moto, ficando 

impossibilitado de retornar com as embalagens. Quais são as alternativas viáveis para o 

retorno das embalagens dos móveis?  

Essas são algumas questões que surgiram e serão discutidas no presente trabalho, por 

meio delas, poderão surgir alguns caminhos que tornem a logística reversa um 

instrumento de melhoria no processo de reciclagem.  
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2. OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho são: avaliar o sistema atual do programa, onde é feita 

a separação e reciclagem de materiais diversos, além de embalagens de proteção dos 

produtos comercializados na rede de comércio varejista de móveis e produtos 

eletroeletrônicos, identificar os obstáculos que impedem sua melhoria, propor ações 

para adequar a logística reversa da empresa à Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), otimizar a reciclagem e o reaproveitamento das embalagens, agregar benefícios 

socioeconômicos ambientais e promover a sustentabilidade.  
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3. METODOLOGIA 

No estudo de caso do presente trabalho foi feita a avaliação do programa de reciclagem 

aqui denominado Projeto ABC da empresa Alfa. Para se identificar as causas da 

ineficiência da logística reversa, seria possível buscar algumas importantes informações, 

através de uma pesquisa/entrevista com o supervisor responsável pelo departamento de 

Triagem, a fim de buscar respostas que possam direcionar o trabalho na busca de 

soluções. Seria aplicado um questionário misto, que tem uma maior abertura para que as 

respostas não fiquem tão limitadas, mas não houve autorização da empresa Alfa na 

aplicação do questionário, limitando dessa forma a pesquisa.  

Além disso, para se entender as dificuldades enfrentadas pelos entregadores para trazer 

o material reciclável de volta, seria recomendável acompanhar as entregas dos produtos 

à casa dos clientes, para saber quais são as barreiras que precisam ser vencidas, e 

estudar as soluções viáveis para o problema. Na impossibilidade de acompanhar as 

entregas, poderia ser realizada entrevista com os entregadores a fim de obter 

informações de suas dificuldades para retornar os recicláveis. 

Após a obtenção das respostas, seria feita uma análise crítica, para identificar quais 

seriam as opções mais adequadas à serem aplicadas, para melhoria da logística reversa. 

Algumas informações sobre o estudo de caso foram obtidas por meio de material 

jornalístico, sendo aberto e divulgado ao público em geral. Informações não abertas ao 

público, não foram autorizadas pela empresa para divulgação, e por esse motivo não 

estão citadas no presente estudo. 

A empresa Alfa não autorizou a entrevista com o supervisor responsável pelo 

departamento de Triagem, então foi realizada uma entrevista informal com dois 

entregadores e um motorista, que fazem as entregas das mercadorias aos clientes. Por 

falta de autorização da empresa para realizar as entrevistas, há escassez de informações 

e dados. Também não houve autorização para fazer observação de campo. 

Foram pesquisados conteúdos bibliográficos de artigos da biblioteca do Instituto Mauá 

de Tecnologia como base para montagem do trabalho, além de diversos artigos do 

Google Acadêmico, onde foram utilizadas as seguintes palavras-chaves: logística 

reversa, embalagens de produtos, comércio varejista, papelão, plástico, isopor, entre 

outros, e também alguns materiais das disciplinas do curso. Foi também utilizado o livro 

Logística Reversa, Meio Ambiente e Competitividade, 2ª edição, do autor Paulo 

Roberto Leite. Também foram retiradas informações de sites relacionados a assuntos 

sobre meio ambiente, tratamento de resíduos e reciclagem.  
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4. HISTÓRIA DO LIXO 

No período da Pré-história, o lixo não era um problema preocupante, porque as pessoas 

viviam em pequenos grupos que se abrigavam em cavernas e se alimentavam dos 

animais que caçavam e das plantas que colhiam. Como eram nômades, eles se mudavam 

com frequência à procura de mais recursos e nunca permaneciam no mesmo lugar 

tempo suficiente para acumular muito lixo. Seus resíduos eram compostos geralmente 

por ossadas e objetos de pedra lascada (RECICLOTECA, 2011). 

À medida que as pessoas passaram a viver em sociedade, formaram-se cidades, 

aumentando a população e os resíduos produzidos por elas. Como elas não se mudavam 

mais, o acúmulo desses resíduos passou a incomodar. Em Atenas surgiram os primeiros 

lixões, que atraíram ratos, baratas e outros insetos indesejáveis. Então, em 500 a.C. os 

gregos passaram a cobrir o lixo com camadas de terra e criaram, o que hoje é chamado 

de aterro controlado, porém, naquela época, o lixo ainda era composto basicamente por 

restos de alimentos (RECICLOTECA, 2011).  

Durante a Idade Média, cada um era responsável por seu lixo, e o número de pessoas 

nas cidades foi aumentando, assim como o volume dos resíduos que geravam, como 

restos de comida, e grandes quantidades de excrementos animal e humano. Este período 

da história foi marcado pelo surgimento de sérias doenças e epidemias 

(RECICLOTECA, 2011). 

No século XIX, quando as más condições de higiene tornaram-se um incômodo, a 

população buscou alternativas para a disposição final do lixo, e houve também 

mudanças de hábito com relação à higiene pessoal e das residências. Os municípios 

limpavam as ruas, e os engenheiros sanitários criaram novas tecnologias para reduzir 

custos e volume. Os óleos e gorduras eram recuperados para serem reutilizados na 

fabricação de sabão e velas, e os incineradores geravam vapor para energia e 

aquecimento (RECICLOTECA, 2011). 

Mas, até a metade do século XX o lixo não significava um grande problema. A maior 

parte era formada por materiais orgânicos, como restos de frutas e verduras, e tudo se 

degradava pela ação da natureza. A quantidade de lixo gerado era menor, em relação à 

atualidade, e o que não se aproveitava era enterrado e absorvido pela natureza, que 

transformava-os em nutrientes para o solo (INSTITUTO GEA, 2011). 

Com o passar dos anos, os hábitos da população foram sendo modificados. Muitos 

mudaram-se das áreas rurais para áreas urbanas. As cidades cresceram, reduzindo o 
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espaço de moradia e o tempo disponível dos cidadãos. As mulheres começaram a 

trabalhar fora, e a praticidade de alimentos prontos para o consumo, e produtos 

industrializados passaram a fazer parte da vida agitada daqueles que viviam nos grandes 

centros urbanos.  

Mas, com a praticidade vieram também os problemas, porque com o crescimento da 

produção e o consumo de bens, houve aumento na produção de lixo doméstico e 

industrial, gerando resíduos químicos e materiais como plástico, metais, vidros, isopor, 

etc. (INSTITUTO GEA, 2011). 

Segundo Annie Leonard, no documentário A história das coisas, na era do consumismo 

e do descartável, os produtos tem uma vida útil muito menor e, as empresas investem 

pesado em campanhas que incentivam o consumo desordenado. Produtos tornam-se 

obsoletos ou ultrapassados rapidamente, e os consumidores são estimulados a comprar 

cada vez mais, gerando grande volume de lixo, o que tornou-se algo preocupante, pois 

esses materiais não se degradam tão facilmente na natureza. 

O lixo é responsável por um dos mais graves problemas ambientais da atualidade. Seu 

volume é excessivo e vem aumentando progressivamente, principalmente nos grandes 

centros urbanos, como na cidade de São Paulo, onde o volume que gira em torno de 14 

milhões de quilos coletados diariamente (INSTITUTO GEA, 2011). Além disso, os 

locais para disposição de todo esse material estão se esgotando rapidamente, exigindo 

iniciativas urgentes para a redução da quantidade de resíduos enviadas para os aterros 

sanitários. O lixo, como os demais problemas ambientais, tornou-se uma questão que 

excede à capacidade dos órgãos governamentais e necessita da participação da 

sociedade para sua solução (INSTITUTO GEA, 2011). 

A implantação de programas de coleta seletiva de lixo não só contribui para a redução 

da poluição causada pelo lixo, como também proporciona economia de recursos 

naturais, como matérias-primas, água e energia, e, em alguns casos, pode representar a 

obtenção de recursos, advindos da comercialização do material. 

 

4.1 ISOPOR 

O EPS (Poliestireno Expandido), mais conhecido como isopor, é utilizado de diversas 

formas, entre eles, como protetor nas embalagens de eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos. Apesar da utilidade do isopor, do ponto de vista ambiental, não há 

tantas vantagens. Por ter em sua composição 98% de ar e 2% de plástico, quando 

derretido, o volume final do isopor cai para 10% do que foi coletado, o que inviabiliza a 
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reciclagem de pequenas quantidades do produto. Por sua baixa densidade, ele ocupa 

muito volume, encarecendo seu transporte e, consequentemente, sua reciclagem, 

exigindo grandes quantidades para compensar economicamente o processo 

(INSTITUTO AKATU, 2011). 

Se a destinação final do isopor for o lixo, ele poderá levar, conforme estimativas, 150 

anos para se decompor. Além de ocupar muito espaço e saturar com mais rapidez as 

áreas destinadas ao lixo, a compactação causada pelos restos de isopor prejudica a 

decomposição de materiais biodegradáveis. Quando jogado em rios e mares, as pelotas 

de isopor podem ser ingeridas por cetáceos e peixes que as confundem com organismos 

marinhos, podendo matá-los. E se for queimado, o isopor libera gás carbônico 

contribuindo, para a poluição do ar e para o aquecimento global (INSTITUTO AKATU, 

2011). 

 

4.2 PAPEL ONDULADO  

Conhecido também como papel corrugado, é utilizado principalmente como caixas para 

transporte de produtos para fábricas, depósitos, escritórios e residências. Mais 

conhecido como papelão, embora o termo não seja tecnicamente correto, este material 

tem uma camada intermediária de papel entre suas partes exteriores, disposta em 

ondulações, na forma de uma sanfona (CEMPRE, 2011).  

O papel ondulado é o material que atualmente mais utiliza material reciclado no Brasil, 

sendo consumido principalmente pelas indústrias de embalagens, responsáveis pelo 

consumo de 64,5% das aparas recicladas (CEMPRE, 2009). 

É classificado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como material 

não inerte, classe IIA, esses resíduos podem ter propriedades como combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubilidade em água. 

Historicamente o setor de papelão ondulado no Brasil tem apresentado taxas de 

reciclagem altas, ficando em 2010, com reciclagem de 70% do volume total de papel 

ondulado consumido no Brasil (CEMPRE, 2010). Baseado em informações do 

CEMPRE, isso ocorreu devido ao aumento significativo do Brasil em suas exportações 

de produtos industrializados, como: carne, frango, frutas, calçados, móveis, entre outros. 

Os produtos embalados em papelão ondulado produzido no Brasil geraram reciclagem 

no exterior. São as chamadas exportações indiretas de papelão ondulado. 

Ainda de acordo com o CEMPRE, o papel ondulado, se cortado de forma correta, 

decompõe-se com facilidade, e quando é misturado a outros resíduos, torna-se fonte de 
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nitrogênio aos micro-organismos. Esse material tem facilidade de combustão, e também 

degrada-se muito lentamente em aterros.  

 

4.3 PLÁSTICOS 

A união química de monômeros forma os polímeros, que são grandes cadeias 

moleculares, que quando unidas, formam os plásticos. Produzido através do processo 

químico chamado polimerização, os plásticos são formados por polímeros sintéticos. 

Além dos polímeros sintéticos existem também os polímeros naturais, comuns em 

plantas e animais, por exemplo: algodão, madeira, cabelos, chifre de boi, látex, etc. As 

propriedades do material plástico são determinadas pelo tamanho e estrutura da 

molécula do polímero (AMBIENTE BRASIL, 2011). 

Utilizados em quase todos os setores da economia, como setor agrícola, de alimentos, 

automobilístico, calçados, eletroeletrônicos, móveis, telecomunicações, etc., os plásticos 

variam entre sete diferentes tipos. Abaixo estão descritos os tipos e sua utilização 

(AMBIENTE BRASIL, 2011).  

PET - Polietileno tereftalato 

Produtos: frascos e garrafas para uso alimentício/hospitalar, cosméticos, bandejas para 

micro-ondas, filmes para áudio e vídeo, fibras têxteis, etc. 

PEAD - Polietileno de alta densidade  

Produtos: embalagens para detergentes e óleos automotivos, sacolas de supermercados, 

garrafeiras, tampas, tambores para tintas, potes, utilidades domésticas, etc. 

PVC - Policloreto de vinila 

Produtos: embalagens para água mineral, óleos comestíveis, maioneses, sucos, perfis 

para janelas, tubulações de água e esgotos, mangueiras, embalagens para remédios, 

brinquedos, bolsas de sangue, material hospitalar, etc. 

PEBD - Polietileno de baixa densidade  

PELBD - Polietileno linear de baixa densidade  

Produtos: sacolas para supermercados e lojas, filmes para embalar leite e outros 

alimentos, sacaria industrial, filmes para fraldas descartáveis, bolsa para soro medicinal, 

sacos de lixo, etc. 
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PP - Polipropileno PP 

Produtos: filmes para embalagens e alimentos, embalagens industriais, cordas, tubos 

para água quente, fios e cabos, frascos, caixas de bebidas, autopeças, fibras para tapetes 

e utilidades domésticas, potes, fraldas e seringas descartáveis, etc. 

PS - Poliestireno PS 

Produtos: potes para iogurtes, sorvetes, doces, frascos, bandejas de supermercados, 

geladeiras (parte interna da porta), pratos, tampas, aparelhos de barbear descartáveis, 

brinquedos, etc. 

Em 2010, foram reciclados no Brasil, cerca de 19% dos plásticos, o que representa cerca 

de 953 mil toneladas por ano, colocando-o em nono lugar na reciclagem dos plásticos, 

atrás da Alemanha (34%), Suécia (33,2%), Bélgica (29,2%), Itália (23%), países que 

incineram a maior parte do plástico coletado seletivamente (CEMPRE, 2011). 
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5. O SETOR DE EMBALAGENS 

De acordo com Muraro et al. (2006): “O setor de embalagens retornáveis é um dos 

segmentos da logística reversa que apresenta oportunidades de ganhos empresariais 

mesmo em uma civilização que privilegia ainda as embalagens descartáveis”. 

Embalagens recicláveis são aquelas que podem ser inseridas novamente no ciclo 

produtivo, após algum tipo de transformação. O papelão, por exemplo, passa por um 

processo de reciclagem até novamente ser moldado e se transformar em um novo 

produto, podendo inclusive torna-se outra embalagem. Esse tipo de embalagem pode ser 

reciclado na origem ou no destino (NOVAES, 2009). 

Segundo a Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), no ano de 2005, o setor de 

embalagem brasileiro movimentou US$ 12,8 bilhões, e os plásticos foram responsáveis 

por 32,2%, sendo o maior em volume dos materiais utilizados em embalagens. De 4,2 

milhões de toneladas de plásticos consumidos no Brasil em 2005, foram utilizados 1,76 

milhão de toneladas para fabricação de embalagens, e 462 mil toneladas em produtos 

descartáveis (ABIPLAST, 2006), ou seja, em 2005, mais de dois milhões de toneladas 

ou 53% do plástico consumido no Brasil teve curta vida útil e foi destinado aos aterros 

sanitários após algumas semanas de uso (GONÇALVES-DIAS, 2006). 

Por meio dessas informações, observa-se que o volume de embalagens no Brasil é alto, 

e que há a necessidade de se buscar alternativas para direcionar o retorno desses 

materiais para reciclagem e o seu reaproveitamento. De acordo com informações da 

ABRE (11/2011):  

O setor de embalagens defende a participação das cooperativas de catadores 

na triagem dos materiais. As prefeituras, por sua vez, terão o desafio de 

passar dos atuais 8% das cidades com coleta seletiva para 100%. O aumento 

do volume arrecadado permitirá a reciclagem de uma variedade maior de 

produtos que hoje não são considerados interessantes para o mercado.  
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6. POR QUE SURGIU A LOGÍSTICA REVERSA? 

Segundo Leite (2010) a crescente sensibilidade ecológica dos consumidores, as 

legislações relacionadas ao meio ambiente, os novos padrões de competitividade de 

serviços ao cliente e as preocupações com a imagem corporativa têm gerado um 

crescimento significativo do uso da logística reversa. Os canais reversos ou fluxos 

reversos têm sido utilizados desde a década de 70. Esses canais, em princípio, têm sido 

mais usados em operações ligadas à reciclagem de materiais e gerenciamento ambiental, 

sendo menos associados a objetivos de redução de custo e aumento de valor econômico 

(BRITO; DEKKER, 2003, apud ADLMAIER; SELLITTO, 2007).  

A partir da percepção do problema que o lixo vem gerando, e a necessidade de uma 

solução viável, o governo federal brasileiro aprovou a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, lei nº 12.305, em 02 de agosto de 2010, essa lei obriga o retorno de embalagens 

e outros materiais à produção industrial após o consumo e descarte pela população, a 

chamada logística reversa. As regras seguem o princípio de responsabilidade 

compartilhada entre os diferentes elos dessa cadeia, desde a fabricação do produto até 

seu destino final. Os municípios, por exemplo, ganham obrigações no sentido de banir 

lixões e implantar sistemas para a coleta de materiais recicláveis nas residências 

(LEITE, 2010).  

Na gestão de resíduos sólidos, existem três grupos de atores sociais que estão 

interligados na solução do problema: 

1) O poder público: que pode e já vem estabelecendo políticas públicas para gestão de 

resíduos e tributação da cadeia produtiva;  

2) A população: que deve ser conscientizada, quanto aos benefícios na redução do lixo 

destinado a aterros, e no aumento de materiais destinados à reciclagem;  

3) A cadeia produtiva: que pode desenvolver estratégias e buscar soluções para a 

logística reversa das embalagens ao ciclo produtivo (GRIMBERG, 2005 apud 

GONÇALVES-DIAS, 2006). 
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6.1 DEFINIÇÃO DE LOGÍSTICA REVERSA  

De acordo com a PNRS (capítulo II, art. 3º, XII), logística reversa é definida como: 

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.  

Logística reversa é a área da logística que planeja, opera e controla o fluxo do retorno 

dos bens ou materiais de pós-venda e pós-consumo ao seu ciclo ou cadeia produtiva, 

através dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valores de natureza 

econômica, prestação de serviços, ecológico, legal, logístico, de imagem, etc., ou seja, é 

uma atividade responsável pelo retorno de materiais, embalagens ou produtos, para que 

sejam reciclados ou reaproveitados. (LEITE, 2010) Conforme Leite (2010, p.18 e 19), 

há dois tipos de canais de distribuição reversos, definidos como de pós-consumo e de 

pós-venda. Bens duráveis ou descartáveis são retornados como produtos de pós-

consumo, podendo ser reutilizados, remanufaturados ou reciclados até a destinação 

final. Os produtos que apresentam defeitos, ou tiveram avarias no transporte, erros no 

pedido, ou que retornaram por insatisfação do cliente, são retornados como produtos de 

pós-venda. As embalagens que servem de proteção aos produtos, se enquadram na 

categoria de logística reversa de pós-venda, porque após a entrega do produto, esse 

material já pode ser retornado, e esse será o canal reverso estudado no presente trabalho. 

Resumidamente, a LR relaciona-se com os seguintes aspectos do negócio: 

a) Proteção ao meio ambiente - pelo aumento na reciclagem e reutilização de produtos 

diminuindo o volume de resíduos; 

b) Diminuição dos custos – desde que bem estruturada a reutilização de materiais, há 

redução de custos de compra de matéria-prima pelo retorno dos materiais a cadeia 

produtiva; 

c) Ganho de imagem da empresa – empresas ecologicamente corretas, são reconhecidas 

positivamente pela sociedade (LIVA; PONTELO; OLIVEIRA, 2002). 
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Na figura 1 é possível observar os canais de distribuição diretos, e também os reversos 

de pós-consumo e pós-venda, onde serão estudados a LR das embalagens.  

FIGURA 1-Canais de distribuição diretos e reversos 

 

FONTE: Leite (2010) 

6.2 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO REVERSOS DE PÓS-VENDA 

Os canais de distribuição reversos de pós-venda são constituídos pelas diferentes formas 

e possibilidades de retorno de uma parcela de produtos, com pouco ou nenhum uso, que 

influem no sentido inverso, do consumidor ao varejista ou ao fabricante, do varejista ao 

fabricante, entre as empresas, motivadas por problemas relacionados à qualidade em 

geral ou a processos comerciais entre empresas, retornando ao ciclo de negócios de 

alguma maneira (LEITE, 2010). 

Esses produtos retornam por uma variedade de motivos: término da validade, estoques 

excessivos no canal de distribuição, por estarem em consignação, por apresentarem 

problemas de qualidade e defeitos etc., após serem destinados aos mercados 

secundários, a reformas, ao desmanche, à reciclagem dos produtos e de seus materiais 

constituintes ou a disposições finais (LEITE, 2002b).  
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De acordo com Leite (2010, p.10), o fluxo reverso de bens de pós-venda pode ocorrer 

por problemas de desempenho do produto, como avarias de transporte e os defeitos em 

garantia; ou por garantias comerciais, como erros de pedido, excessos de estoque, fim 

de estações, fim de vida comercial do produto, estoques obsoletos, etc.; e, ao mesmo 

tempo, pode se originar em diferentes momentos da distribuição direta, ou seja, do 

consumidor final para o varejista ou entre os membros da cadeia de distribuição direta.  
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7. RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

O Art. 30 da Seção II, sobre Responsabilidade Compartilhada da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, diz que: 

É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, 

abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 

consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos 

previstos nesta Seção.  

Os objetivos do artigo sobre responsabilidade compartilhada são: desenvolver 

estratégias sustentáveis, promover o aproveitamento e a redução de resíduos sólidos, o 

desperdício de materiais, a poluição, os danos ambientais, estimular o desenvolvimento, 

a produção e o consumo de produtos reciclados e incentivar boas práticas de 

responsabilidade socioambiental, entre outros. 

Ainda na seção II, da Responsabilidade Compartilhada, no Art.32 são descritas como 

devem ser comercializadas e de quem é a responsabilidade sobre as embalagens:  

Art.32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a 

reutilização ou a reciclagem.  

§ 1º Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:  

I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do 

conteúdo e à comercialização do produto; 

II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável 

e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm; 

III - recicladas, se a reutilização não for possível. 

§ 2º O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem 

técnica ou econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput. 

§ 3º É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que: 

I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de 

embalagens; 

II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de 

embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio.  

O decreto nº 7404, de 23 de dezembro de 2010 regulamentou a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, criando o Comitê Interministerial da PNRS e o Comitê Orientador 

para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa. Este Decreto estabelece normas 

para execução da PNRS.  
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como objetivo fazer com que todos que 

estão envolvidos na cadeia produtiva, incluindo o consumidor, sejam responsabilizados 

pela correta destinação dos materiais e insumos, podendo sofrer sanções previstas em 

leis, na inobservância dos preceitos dessa lei.  

Devido a PNRS, estão sujeitas a essa lei, pessoas físicas e jurídicas, responsáveis direta 

ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos. E para adequar-se a lei em vigor, são 

necessárias diversas ações no sentido de minimizar o envio de resíduos para os aterros, 

além de comprometimento por parte de todos os envolvidos.  

Outro fator relevante que deve ser mencionado é o ganho de competitividade no 

mercado, através da imagem positiva perante o mercado, mostrando-se como motivador 

para introdução da logística reversa na estratégia do negócio (LEITE, 2010, p. 24). 

Conforme a tabela 1, extraída de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com cerca 

de 70 empresas, esse foi o principal motivo estratégico apontado por 65% dessas 

organizações, sendo essa uma das formas de agregar valor a imagem da corporação. 

 

TABELA 1 - Motivos estratégicos de as empresas operarem os canais reversos  

 

Motivo estratégico Porcentagem de empresas 

respondentes  

Aumento de competitividade 65,2% 

Limpeza de canal - estoques 33,4% 

Respeito a legislações 28,9% 

Revalorização econômica 27,5% 

Recuperação de ativos 26,5% 

FONTE: Rogers e Tibben-Lembke (1999) apud Leite (2010, p. 25).  

 

Percebe-se que naquela época a maior motivação das empresas em realizarem a 

logística reversa era para aumentar a competitividade, e ainda hoje isso é um grande 
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motivador, porque uma empresa reconhecida como ambientalmente correta, é vista de 

forma positiva pela sociedade. 

Segundo (NETTO, 2004:01), devido à preocupação cada vez maior pela preservação do 

meio ambiente, aliada com a concorrência e a pressão por resultados e diferenciação no 

mercado, a logística reversa torna-se uma ferramenta fundamental para as empresas, 

tanto para aumentar o seu poder de competição quanto à forma de melhor se relacionar 

com fornecedores, clientes e consumidores finais.  
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8. ESTUDO DE CASO 

8.1 A EMPRESA E O CONTEXTO DO PROJETO 

Idealizado no início de 2007 por um comitê formado por representantes de vários 

departamentos da empresa Alfa, o Projeto Socioambiental ABC foi formatado de modo 

a sistematizar uma política corporativa socioambiental, levando em conta a cultura e o 

modelo de gestão da empresa. 

Em maio de 2008, iniciaram-se as atividades na Central de Triagem da empresa, 

instalada no Centro de Distribuição da rede varejista, no interior de São Paulo (ISTO É 

DINHEIRO, 2011).  

Desde o início do projeto até o fechamento da matéria da revista (05/2011), foram 

processados cerca de 30 mil toneladas de materiais para reciclagem, como papelão, 

isopor, plástico e papel, entre outros, contribuindo para que se economizem mais de 

27,5 mil m3 de área nos aterros sanitários. O volume diário de recicláveis ajuda a poupar 

do meio ambiente, diariamente, o equivalente ao lixo gerado/dia por uma cidade de 

mais de 30 mil habitantes. O material recolhido é resultado da coleta seletiva feita na 

sede da empresa, na Grande São Paulo, e em 100 lojas da região metropolitana de São 

Paulo. Uma parte dos materiais retorna com a operação de logística reversa das 

embalagens dos produtos entregue nas casas dos clientes da empresa (Dados da 

empresa, 07/2011). 

A Central de Triagem tem uma área de 1.400 m2, e tem em seu quadro de funcionários 

cerca de 60 colaboradores, com carteira assinada, entre pessoas que estavam 

desempregadas, ex-catadores de lixo, pessoas em seu primeiro emprego e deficientes 

físicos (Dados no site da empresa, 07/2011).  

O projeto socioambiental está em expansão, e envolve todo o complexo da matriz, mais 

de 100 lojas de São Paulo, o maior centro de distribuição da rede, a empresa de 

relacionamento e a indústria de móveis do grupo (Dados da empresa, 07/2011). 

 

8.2 A OPERAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA 

Para transportar os materiais recicláveis até a Central de Triagem, foi otimizada a 

logística da empresa, onde os caminhões que abastecem as lojas levam de volta para a 

CT os recicláveis que ficam armazenados nas filiais participantes do projeto (Dados da 

empresa, 07/2011). 
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A representação no gráfico 1 demonstra os resultados, onde as embalagens estão 

separadas por tipo: papel ondulado, mais conhecido como papelão, plástico e isopor 

(EPS¹).  

¹ EPS é a sigla de poliestireno expandido, que é comercialmente conhecido como isopor, que é na 

realidade uma marca registrada. 

GRÁFICO 1 - Média de retorno de embalagens por logística reversa (kg/mês) 

 

FONTE: A autora  

 

A média de retorno por logística reversa de papel ondulado da empresa gira em torno de 

139.000 kg/mês, enquanto que a média de plástico cristal é em torno de 15.000 kg/mês, 

e a média de isopor (EPS) em torno de 43.500 kg/mês. Dos três materiais, o papelão é o 

que representa graficamente maior retorno, mas isso ocorre, por ser o material com 

maior peso. O isopor, apesar de baixo peso, ainda está à frente do plástico cristal, mas é 

um material que muitas pessoas consideram-no como não reciclável, e fazem seu 

descarte no lixo comum. Pela não autorização no acompanhamento das entregas, não foi 

possível estimar a porcentagem média que sai e que fica na casa do cliente.  

Após realizada a coleta dos materiais recicláveis, esses saem das lojas em big bags, e 

vão para a Central de Triagem. Depois esses materiais são classificados, separados, 

prensados em fardos e pesados, e posteriormente comercializados para empresas que 
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fazem a reciclagem desse material. Parte da venda dos materiais custeia o programa e 

parte é doada às instituições sociais.  

De acordo com os entrevistados (montadores e motorista), cerca de 90% dos 

consumidores optam por ficar com as embalagens, principalmente, o papelão. Como a 

entrevista foi informal, não há dados concretos para afirmar esse número, mas, como a 

maior parte dos clientes que a empresa atende pertence às classes C e D, e, segundo os 

entrevistados, a justificativa dos clientes em ficar com as embalagens, é principalmente 

para guardar objetos e pertences dentro das caixas de papelão ou colocar debaixo dos 

colchões, para diminuir o contato com o estrado da cama, pode-se observar que, além 

do problema ambiental, existe também o problema social, onde muitos, por falta de 

opção, buscam alternativas para minimizar suas dificuldades, e ter um pouco mais de 

conforto. Nesse caso, a alternativa é válida, porque esse material está sendo 

reaproveitado, mas, quando essa pessoa for descartar essa embalagem, ou o que sobrou 

dela, será feita da forma correta? Segundo os entrevistados, os clientes dão preferência 

em ficar com as caixas de papelão, e o entregador acaba deixando também o plástico e o 

isopor, que normalmente, quando não são devolvidos, são descartados no lixo comum.  

Através desses resultados, observa-se que existem lacunas a serem preenchidas, e apesar 

das várias iniciativas da empresa Alfa para otimizar a logística reversa, essa ainda 

mostra-se ineficiente, pois o volume de materiais que voltam por LR poderia ser maior, 

se houvesse campanhas na empresa de conscientização, comprometimento e incentivos, 

de forma contínua e impactante para colaboradores e clientes. Além de pouca 

conscientização dos colaboradores que realizam as entregas dos produtos aos clientes, 

há também a dificuldade em retornar algumas embalagens, como por exemplo, a dos 

móveis, que é montado em data posterior à entrega do produto, ficando embalado até o 

dia da montagem, onde o montador se dirige a casa do cliente de moto, sendo inviável o 

retorno dessa embalagem. Com a conscientização dos entregadores, eles poderão 

argumentar com os clientes sobre a importância da devolução e do correto descarte, 

realizando esse trabalho com interesse em ajudar a melhorar os impactos ao meio 

ambiente e fazendo isso de forma consciente e não de forma obrigatória. 

Além da PNRS, que torna obrigatório o correto retorno dos materiais recicláveis, assim 

como a correta destinação dos resíduos não recicláveis, desde 2002, na cidade de São 

Paulo, existe a Lei Municipal 13.478/2002, que limita a quantidade diária de lixo 

comum para no máximo 200 litros.  
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A título de ilustração, o LIMPURB (Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura de 

São Paulo) registrou que a quantidade de lixo recolhida em 1985 foi de 4.450 

toneladas/dia e que em 2006 essa quantidade aumentou para 16 mil toneladas/dia, 

classificando-se como a terceira maior coleta de lixo do mundo. É importante observar 

que, até esta data, a cidade possuía algumas unidades-piloto de coleta seletiva em 

determinados bairros, com quantidades relativamente pequenas. (LEITE, 2010). 

Com isso, aumenta cada vez mais a responsabilidade de todos em minimizar a 

quantidade de lixo gerado, e fazer a reciclagem daquilo que for possível, e os órgãos 

públicos tem papel fundamental para que tudo isso se torne possível, por meio de 

campanhas de conscientização, e realização das coletas dos materiais recicláveis. 

Apesar de a empresa possuir uma Central de Triagem para reciclar suas embalagens, 

entre outros materiais, de acordo com o supervisor da CT, a atual estrutura já está 

saturada, e não está preparada para receber um volume maior de materiais retornados 

por logística reversa, do que o que recebe atualmente. Ainda, segundo o supervisor, para 

que a CT suporte maior volume de materiais recicláveis, é necessário sua ampliação, 

tanto em espaço físico, como em número de maquinários e colaboradores. 
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9. COMPARATIVO COM OUTRAS EMPRESAS 

Além da empresa Alfa, que é o estudo de caso do atual trabalho, foram feitos 

comparativos com duas outras empresas: uma semelhante a empresa Alfa, que é a 

empresa Beta, que também comercializa móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, 

principalmente para as classes C e D; e outra, que é a empresa Gama, que tem em sua 

carteira de clientes, principalmente as classes A e B. 

Na empresa Beta, foi enviado e-mail questionando como são feitos os retornos das 

embalagens, mas não houve retorno. Através do SAC, um funcionário da empresa 

informou que os móveis também são montados em datas posteriores às entregas, 

dificultando o retorno das embalagens, e que normalmente ficam com os clientes.  

Na empresa Gama, por e-mail, e através do SAC, um funcionário da empresa informou 

que os móveis são entregues e montados no mesmo dia, facilitando o retorno das 

embalagens. 

Para as empresas Alfa e Beta não é viável fazer a entrega e montagem do móvel no 

mesmo dia, isso porque o valor do móvel não compensaria o custo de parar na casa de 

cada cliente, para realizar a montagem do móvel, e depois seguir para a casa de outro 

cliente, pois o tempo gasto com essa atividade seria grande, e por serem empresas que 

comercializam produtos com valor mais acessível, o volume de entregas é maior.  

Observa-se que a dificuldade em trazer o material de volta não é somente pela não 

autorização do cliente, ou, falta de conscientização do colaborador, mas, também, pela 

inviabilidade do retorno.  

Se esses materiais ficarem com os clientes, as chances de eles terem a correta destinação 

são pequenas: primeiro, pela falta de consciência ambiental de grande parte da 

população; e, segundo, porque das cidades que praticam a coleta seletiva, apenas parte 

do município é atendida. Para que isso se torne possível, seria necessário que o poder 

público tivesse maior comprometimento com o tratamento dos resíduos sólidos no 

Brasil, além de um plano de conscientização para a população.  

Atualmente o Brasil conta com 57,6% dos municípios que realizam a coleta seletiva, e, 

apesar da significativa contribuição, observa-se que ainda há muito que fazer para 

melhorar e aumentar a coleta seletiva no Brasil, pois, apesar da expressiva quantidade 

de municípios com coleta seletiva, muitas vezes tais atividades resumem-se em 

disponibilizar pontos de entrega voluntária à população ou na formalização de 

convênios com cooperativas de catadores para a execução dos serviços (ABRELPE, 

2010).  
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FIGURA 2 - Percentuais de Municípios por Região em que existem iniciativas de 

Coleta Seletiva em 2010 

 

                               

                            45,7%  

                                                                                     34,8%  

                                            27,7% 

TOTAL BRASIL: 57,6%                                    79,5% 

                                                          77,7% 

 

FONTE: Pesquisa ABRELPE (2010) adaptado pela autora.  

A tabela 2 mostra a quantidade de municípios separados por região, onde há iniciativas 

de coleta seletiva, versus municípios onde não há nenhuma iniciativa, sendo possível 

observar em quais regiões são necessárias mais atenção por parte do poder público. 

TABELA 2 - Quantidades de Municípios com Iniciativas de Coleta Seletiva em 2010 

no Brasil  

Iniciativas de  

coleta seletiva  

Norte  Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil  

Sim 205 624 129 1.326 923 3.207 

Não 244 1.170 337 342 265 2.358 

Total  449 1.794 466 1.668 1.188 5.565 

FONTE: Pesquisa ABRELPE (2010) 
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Segundo a ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais:  

A gestão de resíduos sólidos no Brasil ainda encontra diversos obstáculos, 

principalmente nos grandes centros urbanos... os índices de geração e coleta 

de RSU por habitante superaram mais de seis vezes o índice de crescimento 

populacional do país registrado pelo censo do IBGE 2010 no mesmo período, 

a demonstrar a necessidade de adoção imediata de um sistema integrado e 

sustentável de gestão de resíduos. 

De acordo com a pesquisa realizada pela ABRELPE (2010), verificou-se que houve 

aumento de menos de 1% na destinação adequada de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

para aterros sanitários, mas, por outro lado, houve aumento na quantidade de RSU 

destinados de forma inadequada, com consideráveis danos ao meio ambiente.  

O aumento significativo na geração de RSU e a destinação final feita de forma 

inadequada são os principais problemas apontados na gestão de resíduos sólidos 

urbanos e que necessitam de especial atenção (ABRELPE, 2010).  

A ABRELPE (2010) ainda destaca que não há uma única solução para resolver os 

problemas relacionados aos resíduos sólidos, são necessárias ações integradas, uma vez 

que a gestão de resíduos é um processo, composto de sistemas conectados. Daí a 

importância da LR como parte da solução para esses problemas.  

 

9.1 DIFICULDADES À SEREM ENFRENTADAS 

Alguns problemas que foram observados no presente trabalho, na questão da logística 

reversa estão listados abaixo: 

1. Muitos clientes optam por ficarem com as embalagens, em especial, as caixas de 

papelão, dificultando seu retorno; 

2. A montagem dos móveis em data posterior à entrega inviabiliza a logística reversa 

das embalagens dos móveis; 

3. Falta treinamento, conscientização e envolvimento das equipes que fazem as entregas 

dos produtos; 

4. Faltam divulgação e campanhas de impacto em prol do meio ambiente, para 

conscientização tanto dos funcionários da rede quanto dos clientes; 

5. Não há espaço físico, funcionários e maquinários suficientes para ampliação e 

recebimento dos materiais recicláveis na Central de Triagem; 
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6. Falta maior empenho do Poder Público na divulgação, conscientização e ampliação 

dos postos de coleta seletiva, para que haja maior participação dos municípios e da 

sociedade. 

Através desses problemas observados, faz-se necessário buscar alternativas e/ou 

soluções para que a logística reversa seja realizada de forma eficiente, visando melhorar 

continuamente seu processo, de forma gradativa, e inserindo sempre as melhores 

práticas.  
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10. ALTERNATIVAS PARA RETORNO DAS EMBALAGENS 

10.1 ENVOLVIMENTO DOS CONSUMIDORES COM CAMPANHA DE PONTOS 

E FIDELIZAÇÃO 

Nesse estudo de caso, através de uma conversa informal com os entregadores, observou-

se que a principal dificuldade em retornar com o material reciclável é convencer os 

clientes a devolverem as embalagens, além da montagem dos móveis que ocorre em 

período posterior à entrega, impossibilitando que o montador traga esse material de 

volta.  

Uma forma de estimular os clientes a devolverem as embalagens, é fazer uma campanha 

de pontos na devolução das embalagens. Se o cliente autorizar que o entregador volte 

com a embalagem, ele ganhará pontos que poderão ser trocados por produtos, ou 

desconto em uma próxima compra. O cliente recebe um canhoto como comprovante da 

entrega da embalagem, e faz o seu cadastro no site da empresa, informando o número 

ou a combinação de letras e números que estão no canhoto. Para adquirir o desconto, 

esse número só poderá ser inserido uma única vez. 

No caso das embalagens dos móveis, se não houver autorização do cliente para retirar a 

embalagem externa na entrega, e ele preferir que o seu produto fique embalado até a 

montagem do móvel, o cliente também poderá ganhar pontos se fizer a entrega da 

embalagem em qualquer filial da rede. Para isso, é necessário que a embalagem tenha 

uma identificação, com código de barras, identificando que aquela embalagem pertence 

a um produto de uma das lojas da rede. Após a entrega, será feita a leitura e 

identificação da embalagem e o cliente receberá um cupom com direito a pontos, que 

poderão ser trocados. Isso servirá também para trazer o cliente novamente à loja, 

possibilitando nova compra.  

Outra forma de estimular os clientes a devolverem as embalagens, seria trocá-las por 

cupons, onde eles podem concorrer a diversos prêmios, com sorteios semanais. Esses 

cupons poderão ter um número a ser sorteado pela loteria federal, ou, poderá ser um 

cupom que tenha que ser preenchido, e depositado em qualquer loja da rede, com 

sorteios estipulados por ela.  
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10.2 DESCONTO PELA DEVOLUÇÃO 

Uma alternativa para os clientes que compram e retiram seus produtos, seria conceder 

desconto no preço do produto, para os que deixarem as embalagens na loja. Alguns 

produtos como celulares, máquinas fotográficas, ferros de passar, laptops, etc., são 

facilmente transportados, não havendo necessidade de estarem embalados, apenas 

envoltos em plástico bolha, para protegê-los. Essas são apenas algumas ações que 

poderão servir como estímulo aos clientes a devolverem as embalagens de seus 

produtos, e contribuírem com a correta destinação desses materiais.  

 

10.3 AÇÕES COM OS COLABORADORES 

Uma alternativa de melhorar a logística reversa da empresa seria a conscientização dos 

colaboradores, em especial, daqueles que fazem a entrega das mercadorias nas casas dos 

clientes, pois serão eles os responsáveis em trazer de volta a maior parte das 

embalagens, como por exemplo: as embalagens dos produtos da linha branca, e também 

as embalagens externas dos móveis, que já podem ser desembalados logo após a entrega 

e sua embalagem retornar com o caminhão. O móvel ficará com outro tipo de proteção, 

de menor volume, essa embalagem interna será abordada no item 10.7. Por meio de 

treinamentos e palestras, conscientizar a todos, principalmente o entregador, que é o 

funcionário mais próximo dos clientes no momento da entrega, para que este possa 

persuadi-los a autorizarem o retorno das embalagens. Pela falta de consciência de 

muitos funcionários, é necessário abordar o tema meio ambiente e a importância de sua 

preservação, para que cada colaborador perceba que não é apenas para cumprir a PNRS, 

e adequar-se a lei, mas que esse assunto é de extrema importância, para que o planeta 

não entre em colapso, prejudicando a todos e comprometendo o futuro das próximas 

gerações.  

 

10.4 CONSCIENTIZAÇÃO DOS CLIENTES 

Também é importante a conscientização dos clientes, onde em sua grande maioria, 

optam por ficar com a embalagem. Nesse caso, campanhas publicitárias direcionadas 

aos clientes, podem aumentar o nível de consciência ambiental, e mesmo que o cliente 

não devolva as embalagens, possivelmente ele destinará esse material corretamente.  
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10.5 ALTERNATIVAS PARA A CENTRAL DE TRIAGEM 

Atualmente, a Central de Triagem tem capacidade de receber um total de 

aproximadamente 1.000 toneladas de materiais recicláveis ao mês, incluindo todos os 

materiais que são comercializados pela CT, ou seja, além dos materiais citados no 

presente trabalho: plástico, papelão e isopor, há diversos diferentes tipos de materiais, 

entre eles: sucata metálica, tetra pack, alumínio, sucata eletrônica, pneus, baterias, óleos 

vegetais e lubrificantes, papel, jornal, etc. Apesar do grande volume que a CT suporta, é 

preciso ampliá-la, para aumentar a capacidade de recebimento de materiais para 

reciclagem. São necessários investimentos em infraestrutura, compra de maquinários e 

contratação e treinamento de pessoal, para que a CT suporte maior volume de materiais. 

Para isso, tem que haver interesse da diretoria da empresa, além do recurso financeiro 

para efetivação do que foi proposto.  

Enquanto isso não for possível, a sugestão é fazer parcerias com cooperativas de 

catadores, para repassar esse excesso de materiais não suportados pela CT. Fazer 

também parcerias com as prefeituras da região, para recolhimento dos recicláveis é uma 

alternativa viável. Existem algumas empresas que compram os materiais recicláveis, 

mas, mesmo que não haja lucro com o repasse desse material, o ganho ambiental e de 

imagem da empresa serão percebidos.  
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11. SUBSTITUIÇÃO DAS EMBALAGENS 

Para facilitar o retorno e transporte das embalagens dos produtos, além de utilização de 

materiais com maior facilidade de reciclagem, algumas alternativas estão citadas abaixo, 

como a substituição do isopor e utilização de manta de polietileno para proteção dos 

produtos. Essas substituições poderiam ajudar a melhorar a LR da empresa Alfa, pela 

diminuição em volume do material a ser transportado, facilitando seu retorno; além das 

caixas de papelão, em especial, as que embalam os móveis, e que após a entrega, serão 

retiradas, deixando os móveis embalados somente com a manta de polietileno.  

 

11.1 SUBSTITUIÇÃO DO ISOPOR 

Devido a todos os problemas ambientais citados que o isopor pode causar, uma forma 

de anular seu impacto ao meio ambiente, seria substituí-lo pela polpa de papel, que é um 

calço para proteção dos produtos, sendo já utilizado por algumas empresas, e segundo a 

HP, empresa de tecnologias de informação, a polpa de papel pode ser reciclada e 

reinserida na cadeia produtiva, podendo ser reutilizada até seis vezes na produção de 

novos calços, poupando matéria-prima para sua fabricação. Além disso, utiliza muito 

menos água, combustíveis e energia elétrica no processo, e também significa uma 

grande economia em materiais para fabricação da embalagem (IDEIA 

SUSTENTÁVEL, 2010). 

 

IMAGEM 1 - Calços para produtos de linha eletrônica 

 

Fonte: Ecopaper 

 

11.2 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO  

A manta de Polietileno Expandido é uma embalagem protetora utilizada em diversos 

setores como o de eletroeletrônicos, metalúrgico, automobilístico, cosméticos, cristais, 

vidros, cerâmicas e moveleiro. Na construção civil é utilizado como isolante térmico, 
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contra a umidade. Também é utilizado pela indústria náutica e de produtos esportivos, 

na confecção de coletes salva-vidas, colchonetes e sacolas térmicas (PORTAL 

MOVELEIRO, 2011). 

Além da opção de retorno das embalagens dos móveis pelo próprio cliente até uma das 

lojas da rede, onde, por meio disso, ele pode adquirir pontos e descontos em compras de 

produtos da rede, é necessário se pensar em alternativas, onde não haja possibilidade do 

cliente levar a embalagem de volta, que não o faz por diversos motivos: 

• Falta de tempo para dirigir-se a uma das lojas da rede; 

• Dificuldade em retornar as embalagens, devido ao grande volume ou quantidade 

de recicláveis; 

• Falta de consciência ambiental, que gera indisposição para fazer o retorno; 

• Utilização dos recicláveis para outros fins, entre outros. 

Pela dificuldade em retornar as embalagens dos móveis, no caso de impossibilidade do 

cliente fazer o retorno, uma das opções viáveis seria pedir autorização ao cliente para 

desembalá-los em seu local de entrega, trazer a embalagem de volta e deixar o móvel 

protegido com uma manta de polietileno expandido, conforme imagem abaixo:  

FONTE: Portal Moveleiro 

IMAGEM 2- Manta de polietileno expandido 

 

 

 

 

FONTE: Portal Moveleiro 

Para proteção das bordas dos móveis e vidros, pode ser utilizado perfis de polietileno 

expandido, além da polpa de papelão, já citada anteriormente no trabalho, e mostradas 

nas imagens abaixo.  
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                      IMAGEM 3 - Perfis em polietileno expandido       

                                                                                                             

IMAGEM 4 - Cantoneiras para 

proteção de cantos 

                 FONTE: Cadplast 

F 

                      

FONTE: Eco Paper                                                                                    

A imagem 3 mostra perfis de polietileno expandido, para proteger os cantos dos móveis, 

e a imagem 4 mostra cantoneiras de polpa de papel também utilizadas na proteção das 

bordas dos móveis.  

Como esses móveis virão embalados com a manta de polietileno expandido, além da 

caixa de papelão, o entregador pedirá autorização para retirada da embalagem externa 

(papelão), deixando os móveis com a proteção da manta, além dos protetores de bordas, 

até a visita do montador. Com a autorização do cliente, as caixas de papelão e os 

plásticos que envolvem os móveis, poderão retornar com o caminhão que fez a entrega, 

ficando apenas a manta para ser retirada posteriormente.  

As vantagens na utilização desse tipo de material para proteção dos móveis, é que ele 

contribui para a diminuição de riscos e arranhões dos produtos, protege os móveis 

contra impactos, evita umidade, é atóxico, inodoro e quimicamente neutro, evita 

manchas, e tem menor custo por m² em relação ao filme plástico e ao bolha e também 

ocupa pouco espaço (pode ser dobrado), e é 100% reciclável (PORTAL MOVELEIRO, 

2011). 

No dia agendado, o montador se dirige de moto ao ponto de entrega para fazer a 

montagem do móvel, e, após isso, como a manta é dobrável, ele poderá trazê-la no baú 

da moto, e dispensá-la em qualquer loja da rede, caso o baú esteja no limite de sua 

capacidade. Essas medidas poderão ocasionar aumento de satisfação do cliente e 

diminuição de reclamações, devido à retirada dos materiais recicláveis, que muitas 
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vezes geram aspecto de desordem e sujeira, e fazendo com que o cliente perceba que 

adquiriu um produto de uma empresa preocupada com o meio ambiente, e por meio 

disso, melhorar sua imagem perante a sociedade, além da diminuição de resíduos, lixo e 

materiais incorretamente destinados, caso fique com o cliente, e esse não faça a correta 

destinação. 

Outra medida importante, além dos estímulos para devolução dos recicláveis, é a 

conscientização dos clientes através de informativos sobre a importância da logística 

reversa, indicando os números de aterros, capacidade de recebimento do lixo desses 

locais, as vantagens da reciclagem para diminuição do lixo gerado, as leis que tornam 

obrigatório o cumprimento de tais medidas, etc. 

Esses informativos podem ser distribuídos quando o cliente estiver comprando ou 

agendando a entrega de sua mercadoria, e nele pode conter algumas imagens, que 

melhor demonstram a importância da correta destinação dos recicláveis, além de ter nas 

lojas da rede, alguns cartazes destacando algumas ações realizadas pela empresa em 

prol do meio ambiente e da prática de sustentabilidade, como o programa de reciclagem, 

conscientização e ações sociais.  

Abaixo estão listadas algumas alternativas encontradas para melhorar a logística reversa 

da empresa Alfa, a fim de estimular os clientes a devolverem e/ou autorizarem a retirada 

do material reciclável, além de alternativas para colaboradores e melhoria/substituição 

de materiais:  

1. Programa de pontos com troca por produtos ou descontos em uma nova compra, na 

devolução do material reciclável; 

2. Troca por cupons para concorrer a prêmios, com sorteios estipulados pela empresa;  

3. Descontos no preço do produto para os clientes que deixarem as embalagens na loja; 

4. Campanhas publicitárias para aumentar o nível de consciência ambiental dos clientes, 

com divulgação dos resultados obtidos; 

5. Treinamentos e palestras para conscientização dos colaboradores; 

6. Substituição do isopor por calço de polpa de papel; 

7. Em relação aos móveis, com autorização do cliente, retirar as caixas de papelão, e 

deixar os móveis protegidos pela de manta de polietileno expandido, além dos perfis de 

polietileno expandido ou polpa de papel para proteger os cantos dos móveis. 
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12. CONCLUSÃO 

A logística reversa antes impensada por alguns, e vista, por outros, como algo 

trabalhoso e desnecessário, mostra-se como oportunidades de ganho. Do ponto de vista 

econômico, o ganho advém da comercialização dos materiais recicláveis, reutilização e 

retorno de materiais ao ciclo produtivo, diminuindo assim, o custo com a compra de 

matérias-primas. Como ganho de imagem da empresa, ela é vista pela sociedade como 

empresa amiga do meio ambiente, podendo atrair clientes que estão cada vez mais 

preocupados com a questão ambiental. Além disso, há também o ganho ambiental, que 

é percebido com a redução da quantidade de lixo gerado e aumento na reciclagem e 

reutilização de produtos, gerando, dessa forma, economia dos recursos naturais, como 

água, energia e matérias-primas. Mas, tudo isso só será possível se a logística reversa 

for adequadamente planejada e executada. 

Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos todos os fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos 

(DECRETO 7.404, de 23 de dezembro de 2010, Artigo 5º). 

E a obrigatoriedade que cabe aos consumidores é a de acondicionar adequadamente e de 

forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e a disponibilizar adequadamente os 

resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução (DECRETO 7.404, 

de 23 de dezembro de 2010, Artigo 6º). Vale ressaltar que, os consumidores muitas 

vezes não o fazem por falta de consciência ecológica e, também, falta de coleta seletiva 

nos municípios onde residem, assim como a não separação de materiais nas empresas 

em que trabalham.  

O presente trabalho mostrou algumas dificuldades e alternativas da empresa Alfa, em 

tornar possível e adequada a logística reversa para retorno das embalagens dos produtos 

dos clientes. Mas a pesquisa foi limitada por falta de informações e não autorização de 

estudos para aprofundamento de dados da empresa estudada. No que foi possível, foi 

observado falta de treinamentos para capacitação e envolvimento dos colaboradores, em 

especial, daqueles que fazem as entregas dos produtos, assim como os montadores dos 

móveis comercializados na rede. Também é necessário estimular os clientes a 

devolverem as embalagens, e uma das formas para isso, como foi citado no texto, é o 

programa de pontos, onde, na devolução da embalagem, o cliente ganha pontos, que 

podem ser trocados por mercadorias, descontos em produtos, ou ainda, cupons para 

concorrerem a prêmios. Além disso, são necessárias campanhas de conscientização para 
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os clientes, com informativos sobre logística reversa, meio ambiente e ações sociais, 

para que esse cliente perceba a importância de preservar, e também que a rede varejista 

que ele escolheu para comprar seus produtos, é amiga do meio ambiente, podendo, 

dessa maneira, motivá-lo à compra e fidelização àquela rede.  

Independente disso, cabe ao Poder Público fazer a sua parte, para que, quando não for 

possível fazer o retorno da embalagem, a população encontre caminhos para destinar 

corretamente esse material. 

Além de ter políticas e tecnologias adequadas para que esse material retorne e tenha 

correta destinação, torna-se fundamental a conscientização e comprometimento de 

todos, e aqui estão incluídos, poder público, empresários, e população em geral. Porque 

sem isso, é impossível que qualquer planejamento tenha sucesso, pois, se houver 

empenho de todos, com certeza, os impactos do homem ao meio ambiente serão 

minimizados, e todo o meio ambiente será beneficiado, incluindo o homem. 

De uma forma geral, pode-se observar que a logística reversa é uma das ferramentas que 

visa contribuir com a preservação do meio ambiente, no direcionamento adequado dos 

materiais recicláveis, além da contribuição social, onde há geração de emprego e renda 

com a venda desses materiais.  

Sua eficácia depende dos vários atores envolvidos, entre eles, o consumidor, que é peça-

chave do processo, pois é ele que escolhe onde consumir, e pode exigir, ou, não 

comprar de empresas que não são ecologicamente corretas. Além disso, ele é o último 

ator da cadeia produtiva, e se for ambientalmente consciente, destinará ou permitirá a 

correta destinação de seus produtos, embalagens, etc.  

Também são necessárias campanhas de conscientização para população em geral, 

realizadas através da mídia, nas escolas, nas empresas, pelos órgãos públicos, etc., para 

que todos colaborem, diminuindo o volume nos aterros sanitários. Através de 

campanhas publicitárias que impactem, e mostrem a realidade do planeta, é possível que 

boa parte da população se sensibilize, e percebam que não é só a saúde do planeta que 

está em perigo, mas também a do ser humano.  

O aumento no nível de informação da população, a eliminação dos desperdícios em todo 

o elo da cadeia produtiva, o desenvolvimento de novas tecnologias, buscando minimizar 

a utilização dos recursos naturais, e diminuição de geração de lixo, além de mudanças 

no padrão de comportamento do consumidor, faz com que seja possível de se alcançar a 

melhoria nos impactos do homem ao meio ambiente. 
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