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RESUMO 
 
O presente trabalho possui como objetivo discutir sobre o processo de logística reversa no mercado 
atual, a importância desse processo e objetivos. Para a realização desta pesquisa utilizou-se o 
método qualitativo através da revisão de literatura. Compreende-se que a logística reversa refere-se à 
ação de retorno do produto ou embalagem já utilizada pelo cliente a empresa fabricante. Este 
percurso reverso possui como finalidade reutilizar o produto descartado, já utilizado pelo cliente ou 
em decorrência a outros fatores, assim este produto não perde totalmente sua vida útil, uma vez que 
se torna novamente matéria-prima de um novo produto ou da mesma categoria. Com esta ação as 
empresas garantem que o meio ambiente não seja ainda mais prejudicado pelas ações capitalistas 
da sociedade as quais intensificam os danos ao meio ambiente. Além disso, considera-se a 
obrigatoriedade das empresas adotarem práticas que repensem suas ações sobre a natureza, 
adotando assim uma postura de responsabilidade social. Pode-se perceber que diversas legislações 
buscam esclarecer sobre essa obrigatoriedade da consciência ambiental, pois com o decorrer dos 
inúmeros avanços e desenvolvimentos tecnológicos a degradação do meio ambiente também 
cresceu agravando consequências à saúde e vida do próprio ser humano. 

 
 
Palavras-chave: Logística Reversa; Gestão Ambiental; Empresa. 

 
 

ABSTRACT 
 
 
The present work aims to discuss about the reverse logistics process in the current market, its 
importance and objectives. For the accomplishment of this research the qualitative method was used 
through literature review. It is understood that reverse logistics refers to the return action of the 
product or packaging already used by the customer to the manufacturing company. This reverse route 
aims to reuse the discarded product, already used by the customer, so this product does not totally 
lose its useful life, once it becomes the raw material for a new product or the same category. With this 
action companies ensure that the environment is not further hampered by the capitalist actions of 
society which intensify damage to the environment. In addition, it is considered the obligation of 
companies to adopt practices that rethink their actions in nature, thus adopting their social 
responsibility. It is noticed that more and more diverse laws seek to clarify this obligation through laws, 
because with the course of the numerous advances and development the degradation of the 
environment also increased worsening consequences to the very human being. 
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Compreende-se que a manutenção da vida é totalmente dependente das 

condições ambientais, pois fica evidente que os reflexos desse descuido do homem 

com a natureza, acumulado por um longo período de tempo, tem se repercutido em 

inúmeras consequências negativas ao modo de vida como na falta de água, efeito 

estufa, doenças transmissíveis, entre outros aspectos negativos que permeiam à 

sociedade. 

Além disso, as empresas percebem, a partir do progresso das técnicas em 

gestão, que evitar o impacto empresarial ao meio ambiente é necessário e ainda 

proporciona melhores custos e benefícios à sua produção, além de ser considerado 

como um diferencial competitivo no âmbito do mercado.   

Neste contexto, a temática da Logística Reversa tem se inserido como uma 

perspectiva constante nos modos de gestão empresarial atuais. Esta se baseia em 

um método que visa reutilizar determinados bens/produtos e reverter o retorno 

desses a própria empresa, a fim de evitar desperdício de matéria-prima e 

reaproveitar aquilo que já fora produzido. 

Este ciclo reverso pode ocorrer de duas formas, a partir da logística reversa 

do pós-consumo e da logística reversa da pós-venda. A logística do pós-consumo 

ocorre nos casos em que o produto é descartado após a utilização pelo cliente, mas 

ao invés de ir para o lixo comum é destinado à empresa responsável. Já no caso da 

logística da pós-venda, o retorno ocorre em decorrência a problemas com o produto, 

como funcionamento, defeitos, envio do produto incorreto, entre outros problemas 

relacionados ao funcionamento do produto após determinado período da venda. 

Ambos os modos de logística reversa são importantes ferramentas na gestão 

ambiental sendo essenciais na atualidade, além disso, a empresa beneficia-se de 

vários pontos positivos ao adotar essa prática, os quais são elencados no decorrer 

do trabalho. 

Considera-se que com a configuração deste ciclo reverso, o setor 

administrativo garante que o impacto ambiental de seus produtos seja menor e 

garante que a matéria-prima já utilizada seja reaproveitada, o que lhe promove um 

menor custo financeiro com aquisição de novos recursos naturais. 

Por este viés, questiona-se qual a relevância do processo de logística reversa 

no cenário empresarial atual? 
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Nesse sentido, o presente artigo possui como objetivo apresentar a logística 

reversa no mercado, discutindo sobre a legislação presente sobre o tema e a 

necessidade de adoção da responsabilidade ambiental nas empresas. 

Ao considerar que a continuidade de qualidade de vida no país e no mundo 

são fatores totalmente vinculados ao meio ambiente, compreende-se que a natureza 

deve ser cuidada. Desse modo, a presente pesquisa se justifica ao discutir sobre as 

temáticas relacionadas à logística reversa, além de serem relevantes ao contexto da 

administração de empresas e demais setores que vivenciam temáticas semelhantes 

em seu cotidiano. 

O trabalho baseou-se em uma metodologia qualitativa, a partir da revisão de 

literatura, a qual se estruturou em publicações sobre o tema, como artigos 

científicos, periódicos e livros. 

 

2 A CONSTRUÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 
 

Compreende-se que a preocupação com os danos causados pela sociedade 

no mundo é um dos temas de maior visibilidade na atualidade, assim considera-se 

que variados contextos têm propagado discursos em relação a este aspecto, como 

até mesmo propostas constituídas a partir de legislações, as quais visam o cuidado 

com o meio ambiente. 

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu artigo 225, sobre a 

preocupação com o meio ambiente: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às 
presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988, s/p). 

 
 

Observa-se que nesse momento o país já inicia uma preocupação com a 

situação ambiental, pois começam a perceber o quanto o meio ambiente é essencial 

a vida do homem, bem como a continuidade de sua existência é totalmente 

dependente desse ciclo, por conta disso passam a ser investidos inúmeras 

discussões e legislações que garantam essa qualidade. 

 No entanto, talvez, nesse período, a lucratividade ainda fosse o foco, visto 

que sempre a rentabilidade foi considerada como o principal objetivo nas gestões 
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empresariais. Porém, deve-se considerar que o desgaste ambiental do país 

representa que a qualquer momento os recursos naturais para produção de qualquer 

produto podem vir a faltar e implicar de modo relevante no desenvolvimento 

empresarial (PIZZI; HENRIQUES, 2006). 

De acordo com Guarnieri (2011, p.21): 

 

A extração de recursos naturais, a crença de que estes são renováveis e 
inacabáveis, além do aumento da escala de produção devido à revolução 
industrial, estimularam a exploração do meio ambiente e elevaram a 
quantidade gerada de resíduos. 
 

 

 Compreendem-se como impactos ambientais as ações do homem que 

atingem da natureza, classificando-as em negativas, positivas, pequenas ou 

grandes, em conformidade com a alteração que homem causa diretamente ao meio 

ambiente (PIZZI; HENRIQUES, 2006; BARBOSA, 2004). 

Por outro lado, percebe-se de modo crescente a exigência relacionada aos 

critérios envolvidos à responsabilidade social e nos modos de sustentabilidade, ao 

perceberem o quanto é importante este tema para continuidade da vida. Desse 

modo, cada vez mais esse assunto é um aspecto essencial em contextos 

institucionais diversos.  

 

Hoje, são muitas as empresas que assumem essa nova forma de gestão, 
incorporando, em estrutura, uma política voltada ao social, ecológico e 
humano. Essa política empresarial procura desenvolver atitudes éticas, 
tanto com os públicos internos como para os externos da empresa, em 
diálogo com a sociedade. (PIZZI; HENRIQUES, 2006, p.204). 
 
 

O discurso de exigência do compromisso social nas diversas organizações 

tem se intensificado, há uma vinculação do tema com a ética profissional e tem se 

tornado uma política empresarial, conforme afirmam Pizzi e Henriques (2006). 

De acordo com Bolzan (2012, p.127): 

 

[...] empresa sustentável é aquela que procura incorporar os conceitos e 
objetivos relacionados com o desenvolvimento sustentável em suas 
políticas e práticas de forma consistente. O objetivo da empresa com 
responsabilidade social é contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento 
sustentável. Para a empresa, a incorporação desses objetivos significa 
obter estratégias de negócios e atividades que consigam atender às 
necessidades das empresas atuais, sustentando e aumentando os recursos 
humanos e naturais que serão necessários no futuro.  
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Considera-se necessário pensar no impacto social que a prática das 

instituições causa no contexto social e ambiental, um modo de garantir que o meio 

ambiente seja repensado e menos atacado com o mercado moderno. Compreende-

se que este novo olhar desfavorece a degradação do contexto ambiental, que 

atualmente está tão danificado pelas práticas capitalistas do homem.  

Desse modo, a gestão ambiental acontece através de ações governamentais 

ou não, no setor privado e público. A partir de exigências legislativas o governo 

consolida as ações, estabelecendo critérios para produção e desenvolvimento do 

setor público privado, levando em consideração o modo como o ambiente será 

atingido. Enquanto, os demais âmbitos necessitam colocar em prática as ações 

previstas em lei, como apontam os autores abaixo: 

“As exigências da responsabilidade social derivam da pressão que setores da 

sociedade exercem, tendo como ponto de partida a questão ambiental.” (PIZZI; 

HENRIQUES, 2006, p.203). 

Conforme Teixeira e Bessa (2009), no Brasil houve ainda uma demora da 

parte das instituições nacionais adotarem práticas sustentáveis. No entanto, “[...] na 

década de 1990, em decorrência da evolução da discussão e preocupação com a 

preservação do meio ambiente e com as condições sociais e econômicas da 

sociedade.” (SOUZA; RIBEIRO, 2013, p.370). 

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente, em abril de 1987, na 

Assembleia Geral das Nações Unidas apresentou o termo sustentabilidade. Nesta 

Comissão foi divulgado o “Relatório Nosso Futuro Comum”, geralmente conhecido 

como “Relatório Brundtland”. Neste relatório o desenvolvimento sustentável é 

evidenciado como “o desenvolvimento que preenche as necessidades do presente, 

sem comprometer a habilidade das gerações futuras de preencherem suas próprias 

necessidades”. (ONU, 1987, s/p). 

Nesse sentido, a sustentabilidade preocupa-se com o cuidado em relação ao 

uso dos recursos naturais atuais para que estes não sejam escassos em um futuro 

breve. A sustentabilidade tornou-se um conceito que faz parte das discussões 

globais, pois é vista como uma ação extremamente necessária no contexto atual, 

pois é a garantia da manutenção do meio ambiente e de sua continuidade, o que 

está totalmente relacionado à qualidade de vida na sociedade (GUARNIERI, 2011). 

Assim, esta perspectiva propõe repensar em atividades humanas que 

satisfaçam as necessidades da sociedade, todavia, sem desgastá-la, conservando a 
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biodiversidade, os ecossistemas e mantendo a qualidade de vida das pessoas. Essa 

perspectiva visa reduzir os impactos decorrentes das práticas degradantes que 

danificam a natureza de forma definitiva, visto que a recuperação de determinados 

recursos naturais não ocorre. 

Ações sustentáveis podem ocorrer não somente em âmbitos empresariais, 

mas também em comunidades, cidades, bairros que percebam a necessidade de 

potencializar ações que promovam o pensar no meio ambiente e em sua 

sensibilidade (SULAIMAN, 2011). 

A educação ambiental é uma estratégia extremamente valiosa para 

conscientização da relevância desse tema nas atitudes cotidianas, independente do 

contexto, seja ele empresarial ou na própria residência. 

Conforme Sulaiman (2011, p.644), “[...] a educação ambiental, com a 

responsabilidade de educar para uma diferente e sustentável relação humana com o 

meio ambiente”. Desse modo, a educação ambiental promove conhecimento de 

outras formas do homem relacionar-se com o meio no qual ele convive diariamente. 

Tanto a mídia, quanto as produções científicas são ferramentas de 

propagação das práticas sustentáveis, ao disponibilizar conhecimento e experiências 

sobre práticas acessíveis a quaisquer populações (SULAIMAN, 2011). 

 

Em Educação Ambiental, ciência e formação crítica precisam se relacionar 
de modo a compreendermos sob que condições o saber científico se 
desenvolveu e a favor do que e de quem, nos apropriando da base 
instrumental e reflexiva necessária para a educação, para alteração objetiva 
das condições de vida da população e reversão do processo de degradação 
e exploração das demais espécies e da natureza como um todo, rompendo 
com dogmas e obstáculos à liberdade humana. (LOUREIRO, 2004, p. 30). 

 
 

Por este viés, compreende-se a relevância do conceito de consciência 

ambiental, este se refere à compreensão do meio ambiente que o homem vive e as 

consequências de suas ações neste contexto. A consciência seria a aquisição da 

percepção do homem de suas atitudes no planeta (SOUZA; RIBEIRO, 2013). 

Com isso, ampliam-se as propostas com a finalidade de gerar a consciência 

ambiental com intuito de promover a compreensão sobre a necessidade do cuidado 

com a natureza. 

Nesse sentido, a educação de modos mais reflexivos sobre ação no 

ambiente, pode e deve começar desde a formação enquanto sujeito, somente dessa 



7 

 

forma serão formadas populações mais conscientes e sensíveis com a atual 

situação humana e ambiental. 

Deve-se considerar que a propagação de um discurso de crise ambiental, o 

qual avança constantemente, também é responsável por promover a compreensão 

dos efeitos nocivos do homem à natureza (SOUZA; RIBEIRO, 2013). 

 Nesse percurso, o conceito de sustentabilidade intensifica-se nos variados 

contextos sociais, instituindo a conscientização em relação à adoção de práticas que 

levem em consideração o cuidado com a natureza e o meio ambiente. Conforme 

apontam Souza e Ribeiro (2013, p.370): 

 

[...] a sustentabilidade ambiental está relacionada a padrões de consumo e 
de produção sustentáveis e uma maior eficiência no uso de energia para 
reduzir, ao mínimo, as pressões ambientais, o esgotamento dos recursos 
naturais e a poluição. 

 
 

 A sustentabilidade ambiental refere-se à consciência sobre o desenvolvimento 

econômico e social, mas que considere a preservação do ecossistema através de 

medidas que visam reduzir o impacto do ambiental nos diferentes setores. 

 Conforme já exposto, o desenvolvimento da sustentabilidade ambiental 

depende de vários fatores como leis, educação, propagandas que viabilizem a 

expansão da compreensão da necessidade de adotar ações sustentáveis para a 

conservação do ambiente que é essencial para a sobrevivência humana (SOUZA; 

RIBEIRO, 2013). 

Assim, o meio ambiente, um dos recursos que garantem a continuidade da 

sobrevivência do homem, passa a ser valorizado, ao perceberem que a sociedade é 

totalmente dependente da existência do meio ambiente, por conta disso, a 

necessidade de cuidado com as riquezas naturais são essenciais.  

Nesse sentido, cresce cada vez mais as políticas relacionadas ao cuidado 

com a natureza e com o modo como as ações do homem interferem na manutenção 

dos recursos naturais (PORTILHO, 2005). 

“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.” 

(CASTANHARO et al., 2007, p.7). 
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Compreende-se o lixo produzido pela sociedade como uma das grandes 

problemáticas que interferem na qualidade de vida do homem, gerando ainda o 

desequilíbrio ambiental. Por conta desse desequilíbrio, inúmeras consequências 

negativas influenciam de modo prejudicial à vida, como doenças transmissíveis, 

mudanças climáticas, falta de recursos naturais, efeito estufa, entre outros aspectos. 

Por este viés, as empresas são grandes produtoras de impactos no ambiente, 

em decorrência a produção de gases, retirada de recursos naturais e produção de 

lixo. Neste sentido, atualmente constitui-se a política de Logística Reversa, uma área 

que tem crescido em conjunto a necessidade de cuidado com o ambiente no âmbito 

empresarial. 

 

2.1 LOGÍSTICA REVERSA 

 

Diante da perspectiva de cuidado ambiental, a logística reversa é uma 

estratégia recente, a qual tem se inserido em diversos contextos empresariais. Neste 

sentido, o termo logística reversa veio emprestado do setor de transporte de 

produtos, o qual é responsável por encaminhar ao consumidor os produtos 

comercializados (BALLOU, 1993). Já nesta perspectiva esse termo tem uma 

variação em seu principal objetivo devido “o aumento da população e a 

industrialização cresce a preocupação com o meio ambiente e a ecologia, onde uma 

das principais preocupações é a reciclagem de sólidos.” (OLIVEIRA; SANTOS; 

PAULISTA, 2016, p.3). A Lei nº 12.305 define a logística reversa da seguinte forma 

em seu artigo 3º: 

 

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 
empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. (BRASIL, 
2010) 

 

Deve-se considerar que além dessa preocupação ambiental, 

obrigatoriamente, conforme observado no capítulo anterior, as empresas necessitam 

ter esse olhar de cuidado com o meio ambiente por conta das obrigatoriedades 

observadas na legislação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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Dentro dessa perspectiva, a lei nº 12.305 garante que sejam realizados 

determinados aspectos para que o meio ambiente não seja cada vez mais 

deteriorado pelas ações capitalistas do homem.  

 

Art. 1
o
  Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo 

sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 
diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos 
sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do 
poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. (BRASIL, 2010, 
s/p). 
 
 

Diante disso, Mueller (2005) esclarece os aspectos que levam as empresas a 

atuarem na perspectiva da logística reversa atualmente: 

 

1) Legislação Ambiental que força as empresas a retornarem seus produtos 
e cuidar do tratamento necessário;  
2) benefícios econômicos do uso de produtos que retornam ao processo de 
produção, ao invés dos altos custos do correto descarte do lixo;  
3) a crescente conscientização ambiental dos consumidores;  
4) Razões competitivas – Diferenciação por serviço;  
5) limpeza do canal de distribuição;  
6) proteção de Margem de Lucro;  
7) recaptura de valor e recuperação de ativos. (MUELLER, 2005, p.1). 

 

Assim, surge no âmbito das empresas à logística reversa como estratégia de 

reparo a este desgaste ambiental ocasionado pela sociedade. Desse modo, torna-se 

cada vez mais complexo o descarte de determinados lixos em qualquer destino, pois 

estes são prejudiciais à natureza.  

A logística reversa diz respeito ao gerenciamento do retorno de materiais 

produzidos para uma empresa responsável, muitas vezes esta é uma empresa 

terceirizada ou a própria empresa a qual fabricou o produto. Os autores Adlmaier e 

Sellitto (2007, p.397) definem a logística do seguinte modo: “Logística reversa é o 

movimento de bens que partem do consumidor e seguem em direção ao produtor, 

em um canal de distribuição que opera na direção oposta à original.” 

Por exemplo, as empresas que fabricam bebidas, necessitam gerenciar o 

retorno das garrafas aos pontos de vendas e o posterior retorno do produto a 

determinada empresa. Isto se dá, devido ao reaproveitamento da matéria-prima, as 

garrafas são reaproveitadas e voltam a ser utilizadas após alguns reparos (LOPES; 

CALVO, 2006). 
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Em outras variedades de empresas esse processo também ocorre, como, por 

exemplo, em indústrias de eletroeletrônicos, automobilística e varejo. Nestes casos, 

a empresa necessita criar um processo de gerenciamento dos produtos descartados 

para que estas retornem a empresa (LOPES; CALVO, 2006). 

Nesse sentido, a logística reversa é uma área que possui como finalidade se 

responsabilizar por este fluxo de retorno dos produtos/materiais que são 

descartados, isto ocorre mediante a conscientização do consumidor desde o 

contexto de consumo até o local de origem do produto, como apontam Lopes e 

Calvo (2006, p.1): 

 

A vida de um produto, do ponto de vista logístico, não termina com sua 
entrega ao cliente. Produtos se tornam obsoletos, danificados, ou não 
funcionam e deve retornar ao seu ponto de origem para serem 
adequadamente descartados, reparados ou reaproveitados. Devido a 
legislações ambientais mais severas e maior consciência por parte dos 
consumidores, as empresas estão não só utilizando uma maior quantidade 
de materiais reciclados como também tendo de se preocupar com o 
descarte ecologicamente correto de seus produtos ao final de seu ciclo de 
vida.  
 

Além disso, deve-se considerar que o contato com o cliente nesses casos não 

tem seu término com a venda do produto, mas se devem organizar informações que 

possibilitem o retorno desses produtos, ou seja, os conscientizem (LOPES; CALVO, 

2006). Como esclarece a lei nº 12.305 sobre a vida útil dos produtos: “IV - ciclo de 

vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a 

obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a 

disposição final”. (BRASIL, 2010, s/p). 

Desse modo, compreende-se que esse prazo de validade de determinado 

produto não possui seu término no momento em que o cliente deixa de utilizá-lo ou 

descarta, pois posterior a isso ainda pode ser reutilizado (OLIVEIRA; SANTOS; 

PAULISTA, 2016; GRIMBERG; BLAUTH, 1998). Este aspecto de logística reversa 

possui como objetivo reconduzir o produto a um local específico responsável por 

reutilizá-lo ou utilizar sua matéria-prima para outros fins.  

Oliveira, Santos e Paulista (2016, p.1) descrevem a finalidade da logística da 

seguinte forma: “A logística atua na área de administração onde seu papel é cuidar 

do transporte e armazenamento de produtos, onde tem papel importante desde a 

produção até a distribuição das mercadorias para o cliente.”  
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A partir dessa visão compreende-se que o setor da logística é responsável 

pela condução dos produtos do percurso empresa cliente, mas no momento esta 

estratégia tomou o rumo inverso, realizando a condução inversa, pois destina o 

produto já utilizado pelo cliente até a empresa. Ou seja, essa ação busca realizar o 

retorno desse produto à empresa com o objetivo de devolver a matéria-prima e 

posteriormente utilizá-la para outros fins ou para os mesmos. Nesse sentido, a lei nº 

12.305 considera a obrigatoriedade de realizar a logística reversa com os seguintes 

setores: 

 

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
de:  I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros 
produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, 
observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em 
lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do 
SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas; II - pilhas e baterias; III - 
pneus; IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; V - lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; VI - produtos 
eletroeletrônicos e seus componentes. § 1

o
  Na forma do disposto em 

regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados 
entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput 
serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, 
metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, 
prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio 
ambiente dos resíduos gerados. § 2

o
  A definição dos produtos e 

embalagens a que se refere o § 1
o
 considerará a viabilidade técnica e 

econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto 
à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. (BRASIL, 2010, 
s/p). 

  

 

Desse modo, compreende-se que a legislação garante essa obrigatoriedade 

na lei, além de explicitar os tipos de produtos que devem ter essa logística reversa 

implantada, a fim de assegurar que essas embalagens ou produtor não irão interferir 

no meio ambiente. Além disso, a legislação ainda observa os seguintes aspectos 

ainda sobre esse cenário: 

 
§ 3

o
  Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, 

em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em 
acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e 
o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos 
produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1

o
 

tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e 
operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, 
consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas:  
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I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  
II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  
III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 
1

o
. (BRASIL, 2010, s/p). 

 

Sendo assim, este processo viabiliza que o produto ou a embalagem retorne 

ao local de origem, conforme demonstra a figura 1: 

Figura 1: Processo logístico reverso. 

 

Fonte: Lacerda (2003, p. 478).  

 

Percebe-se que a logística reversa está inserida no contexto da pós-venda, 

uma vez que após o consumo ou uso do produto o fabricante ainda está em relação 

com o consumidor, visto que este processo terminará apenas com o retorno do 

produto a empresa (LACERDA, 2003).  

 

§ 5
o
  Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos 

fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou 
devolvidos na forma dos §§ 3

o
 e 4

o
. § 6

o
  Os fabricantes e os importadores 

darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens 
reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final 
ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente 
do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos. § 7

o
  Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso 
firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de 
responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens 
a que se refere este artigo, as ações do poder público serão devidamente 
remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes. § 8

o
  Com 

exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística 
reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente 
e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações 
sob sua responsabilidade. (BRASIL, 2010, s/p). 
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Todavia, após esse retorno da mercadoria a empresa, esta realiza ações que 

viabilizem o recondicionamento desse produto e seu posterior retorno ao mercado. 

Ou seja, não há um descarte do produto, uma vez que o objetivo dessa política é 

assegurar a reutilização do produto descartado pelo consumidor (LACERDA, 2003). 

Assim, Cruz, Santana e Sandes (2013, p.4) apontam que as atividades 

realizadas com os produtos neste processo de logística reversa geralmente são: 

 

Retorno do produto a origem; Revenda do produto retornado; Venda do 
produto em um mercado secundário; Venda do produto via outlet 
(denominação de novo mercado de vendas no varejo); Venda do produto 
com desconto; Re-manufatura; Reciclagem; Reparação ou reabilitação; 
Doação. 

 

Por este viés, após o retorno desses produtos os destinos podem ser vários, 

isto ocorre em conformidade ao produto e a sua matéria-prima. Dentro dessa 

perspectiva, existem dois tipos de logística, a logística da pós-venda e a logística do 

pós-consumo, conforme aponta Guarnieri (2011). 

 A logística da pós-venda se refere ao retorno do produto com pouco uso, ou 

até mesmo aqueles que nem foram utilizados. O retorno desses produtos pode ser 

por conta de defeitos de fabricação, erros de envio ou emissão, retorno por danos no 

processo de transporte, entre outros aspectos.  

Leite (2003) irá caracterizar três categorias de retorno dos produtos são estas: 

Categoria por retorno comercial: casos em que ocorrem erros de emissão, 

erros de envio, distribuição incorreta, entre outros. 

  Categoria de retorno por garantia: devolução de produtos por defeito na 

fabricação, funcionamento, embalagens deterioradas no momento do transporte. 

Categoria de devolução por substituição de componentes: refere-se à 

substituição de componentes de bens classificados como duráveis ou semiduráveis 

no processo de manutenção no decorrer da vida útil. 

Esses produtos de pós-venda são aqueles que podem ser destinados ao 

reuso, desmanche ou reciclagem. Como apontam Cruz, Santana e Sandes (2013, 

p.4): “a logística de pós-venda envolve os produtos que após sua venda por algum 

motivo tiveram que retornar à organização”.  

Já a logística do pós-consumo é definida pelos mesmos autores do seguinte 
modo:  
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a logística reversa de pós-consumo envolve a forma pela qual os bens 
duráveis, semiduráveis, descartáveis e os resíduos industriais são 
descartados ou disponibilizados depois de extinto seu uso original, pelos 
seus proprietários ou consumidores. (CRUZ; SANTANA; SANDES, 2013, 
p.5). 

 

Desse modo, a logística reversa irá ocorrer após a utilização e a partir do 

descarte do consumidor.  Assim, no caso do pós-consumo, o produto já foi utilizado 

pelo cliente e é revertido a empresa após o seu uso, ao invés de ser direcionado ao 

lixo tradicional. 

Neste sentido, considera-se que ambas as formas de logística, tanto a do 

pós-consumo quanto da pós-venda são importantes e beneficiam a empresa e a 

sociedade como um todo, uma vez que proporcionam uma diminuição nos danos 

ocasionados ao meio ambiente (GUARNIERI, 2011). 

Assim, somente o descarte realizado do modo correto, possibilita que esse 

ciclo ocorra e que a matéria-prima seja reaproveitada, evitando também o descarte 

incorreto, o qual acaba por prejudicar a natureza. 

Nesse sentido, após o consumo o produto não é totalmente descartado, 

sendo reinserido no mercado através de um novo uso, muitas vezes até com a 

mesma utilização. Este processo está inserido na perspectiva sustentável à medida 

que garante um reaproveitamento com os recursos naturais e cuidado com a 

produção de lixo, a qual aumenta consideravelmente (OLIVEIRA; SANTOS; 

PAULISTA, 2016; GUARNIERI, 2011).  

É relevante ponderar que atualmente os consumidores também exigem 

empresas responsáveis e corretas em relação ao âmbito ecológico. Desse modo, a 

logística reversa propõe repensar em estratégias que busquem amenizar a 

problemática ambiental, conforme demonstra Mueller (2005, p.1): 

 

O perfil do novo consumidor é de preocupação com o meio-ambiente, pois 
ele tem consciência dos danos que dejetos podem causar em um futuro 
próximo. A falta de aterros sanitários e o constante aumento de emissões 
de poluentes, inclusive nos países mais desenvolvidos, gera polêmicas 
discussões em âmbito mundial. Esta preocupação se reflete nas empresas 
e indústrias, que são responsabilizadas pelo aumento destes resíduos. E é 
pensando nestes fatores que surgem políticas de processos que contribuam 
para um desenvolvimento sustentável.  

 

Ou seja, os consumidores da atualidade, apesar de buscarem produtos cada 

vez mais atualizados e modernos apresentam preocupações relacionadas ao 
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cuidado com o meio ambiente, como, por exemplo, sobre o modo de fabricação de 

determinados produtos e o destino que a empresa promove ao ser descartado. 

Neste caso, “a logística reversa além de contribuir para o meio ambiente, ela 

também ajuda na economia e no reaproveitamento de matérias primas, fazendo com 

que as empresas sofram mudanças e contribuam para esta nova maneira 

sustentável” (OLIVEIRA; SANTOS; PAULISTA, 2016, p.2). 

Os produtos geralmente podem ter três destinos após o uso: Aterro Sanitário, 

Meio Ambiente ou a Logística Reversa. Sendo que se compreende o aterro 

sanitário, assim como o meio ambiente como destinos que muitas vezes ferem a 

natureza. Conforme apresenta o fluxograma (figura 2) o percurso desse destino 

(OLIVEIRA; SANTOS; PAULISTA, 2016). 

 

       Figura 2: Fluxograma Logística Reversa de Pós-venda 

 

                Fonte: Leite (2003).  

 

 

Através do Fluxograma acima, se tem o processo da logística no pós-

consumo, neste caso percebe-se que o produto é confeccionado a partir de matéria-

prima, após o uso desse produto, no caso do destino seguro com o processo de 

coleta, ocorre à logística reversa, uma vez que há a coleta do produto, este é 
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distribuído, em seguida pode ser reutilizado, desmanchado, reciclado, tornando-se 

assim uma mercadoria ou matéria-prima secundária, a qual retorna ao consumidor. 

Quando não ocorre o destino seguro, possivelmente esse produto acabe por 

gerar danos ao meio ambiente, uma vez que geralmente o destino é natureza. 

Entretanto, no processo de descarte correto percebe-se que o ciclo de vida do 

produto não possui um término, mas este se reinsere no mercado através de 

determinadas ações que viabilizam esse reaproveitamento, especialmente a partir 

do esclarecimento das políticas de logística reversa (LEITE, 2003). 

Deve-se compreender que a natureza possui suas ações de forma cíclica, ou 

seja, o ser humano fere a natureza, porém estas ações que deterioram o 

funcionamento da natureza acabam por retornar ao ser humano (OLIVEIRA; 

SANTOS; PAULISTA, 2016). 

Desse modo, as ações realizadas pela sociedade que prejudicam o meio 

ambiente acabam por retornar ao próprio ser humano, pois traz transformações 

ambientais, climáticas e inúmeros prejuízos a própria saúde do homem. 

Considera-se que no setor das bebidas este processo de logística reversa já é 

utilizado a determinado tempo, pois as embalagens retornam, a fim de serem 

reutilizadas. Isto, apesar de já existir anteriormente passou a ser mais comum há 

pouco tempo (OLIVEIRA; SANTOS; PAULISTA, 2016). 

Essa perspectiva se dá, devido os inúmeros estudos que percebem a 

necessidade de se atentar ao cuidado com o meio ambiente. Além disso, ferir o meio 

ambiente é ferir a si mesmo, ferir a própria sociedade.  

Por outro lado, para a empresa também é vantagem realizar a logística 

reversa, visto que muitas vezes economiza o custo com matéria-prima, pois utiliza 

recursos reutilizáveis e demonstra aos seus clientes uma responsabilidade social, o 

cuidado com aquilo que é de todos. Conforme apresentam Oliveira, Santos e 

Paulista (2016, p.2): 

 

a logística reversa é a atividade que faz com que o bem consumido pela 
sociedade volte para o seu produtor, ou seja, fazendo o trajeto contrario da 
logística direta o descarte do resto do produto já consumido tem que ser 
correto indo para os centros de coletas ou levando-os de volta para o seu 
centro de produção, assim contribuindo para não poluir o meio ambiente.  
 
 

Os autores acima consideram que esse processo de logística reversa 

proporciona uma redução dos gastos, reciclagem dos produtos, reutilização dos 
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recursos, reparação, reforma além de substituir materiais diversos na produção. 

Nesse sentido, o retorno desses produtos aos seus espaços de produção é benéfico 

para a própria empresa, como para o meio ambiente. 

Deve-se levar em consideração que os reflexos da globalização influenciam 

na tomada dessa nova perspectiva de trabalho, pois a mudança constante leva as 

empresas a pensarem em possibilidade de lidar com o descarte acelerado 

(OLIVEIRA; SANTOS; PAULISTA, 2016). 

Compreende-se como fator positivo a evolução tecnológica, esta beneficia em 

vários aspectos, especialmente na melhoria de muitos serviços. Todavia, as 

mudanças tecnológicas levam as pessoas a substituírem cotidianamente seus 

aparelhos eletrônicos, pois os produtos tornam-se obsoletos rapidamente em 

decorrência a evolução tecnológica constante (MUELLER, 2005).  

Em contraponto, essas mudanças ocasionam o desuso rápido de alguns 

produtos e aparelhos, o que geram, consequentemente, o descarte desses. 

Geralmente, o descarte de determinados produtos e embalagens possuem locais 

específicos para acontecerem, no entanto, muitas vezes as pessoas não conhecem 

ou não buscam esses locais específicos para realizar o descarte, por isso a 

importância da educação ambiental (MUELLER, 2005). 

Nesta perspectiva, a logística reversa busca evitar essa ação de descarte em 

locais inapropriados, uma vez que esses produtos possuem um destino específico, 

sendo informado ao consumidor. 

 

Os ciclos de vida dos produtos acarretam um problema para o meio 
ambiente nos dias atuais devido ao descarte desses produtos e o 
crescimento de novas tecnologias de fabricação. O perfil do novo 
consumidor tem feio com que empresas tenham que adaptar aos novos 
gostos do cliente, visando uma maneira mais sustentável de como devem 
ser feitas seus produtos. (OLIVEIRA; SANTOS; PAULISTA, 2016, p.3). 

 

Por este viés, também se tornou uma preocupação da empresa optar pela 

produção de produtos e ações mais sustentáveis que não prejudiquem tanto a 

natureza, visto que essas atitudes possibilitam a empresa garantir a fidelidade do 

cliente, ao demonstrar o seu cuidado com o âmbito social (MUELLER, 2005). 

Compreende-se ainda que os fatores que influenciam as ações direcionadas 

à logística reversa estão vinculados aos aspectos econômicos, ecológico, legislativo, 
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logístico e tecnológico (LEITE, 2003).  Os autores Cruz, Santana e Sandes (2013, 

p.6) apresentam os seguintes benefícios vinculados ao aspecto ambiental: 

 
Redução do volume de descarte tanto seguras quanto ilegais; Antecipação 
às exigências de regulamentações legais; Economia de energia na 
fabricação de novos produtos; Diminuição da poluição pela contenção dos 
resíduos; Restrição dos riscos advindos de aterros; Melhoria da imagem 
corporativa. 

 
 

 Ou seja, ao elaborar uma logística reversa se reduz o volume do lixo 

produzido e, respectivamente, a empresa adere às políticas legislativas em relação 

ao impacto da empresa no meio ambiente, além de economizar energia no processo 

de confecção de novos produtos e investe em sua imagem organizacional. 

 Por conseguinte, os mesmos autores consideram alguns aspectos positivos 

relacionados ao impacto econômico na prática da logística reversa: 

 

Criação de novos negócios na cadeia produtiva; Redução de investimentos 
em fábricas; Economia do custo de energia na fabricação; Aumento de fluxo 
de caixa por meio da comercialização dos produtos secundários e dos 
resíduos; Aproveitamento do canal de distribuição para escoar os produtos 
secundários nos mercados Secundários; Melhoria da imagem corporativa 
para obter financiamentos subsidiados por operar com práticas 
ecologicamente corretas.  (CRUZ; SANTANA; SANDES, 2013, p.6).  

 

Percebe-se que o auxilia no controle econômico, uma vez que se minimiza de 

modo relevante os custos com a produção de novos produtos, pois há um 

reaproveitamento daquilo que já se produziu. 

Além disso, pode-se considerar que ao assumir essa prática a empresa está 

investimento em sua própria imagem no mercado, pois está demonstrando a sua 

preocupação social. Ou seja, pode-se considerar a logística reversa enquanto um 

diferencial competitivo entre as demais empresas (CRUZ; SANTANA; SANDES, 

2013). 

 

Ainda, sobre a questão da logística reversa, é importante explicar que um 
dos fatores que representam vantagem competitiva sustentável é a questão 
da fidelização dos clientes através da utilização desse fluxo reverso, visto 
que, além das organizações entregarem de forma precisa os produtos aos 
consumidores, as mesmas também promovem o suporte desse produto 
após sua venda ou consumo empresas. (CRUZ; SANTANA; SANDES, 
2013, p.4). 
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Compreende-se que esse fluxo reverso é um modo de demonstrar aos 

clientes que a empresa está preocupada com o público que atende e com a direção 

na qual os produtos utilizados por seus clientes são encaminhados.  

Além disso, essas ações funcionam como método de pós-venda, pois realiza 

o contato com o cliente após o seu consumo, o que faz com que este mantenha 

proximidade com a empresa (CRUZ; SANTANA; SANDES, 2013).  

 

a logística reversa é um diferencial competitivo para a organização, pois 
além de atrair novos clientes, fideliza os que já existem na organização, 
visto que atualmente atitudes que visem à preservação do meio ambiente, 
ou melhor, atitudes sustentáveis, desenvolvem uma imagem positiva da 
organização aos clientes. (CRUZ; SANTANA; SANDES, 2013, p.5). 
 
 

Contudo, considera-se o quanto a necessidade de investir em métodos de 

gestão que considerem o meio ambiente são estratégias necessárias no mercado 

atual, tanto pelas questões de cumprimento de legislações quanto pela 

responsabilidade social e pelo próprio custo benefício (HOGAN, 1997). 

Assim, constroem-se a perspectiva de educação ambiental, a qual propõe 

repensar práticas e adotar possibilidades que minimizem o impacto ambiental, uma 

possibilidade observada nas empresas através da logística reversa. 

Desse modo, a logística reversa promove atitudes sustentáveis, as quais 

garantem o cuidado com o meio ambiente e ainda ganha benefícios no mercado, 

além de fidelizar seus clientes através de estratégias de retorno com a entrega do 

produto, nos casos do pós-consumo (CRUZ; SANTANA; SANDES, 2013). 

Ou seja, as empresas que hoje possuem um sistema logístico têm grande 

vantagem no mercado, pois diminuem seus custos de produção e melhoram o 

serviço prestado ao consumidor ao demonstrar o local certo para descarte do 

produto. Essas ações mantêm a empresa próxima ao seu consumidor, uma vez que 

ele terá que retornar a empresa ou demais pontos de entrega para realizar o retorno 

de seu produto (GUARNIERI, 2011). 

Neste sentido, Guarnieri (2011) irá considerar que a logística reversa, em 

meio às discussões sobre o impacto ambiental, está voltada a busca por um 

equilíbrio ambiental e econômico nas empresas. Desse modo, como esclarece o 

próprio autor esta é uma das iniciativas no contexto empresarial que visa encontrar 

soluções para os problemas ambientais. 
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A gestão atual precisa ser repensada e incluir em suas estratégias 

administrativas a necessidade de cuidado com o meio ambiente, como modo de 

garantia de sua continuidade no mercado e permanência de seus clientes. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o processo de avanço das tecnologias, desenvolvimento e atualização 

constante a sociedade vivencia inúmeros benefícios em aparelhos e serviços, porém 

em contrariedade o desgaste ambiental desse crescimento desordenado ocasiona 

consequências severas ao meio ambiente. 

Essa situação ocorre não somente em consequência ao crescimento social 

como um todo, mas pela falta de construção de uma consciência ambiental em 

conjunto. Todavia, considera-se que a legislação atual busca implantar esta 

concepção de cuidado e preservação com o meio ambiente através de leis que 

visam garantir situações que não sejam tão nocivas a natureza. 

Assim, a concepção de práticas sustentáveis percorre os inúmeros contextos, 

especialmente o empresarial, o qual precisa relacionar sua produção com ações 

sustentáveis. Por este viés, a logística reversa torna-se uma ferramenta da gestão 

empresarial, já utilizada anteriormente para outros fins, mas nesse cenário como um 

recurso para evitar o impacto de sua produção ao meio ambiente. 

Este processo possui o objetivo de resguardar o meio ambiente de maiores 

impactos e, além disso, de economizar capital com uso de matérias primas, pois 

aquilo que retorna a empresa é separado e reutilizado. 

Ou seja, logística reversa realiza o processo de retorno do produto 

consumido, já utilizado pelo cliente ao seu local de origem, este percurso reverso é 

uma estratégia sustentável que busca impedir maiores desgastes ao meio ambiente. 

Porém, esta logística reversa pode ocorrer também em situações as quais o 

produto chega ao cliente com defeito, é devolvido no prazo de garantia, ocorrem 

problemas com a entrega, envio, entre outras situações que impedem o uso efetivo 

do cliente. Nestes casos o cliente retorna a empresa seu produto e esta o reutiliza. 

Em ambos os casos, quando o produto retorna a empresa, esta o reaproveita 

como matéria-prima ou na fabricação de um novo produto a partir daquele, reutiliza 

peças, entre outras possibilidades e esta matéria-prima muitas vezes volta ao 
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mercado. Assim se configura um trajeto contrário, pois primeiro o produto vai até o 

cliente e depois retorna a empresa. 

Essa logística reversa garante que muitos materiais, como, por exemplo, 

objetos eletrônicos, entre outros não tenham um destino incorreto com o descarte no 

lixo comum, pois quando ocorre essa ação há um desperdício e, além disso, a 

possível poluição. 

Contudo, compreendeu-se que a logística reversa pode promover inúmeros 

benefícios a empresa, pois demonstra a sua responsabilidade social com o meio 

ambiente, uma vez que o descarte correto garante à preservação da natureza e, 

consequentemente, a qualidade de vida da sociedade. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADLMAIER, D.; SELLITTO, M. A. Embalagens retornáveis para transporte de bens 
manufaturados: um estudo de caso em logística reversa. Production, Associação 
Brasileira de Engenharia de Produção, v. 17, n. 2, p. 395-406  
São Paulo, Brasil, 2007. Disponível em: 
<http://www.redalyc.org/pdf/3967/396742030015.pdf>. Acesso em: 07 out. 2017. 
 
BALLOU, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e 
distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. 
 
BARBOSA, L. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 
 
BOLZAN, J. F. M. Sustentabilidade nas organizações: Uma questão de 
competitividade. In: CONGRESSO DE PESQUISA CIENTÍFICA: INOVAÇÃO, ÉTICA 
E SUSTENTABILIDADE, 2, 2012, Marília. Anais... Marília, 2012. Disponível em: 
<http://www.univem.edu.br/anaiscpc2012/pdf/Artigos%20%20Sustentabilidade%20n
as%20organizacoes.pdf>. Acesso em: 26 set. 2017. 
 
BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos.  Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>. Acesso em: 26 de 
novembro de 2017. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasilia, DF: Senado 
Federal: Centro Gráfico, 1988. 
 
CASTANHARO, A. M. et al. A importância da logística reversa nas empresas. 
Encontro Científico, SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, 1, 2007, UNISALESIANO, São 
Paulo. Disponível em: 
<http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2007/trabalho/aceitos/CC25582320881F.pd
f>. Acesso em: 03 out. 2017. 
 

http://www.redalyc.org/pdf/3967/396742030015.pdf
http://www.univem.edu.br/anaiscpc2012/pdf/Artigos%20%20Sustentabilidade%20nas%20organizacoes.pdf
http://www.univem.edu.br/anaiscpc2012/pdf/Artigos%20%20Sustentabilidade%20nas%20organizacoes.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636
http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2007/trabalho/aceitos/CC25582320881F.pdf
http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2007/trabalho/aceitos/CC25582320881F.pdf


22 

 

CRUZ, C. A. B.; SANTANA, R. S.; SANDES I. S. F. A logística reversa como 
diferencial competitivo nas organizações. Revista Científica do ITPAC, v.6, n.4, 
2013. Disponível em: <https://www.itpac.br/arquivos/Revista/64/9.pdf>. Acesso em: 
24 out. 2017. 
 
GUARNIERI, P. Logística reversa: em busca do equilíbrio econômico e ambiental. 
Recife: Clube de Autores, 2011. 
 
GRIMBERG, E.; BLAUTH, P. Coleta seletiva: reciclando materiais, reciclando 
valores. São Paulo: Polis, 1998.  
 
HOGAN, D. J. Mudança ambiental e o novo regime demográfico. In: CAVALCANTI, 
C.(Orgs.) Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. São 
Paulo: Cortez, 1997. p.369-81. 
 
LACERDA, L. Logística reversa: uma visão sobre os conceitos e as práticas 
operacionais. In: FIGUEIREDO, K. F.; FLEURY, P. F.; WANKE, P. (Orgs.) Logística 
e gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento do fluxo de produtos e 
dos recursos. São Paulo: Atlas, 2003. p. 475-483. 
 
LEITE, P. R. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: 
Prentice Hall, 2003. 
 
LOPES, A. R. U.;  CALVO, E. A. A logística reversa como diferencial competitivo. In: 
SIMPEP, SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 13, 2006, Bauru. Anais... 
Bauru. Disponível em: 
<http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/ETIC/article/view/1211/11
57>. Acesso em: 09 out. 2017.  
 
LOUREIRO, C. F. B. Trajetórias e fundamentos da educação ambiental. São 
Paulo: Cortez, 2004. 
 
MUELLER, C. F. Logística Reversa, Meio Ambiente e Produtividade. Grupo de 
Estudos Logísticos, Universidade Federal de Santa Catarina, 2005. 
 Disponível em: <http://limpezapublica.com.br/textos/artigo01_1.pdf>. Acesso em: 09 
out. 2017. 
 
ONU. Organização das Nações Unidas. Relatório Brundtland, da Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1987. 
 
OLIVEIRA, A. R.; SANTOS, C. T.; PAULISTA, P. H. A importância da logística 
reversa e sustentabilidade empresarial. In: VII CONGRESSO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA FEPI: Pesquisa, Ciência, Oportunidades e Desafios, 7, 2016. 
Anais... Tajuba.  
 
PIZZI, J.; HENRIQUES, S. M. G. Ética e responsabilidade social: uma exigência 
moral. Sociedade em Debate, Pelotas, n.12, v.2, p.195-208, 2006.  
 
PORTILHO, F. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: 
Cortez, 2005.  

https://www.itpac.br/arquivos/Revista/64/9.pdf
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/ETIC/article/view/1211/1157
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/ETIC/article/view/1211/1157
http://limpezapublica.com.br/textos/artigo01_1.pdf


23 

 

SOUZA, M. T. S.; RIBEIRO, H. C. M. Sustentabilidade ambiental: uma meta-análise 
da produção brasileira em periódicos de administração. Revista de Administração 
Contemporânea, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 368-396, 2013. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/pdf/rac/v17n3/a07v17n3>. Acesso em: 16 set. 2017. 
 
SULAIMAN, S. N. Educação ambiental, sustentabilidade e ciência: o papel da mídia 
na difusão de conhecimentos científicos. Ciência & Educação, v. 17, n. 3, p. 645-
662, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v17n3/a08v17n3>. Acesso 
em: 23 set. 2017. 
 
TEIXEIRA, M. G. C.; BESSA, E. S. Estratégias para compatibilizar desenvolvimento 
econômico e gestão ambiental numa atividade produtiva local [Edição Especial]. 
Revista de Administração Contemporânea, v.13, p.1-18, 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rac/v13nspe/a02v13nspe.pdf. doi: 10.1590/S1415- 
65552009000500002>. Acesso em: 25 set. 2017. 

http://www.scielo.br/pdf/rac/v17n3/a07v17n3
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v17n3/a08v17n3

