
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: LOGÍSTICA REVERSA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DO SETOR DE BARES,
RESTAURANTES E LANCHONETES NA VILA MARIA, REGIÃO NORTE DA CIDADE DE SÃO PAULO
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): NAYANNE TENÓRIO NUNESAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ELOISA HELENA DE SOUZA CABRALORIENTADOR(ES): 



	  
	  

FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO 

Faculdade de Administração 

 

 

 

Nayanne Tenório Nunes 

 

 

 

 

LOGÍSTICA REVERSA: 

 Um estudo exploratório no setor de bares, restaurantes e lanchonetes no bairro da 

Vila Maria, região norte da cidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

Profa. Dra. Eloisa Helena de Souza Cabral 

 

 

 

 

São Paulo 

2013 



	  
	  

Nayanne Tenório Nunes 

 

 

LOGÍSTICA REVERSA: 

Um estudo exploratório no setor de bares, restaurantes e lanchonetes no bairro da 

Vila Maria, região norte da cidade de São Paulo 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação da 

Fundação Armando Álvares Penteado. Área de 

       concentração: Administração. 

 

 

 

 

Orientado pela Professora Dra. Eloisa Helena de Souza Cabral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2013 



	  
	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Nunes, Nayanne Tenório. 

  Logística reversa: Um estudo exploratório no setor de bares, restaurantes e                             

lanchonetes no bairro da Vila Maria, na região norte da cidade de São Paulo.                                  

São Paulo, 2013. 115 p. 

 
 
    Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação) – Fundação                               
Armando Alvares Penteado. Faculdade de Administração. 
 
 
    Área de concentração: Administração de empresas. 
    Orientadora: Profa. Dra. Eloísa Helena de Souza Cabral 
 
   1. Sustentabilidade. 2. Logística reversa. 3. Comportamento ecológico.                                              
4. Bares, restaurantes e lanchonetes.  
 

 
 
 
 
 
 

 



	  
	  

AGRADECIMENTOS 

 

Acima de tudo, a Deus. Nos momentos em que nem eu acreditava que era 

capaz de seguir em frente, Ele estava guiando meus passos para a conquista dos 

meus sonhos e este trabalho, sem dúvida, é uma grande vitória pessoal. 

Em especial, aos meus pais, Adauto e Edjenalva, pelo exemplo de vida, amor 

e dedicação, além de me proporcionar a realização de tantas conquistas e sonhos e, 

dentre elas, a minha formação acadêmica e profissional. Sou grata também à minha 

irmã, Alanne, que sempre me incentivou a lutar pelos sonhos e me apoiou durante 

noites em claro para a formação desta monografia.  

Aos meus familiares, pelas palavras de força e fé, em especial, para a minha 

tia e madrinha, Zélia, que sempre me motivou a ir em busca dos meus sonhos. Ao 

meu namorado, Herbert, que me deu forças quando o cansaço me abateu e sempre 

acreditou no meu potencial. 

À minha orientadora, Eloísa, que acreditou no meu projeto desde a sua 

primeira semente e que, com o passar dos meses, foi regando até que ele fosse 

concluído e, mais do que isso, por seu carinho, atenção e dedicação para a sua 

realização. 

A todos os gerentes e proprietários dos bares e restaurantes que 

disponibilizaram seu tempo para responder à minha pesquisa e pela lição de vida 

que aprendi com cada um deles. Por fim, a todos os que, durante esses anos de 

estudo, contribuíram de alguma maneira para que cada capítulo desta monografia 

fosse escrito com carinho, amor e dedicação. 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você tem metas para um ano.  
Plante arroz.  

Se você tem metas para 10 anos.  
Plante uma árvore.  

Se você tem metas para 100 anos.  
Eduque uma criança.  

Se você tem metas para 1000 anos.  
Preserve o Meio Ambiente. 

  
(Confúcio) 

 



	  
	  

RESUMO 

 

A logística reversa, um dos pilares da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

promulgada em 2010, está relacionada à possibilidade do retorno de materiais ao 

ciclo produtivo, agregando valor desde a obtenção de matérias-primas até o 

descarte de resíduos. Estudos demonstram que a gestão compartilhada da logística 

reversa entre empresa, governo e sociedade, proporciona benefícios sociais, 

econômicos e ambientais. Uma análise detalhada sobre essa temática em bares, 

restaurantes e lanchonetes da região norte da cidade de São Paulo, teve como 

objetivo explorar atitudes e práticas que são adotadas por esses estabelecimentos, 

para fornecer subsídios e alternativas relacionados à inserção de um plano de 

gerenciamento de logística reversa no setor de bares, restaurantes e lanchonetes. 

Essa investigação incide em uma abordagem sobre o comportamento dos gestores 

em relação à gestão socioambiental e, principalmente, cria um panorama em relação 

às práticas consideradas relevantes dentro das empresas e sobre a intenção de 

incorporar projetos relativos à logística reversa.  

 

Palavras-chave: Logística reversa. Bares, restaurantes e lanchonetes. 

Comportamento ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

ABSTRACT 

 
Reverse logistics, one of the pillars of the National Policy on Solid Waste  

promulgated in 2010, is related to the possibility of the return of materials to 

production cycle, adding value from obtaining raw materials to waste disposal. 

Studies show that the shared management of reverse logistics between businesses, 

governments and society, providing social, economic and environmental benefits. 

Detailed analysis of this theme in bars, restaurants and snack bars in the north 

region of the city of São Paulo, aimed to explore attitudes and practices that are 

adopted by these institutions to provide support and alternatives to the insertion of a 

management plan of logistics reverse in the department of bars, restaurants and 

snack bars. This research focuses on an approach to the behavior of managers in 

relation to environmental management and especially, creates a prospect from the 

practices considered relevant within companies and the intention of incorporating 

projects relative to the reverse logistics. 

 

Keywords: Reverse Logistics. Bars, Restaurants and snack bars. Ecological 

Behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário globalizado, cada vez mais empresas procuram aumentar a 

própria competitividade e lucratividade. Entretanto, desde que os assuntos 

relacionados à sustentabilidade passaram a ser abordados com mais frequência, 

uma adaptação do planejamento de negócios precisou ser feita, ora para atender às 

exigências da legislação, ora para implantar projetos ambientais em suas 

organizações. 

Nesse contexto, a logística reversa se inseriu em diversos setores da 

economia, revelando preocupação do meio empresarial com o futuro do planeta. 

Assim, ações ligadas ao destino final dos produtos passaram a ser incorporadas ao 

planejamento estratégico de empresas, que, por sua vez, estão adotando essas 

práticas com o objetivo de realocar os materiais na cadeia produtiva ou descartá-los 

de forma correta. 

A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), alterou a Lei 9.605 e, de forma mais severa, estabeleceu 

para as empresas dos setores público e privado novas formas de produção, serviços 

e destinação final de resíduos sólidos. Medidas como reciclagem, coleta seletiva e 

logística reversa são pontos centrais na estruturação dessa nova lei. 

A implantação da PNRS e, consequentemente, da logística reversa, é um 

desafio, pois demanda que as empresas tomem decisões estratégicas no sentido de 

adotar iniciativas para se adequar às diretrizes da lei com uma reengenharia do 

processo produtivo, incluindo desde o desenvolvimento de produtos, até a sua 

destinação final (reaproveitamento de materiais ou descarte ambientalmente 

adequado).  

A logística reversa e seus desdobramentos têm grande relevância na 

atualidade, pois trata do retorno dos produtos pós-venda e pós-consumo, para que 

as empresas geradoras possam destinar os materiais de forma adequada, seja com 

a reciclagem ou com a disposição dos resíduos. Salienta-se que a temática da 

presente pesquisa ainda é tratada de forma incipiente, uma vez que, no Brasil, a 

PNRS foi instituída apenas em 2010, entretanto, ao longo dos últimos anos, a 

incorporação de práticas de responsabilidade ambiental vem crescendo.  
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Este estudo representa um movimento inicial, portanto, exploratório, sobre as 

práticas de logística reversa no setor de bares, restaurantes e lanchonetes na Vila 

Maria, região norte da cidade de São Paulo. A pesquisa enquadra-se como 

abordagem quantitativa com aportes qualitativos, de natureza exploratória e 

descritiva e os procedimentos técnicos utilizados consideraram a pesquisa de 

campo, em especial, o levantamento de dados por meio de questionários, a fim de 

responder à pergunta de pesquisa: 

Quais são os fatores determinantes que devem ser levados em consideração 

para a implantação de um plano de gerenciamento de logística reversa em bares, 

restaurantes e lanchonetes? 

Para o setor de bares, restaurantes e lanchonetes, a hipótese orientadora 

deste estudo é que a logística reversa se torna um diferencial para as empresas que 

a adotam como política. Apesar de, num primeiro momento, a implementação de um 

plano de gerenciamento de logística reversa ter, como propulsor, o atendimento às 

exigências legais, a integração entre empresas geradoras de resíduos sólidos, por 

meio da terceirização, pode reduzir os custos do processo e gerar benefícios 

ambientais, sociais, legais e econômicos. 

Delimita-se, como objetivo geral: analisar a gestão de práticas de logística 

reversa por bares, restaurantes e lanchonetes no bairro da Vila Maria1, região norte 

da cidade de São Paulo, e determinar quais fatores devem ser considerados para 

que o gerenciamento da logística reversa seja implantado, bem como os benefícios, 

e as dificuldades, encontrados pelas empresas. 

Para isso, estão delimitados os seguintes objetivos específicos: 

 

a. Análise dos conceitos relativos ao tema sustentabilidade; 

b. Estudo da relação das empresas com as questões ambientais; 

c. Análise da PNRS, identificando as mudanças ocorridas após a sua 

promulgação, bem como alternativas emanadas dessa lei; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 O trabalho analisa bares e restaurantes, localizados especificamente no entorno da Praça 

Santo Eduardo. 
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d. Evidência da importância do conceito do ciclo de vida dos produtos e 

qual o impacto sobre a logística reversa; 

e. Definição do conceito de logística com base em diferentes autores; 

f. Exploração dos conceitos acerca de logística reversa e explicitação da 

importância para a PNRS; 

g. Exame do setor de bares e restaurantes do Brasil, especificamente da 

cidade de São Paulo, para criar um panorama a respeito da sua logística reversa; 

h. Conhecimento do comportamento ecológico dos proprietários e 

gerentes que responderam ao questionário por meio da Escala de Comportamento 

Ecológico; 

i. Levantamento de informações sobre as práticas adotadas pelas 

empresas (situação real) e aquelas em que há intenção de adotá-las (situação 

desejável), por meio do Indicador de Sustentabilidade Empresarial; 

j. Apresentação de alternativas para o gerenciamento de logística 

reversa para bares, restaurantes e lanchonetes localizados no entorno da Praça 

Santo Eduardo, na Vila Maria, região norte da cidade de São Paulo. 

 

A presente monografia organiza-se em quatro capítulos. No primeiro, são 

analisadas as referências teóricas, com base em diversos autores, sobre 

sustentabilidade, sustentabilidade nas empresas, Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, ciclo de vida dos produtos, logística, logística reversa e setor de bares e 

restaurantes. O segundo capítulo indica a metodologia utilizada para a pesquisa, 

bem como as delimitações da amostra, instrumento de coleta de dados e métodos 

de tabulação de dados. O terceiro apresenta a análise dos dados obtidos com a 

pesquisa e os trechos relevantes relacionados com a base teórica inicialmente 

discutida, com o objetivo de dar fundamentos para os resultados obtidos. Por fim, as 

considerações finais apontam as percepções dos gerentes e proprietários com 

relação às práticas de gestão socioambiental, especificamente quanto à logística 

reversa, bem como a discussão da hipótese e pergunta de pesquisa. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Sustentabilidade 

 

O conceito de sustentabilidade surge na literatura, em meados dos anos 60, 

com uma variedade de crises ambientais que expõem a face perversa do ponto de 

vista social. (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 64). Com o passar dos anos, esse 

tema aufere relevância cada vez maior e as empresas passam a incorporá-lo em 

suas práticas e produtos, de forma a atender às demandas organizacionais e criar 

modelos econômicos viáveis para essas práticas. 

A etimologia da palavra sustentabilidade relaciona-se com o adjetivo 

“sustentável”, que vem do latim sustentabile, no sentido derivado do verbo 

“sustentar”. De acordo com Ferreira (1986, p. 522), em seu Dicionário Aurélio, 

sustentar significa suportar, equilibrar-se, conservar, manter, conservar a mesma 

posição, nutrir, proteger e amparar.  

A definição clássica do termo desenvolvimento sustentável, atualmente 

utilizado no mesmo sentido de sustentabilidade, pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), no relatório de Brundtland2 (1987, p. 37, tradução nossa), propõe que 

é “o desenvolvimento que tem por objetivo satisfazer as atuais necessidades da 

sociedade, evitando o comprometimento de que as gerações futuras atendam suas 

aspirações”.  

Para Miller (2007, p. 3): 

 

A sustentabilidade consiste na sobrevivência com uma renda biológica 
(recursos naturais que sustentam a vida e a economia do planeta) evitando 
destruir o capital natural (conjunto de recursos naturais e serviços naturais) 
fornecedor dos recursos. 

 

Já Montibeller Filho (2007, p. 104) conceitua sustentabilidade como “a 

capacidade de reprodução dos padrões aceitáveis de qualidade de vida para as 

gerações atuais e futuras”. Para realizá-la, é fundamental o zelo pelo meio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 O documento também é conhecido como Our Commom Future (Nosso Futuro Comum) e propõe, 
pela primeira vez, o conceito de desenvolvimento sustentável. 
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ambiente3, ou seja, a economia deve crescer, mas é necessário cuidar do meio 

ambiente e dos recursos naturais para que as próximas gerações continuem 

usufruindo de seus benefícios. 

Sustentabilidade, segundo Lima (1997, p. 201), pode ser entendido como o 

“crescimento econômico com igualdade e justiça social, evitando esgotar os 

recursos naturais”, ou seja, o objetivo da sustentabilidade é unir o desenvolvimento 

econômico com a preservação do meio ambiente. 

Assim, salienta-se sustentabilidade como a capacidade de desenvolvimento 

da economia e da sobrevivência humana, utilizando os recursos naturais sem 

destruir o patrimônio ecológico da Terra, a fim de permitir que as futuras gerações 

usufruam dos recursos e benefícios. 

É importante ressaltar que sustentabilidade não é um conceito recente, pois 

desde 1972 surgem iniciativas globais no âmbito da consciência ambiental, porém, a 

sua evolução é parte importante para o entendimento das práticas hoje exercidas 

pelas empresas e pela população. 

 

A sustentabilidade se refere à manutenção quantitativa e qualitativa do 
estoque de recursos ambientais, utilizando os recursos sem danificar suas 
fontes ou limitar a capacidade de suprimento, com o objetivo de certificar 
que as necessidades atuais e as futuras possam ser satisfeitas. (AFONSO, 
2006, p. 11). 

 

Barbieri e Cajazeira (2009, p. 64) indicam que o desenvolvimento sustentável 

possui duas vertentes do pensamento ambientalista: 

 

• Preservacionista: John Muir4 defende a tese de que a natureza deve 

permanecer intocada e livre de qualquer uso humano, inclusive dos próprios povos 

indígenas que a habitavam; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 De acordo com Ferreira (1986, p. 358), em seu Dicionário Aurélio, “é o conjunto de fatores físicos, 
químicos e biológicos que agem sobre um ser vivo ou uma comunidade e podem determinar sua 
sobrevivência”, ou seja, é uma condição para a sobrevivência dos seres vivos.  	  
4 Muir é natural da Escócia e exerce as profissões de artesão, agricultor, naturalista e escritor. 
Afirmava que só era permitida a contemplação e a recreação na natureza. (BARBIERI; CAJAZEIRA, 
2009, p. 64). 
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• Conservacionista ou desenvolvimentista: Gifford Pinchot5 entende e 

defende que a exploração da natureza pode ser realizada, desde que existam 

critérios que permitam a sua utilização permanente, assumindo uma postura de 

progresso econômico em direção ao desenvolvimento. 

 

As duas abordagens sobre o pensamento ambientalista tiveram origem no 

final do século XIX e início do século XX, a partir de John Muir e Giffor Pinchot. Os 

dois se conheceram em Nova Iorque, em 1893, e tornaram-se amigos, porém, o 

aprofundamento em teorias antagônicas, os levaram a movimentos distintos. De um 

lado, os seguidores de Muir almejavam que a natureza fosse intocada e, do outro, os 

seguidores de Pinchot enxergavam o meio ambiente como elemento-chave para o 

desenvolvimento econômico. Até os dias de hoje, as discussões acerca das duas 

posições relacionadas às vertentes ambientalistas não cessaram, já que é 

fundamental o progresso econômico e a preservação do meio ambiente. (MC 

CORNICK, 1992, p. 114). 

As discussões ambientais intensificaram-se nos anos 1960, porém, foi a partir 

de 1972, com a Conferência Mundial de Estocolmo, que se tornou mais debatido. Na 

Figura 1, tem-se a linha do tempo de eventos mundiais realizados com o objetivo de 

promover a responsabilidade ambiental e a social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Pinchot,  americano formado em engenharia ambiental, cunha a ideia de desenvolvimento 
sustentável. (BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 64).	  
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Figura 1 - Linha do tempo de iniciativas globais para o meio ambiente  

 

Fonte: Adaptação da pesquisadora para Aligleri, Lilian; Aligleri, Luiz Antonio e Kruglianskas (2009, p. 6 - 7) e 

Guarineri (2011, p. 21-24). 

 

A linha do tempo de iniciativas globais para o meio ambiente, ilustrada na 

Figura 1, indica que os principais eventos nesse âmbito ocorreram a partir de 1972 e 

os aspectos relacionados à sustentabilidade são abordados e estão evoluindo até os 

dias atuais. As descrições de cada evento estão representadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Eventos de iniciativas globais sobre meio ambiente 

Ano Evento Descrição 

 

 

1972 

 

Conferência Mundial 

de Estocolmo 

Realizada na Suécia, a Conferência, idealizada pela ONU, 

considerou pela primeira vez a produção e o consumo, 

principalmente, dos países ricos, que estavam causando a 

degradação do meio ambiente e o principal objetivo foi alertar 

os países a respeito da preocupação ambiental. 



20	  
	  

 

1976 

Diretrizes da 

Organização para a 

Cooperação e o 

Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) 

para Multinacionais 

 

A OCDE estabelece diretrizes para as empresas 

multinacionais que incidem em padrões voluntários e 

recomendações a respeito da responsabilidade social e da 

ambiental. 

 

1987 

 

Relatório 

Nosso Futuro Comum 

Conhecido como Relatório de Brundtland, é lançado após o 

término da Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e seu objetivo é integrar o crescimento 

econômico com o equilíbrio ambiental e em meio a esse 

contexto surge o conceito de desenvolvimento sustentável. 

 

 

1992 

 

 

ECO 92 

O evento ocorre no Rio de Janeiro. Também chamado de 

Cúpula da Terra, produz cinco documentos: Declaração do 

Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento; Agenda 21; 

Princípios para a administração sustentável das florestas; 

Convenção da biodiversidade; e Convenção sobre mudanças 

do clima, além de estabelecer documentos para o controle de 

emissões dos gases do efeito estufa. 

 

1997 

 

Carta da Terra 

Documento que aborda temas como sustentabilidade, justiça 

econômica e ética, além de propor soluções para problemas 

ecológicos e sociais. 

 

 

1997 

 

Protocolo de Kyoto na 

Conferência das 

Partes  

(COP 3) 

A COP 3 cria o Protocolo de Kyoto que fixa metas para os 

países desenvolvidos minimizarem a emissão dos gases do 

efeito estufa, considerados a causa do aquecimento global, 

com um calendário em que esses países deveriam reduzir 

em 5,2% a emissão dos gases poluentes até 2012, em 

relação a 1990. 

 

1999 

 

Pacto Global 

Instituído pela ONU, fundamenta-se em dez princípios, 

referentes ao meio ambiente, aos direitos humanos e às 

relações de trabalho, para integrar iniciativas empresariais 

com o desenvolvimento sustentável. 

 

 

2000 

 

 

Metas do Milênio 

Documento que consolida algumas metas estabelecidas 

anteriormente e resulta em oito objetivos, como erradicar a 

pobreza e a fome, reduzir a mortalidade infantil, combater 

doenças e garantir a sustentabilidade ambiental. O conjunto 

de metas é chamado de Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio e devem ser adotados e atingidos até 2015. 
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2002 

 

Princípios do Equador 

Definidos pela International Finance Corporation (IFC), para 

serem aplicados por instituições financeiras, objetivam 

assegurar que os projetos financiados tenham caráter de 

responsabilidade social e ambiental. 

 

2007 

Painel 

intergovernamental 

sobre mudanças 

climáticas (IPCC) 

Os cientistas do IPCC mostram o aumento da temperatura 

média do planeta em 0,76 ºC, portanto, é necessário tomar 

medidas para conter esse aumento, caso contrário, as 

consequências serão irreversíveis. 

 

2010 

 

COP 16 

Realizada no México, a COP 16 lança o Fundo Verde, que 

trata de promover a ajuda financeira, das nações 

desenvolvidas, aos países em desenvolvimento, para 

combater as mudanças climáticas. 

 

2011 

 

COP 17 

Ocorrido na África do Sul, foi acordado que o Protocolo de 

Kyoto será prorrogado até 2017, além de promover novas 

metas para reduzir a emissão de carbono. 

 

2012 

 

Rio + 20 

Foi adotado o conceito de “economia verde”, para frear a 

degradação do meio ambiente, combater a pobreza e reduzir 

as desigualdades sociais. A proposta principal é a construção 

de uma sociedade sustentável, onde exista uma plataforma 

preocupada com o meio ambiente. 

Fonte: Adaptação da autora para Aligleri, Lilian; Aligleri, Luiz Antonio; Kruglianskas (2009, p. 6-7) e e Guarineri 

(2011, p. 21-24). 

 

O Quadro 1 contém informações sobre as discussões ambientais mais 

importantes, acerca da sustentabilidade, e, principalmente, a evolução contida em 

cada uma delas com o passar dos anos, mostrando sua relevância para a 

população, para as organizações e os ambientes nos quais estão localizadas, além 

de promover a conscientização popular a respeito das práticas sustentáveis. 

A Figura 1 e o Quadro 1 indicam os eventos principais relacionados às 

iniciativas globais para o meio ambiente, porém, a discussão do tema trata a 

sustentabilidade como derivação do desenvolvimento sustentável e suas ações 

garantem resultados no longo prazo para o planeta. A combinação do crescimento 

econômico com a manutenção dos recursos naturais gera benefícios para toda a 
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população, principalmente porque garante que as futuras gerações tenham acesso à 

renda biológica6. 

A sustentabilidade, apesar de ser muito discutida por grupos ambientalistas, 

Organizações Não Governamentais (ONGs), cooperativas de produção, governos, 

empresas, população e organismos internacionais, ainda é um conceito impreciso e 

existem divergências quanto à sua interpretação por diferentes grupos, porém há 

concordância de que o meio ambiente precisa ser preservado. (VEIGA, 2005, p. 

116). As questões ambientais inserem-se, na vida da população mundial, por meio 

de debates e discussões. A cada dia mais, se torna necessário frisar a importância 

da sustentabilidade para conscientizar os seres humanos de que é possível obter 

progresso econômico e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente e os recursos 

naturais. 

Pato e Tamayo (2006, p. 289) afirmam que, no Brasil, o interesse por estudos 

sobre as relações entre o ser humano e o meio ambiente é considerado incipiente e 

emergente, por isso os problemas ambientais têm sido objeto de preocupação e 

investigação, transformando a questão ambiental num foco de crescente interesse. 

Os autores elaboraram e validaram a Escala de Comportamento Ecológico7 (ECE) e 

esse estudo teve como base não só as intenções claras e conscientes em favor do 

meio ambiente, mas o impacto destas sobre o espaço em que se vive. 

 Nesse sentido, os autores indicam a importância de estudos sobre atitudes, 

comportamentos e valores de indivíduos e organizações sobre o meio ambiente e 

sustentabilidade. Tinoco et al. (2010, p. 5-6) afirma que cada pessoa possui seus 

valores, originários de experiências particulares, como, por exemplo, cultura, religião 

e família, permeando as suas escolhas. 

A ECE é um instrumento de medida de comportamento geral, nos moldes das 

variáveis de Karp (1996) e Kaiser (1998) apud Pato e Tamayo (2006, p. 290). Karp 

mediu os comportamentos ecológicos com uma escala de atividades ambientais 

autorrelatadas e Kaiser realizou um estudo probabilístico sobre o comportamento 

ecológico, a fim de identificar os comportamentos mais comuns (fáceis de realizar) e 

os mais raros (difíceis de realizar). (PATO; TAMAYO, 2006, p. 290).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6 De acordo com Miller (2007, p. 3), são recursos naturais que sustentam a vida e a economia do 
planeta. 
7  O termo “comportamento ecológico” indica agir em favor do meio ambiente. (PATO; TAMAYO, 
2006, p. 290).	  
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Para a construção da ECE, Pato e Tamayo traduziram os itens da escala de 

Karp e pesquisadoras na área de Psicologia Ambiental e Social propuseram 

modificações para melhor adequação à realidade brasileira. Os estudos na área de 

gestão ambiental tiveram sua primeira versão com Pato, Troccoli e Tamayo, em 

2002, e foi sendo aperfeiçoado até a sua validação, em 2006. A última versão de 

Pato e Tamayo (2006) consistiu de 49 itens, porém, foram validados 34 itens, com 

uma escala de seis pontos, variando de 1 (nunca) a 6 (sempre). O estudo contou 

uma amostra de 234 estudantes de ensino médio e universitário e os autores 

distribuíram as questões em quatro grupos: Ativismo-Consumo, Economia de Água 

e de Energia, Limpeza Urbana e Reciclagem.  

Gomes, D. (2006, p. 19) refere-se a uma mudança no modelo econômico, 

que, segundo Leite, J. (2000, p. 1), é entendido por sistemas de equações 

representativas da estrutura e do comportamento dos fenômenos econômicos, ou 

seja, trata-se de um mecanismo, que explica o funcionamento desses fenômenos, e 

é utilizado por empresas que têm como base a sustentabilidade: 

 

Apenas mais recentemente é que se começou a perceber que o planeta não 
vai sobreviver se houver uma mudança no modelo econômico clássico, que 
estabelece que a natureza seja ilimitada e com os danos ambientais 
ocorridos principalmente nas duas últimas décadas, é necessária a busca 
por um desenvolvimento econômico capaz de promover a sustentabilidade 
dos recursos naturais. 

 

O desenvolvimento sustentável considera a preservação dos recursos 

naturais e ecossistemas, além de garantir a qualidade de vida da sociedade no 

longo prazo. Nesse contexto, as empresas estão demonstrando sua preocupação 

com a sustentabilidade, por meio de ações que favorecem a preservação do meio 

ambiente e da cadeia produtiva na qual estão inseridas. 

O papel das empresas relacionado com as questões ambientais impacta 

diretamente na imagem corporativa, na relação com clientes, na escolha de 

fornecedores e no processo produtivo como um todo, já que as empresas, que são 

de fato sustentáveis, propagam essas ações por todo o seu ciclo de produção e 

distribuição. (YOUNG, C. 2011, p. 92). 
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2.2 As Empresas e a Sustentabilidade 

 

De acordo com Tachizawa (2009, p. 220), a empresa socialmente 

responsável deve estabelecer relações com fornecedores e clientes, transmitindo 

valores para toda a cadeia produtiva, conforme identificado na Figura 2. A 

responsabilidade social e a ambiental exigem investimentos permanentes no 

desenvolvimento de produtos, a fim de minimizar o impacto ambiental. 

 

Figura 2 - Cadeia produtiva sustentável 

 

Fonte: Tachizawa (2009, p. 220). 

 

O esquema indicado na Figura 2 identifica a importância da disseminação de 

práticas sustentáveis, pois, caso as empresas passem a escolher fornecedores com 

o mesmo nível de engajamento em questões ambientais e promovam suas ações 

com o intuito de conscientizar seus clientes a despeito de sua importância, 

consequentemente, uma cadeia produtiva sustentável será criada. 

Cada vez mais novos produtos vêm sendo lançados no mercado e outros são 

constantemente aprimorados. Nesse regime de intensas mudanças, a redução no 

tempo de vida mercadológico e útil dos produtos é notável e é nesse sentido que as 

empresas se deparam com a necessidade da sustentabilidade. Nesse momento de 

intensa globalização, as empresas passaram a incorporar um novo modelo de 

gestão de negócios, que leva em consideração os impactos ambientais, sociais e 

econômicos. (PEREIRA et al., 2012, p. 147). 

Com a ascensão do movimento ambientalista, na década de 1970, a 

percepção da sociedade, relacionada à incompatibilidade das práticas exercidas 

pelas empresas, vem se tornando cada vez mais visível e, por esse motivo, 

evidencia-se a criação de uma nova realidade empresarial. (BARBIERI; 
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CAJAZEIRA, 2009, p. 124). Esse novo parâmetro está relacionado com toda a 

cadeia produtiva, desde a obtenção de insumos até o retorno dos produtos pós-

venda e pós-consumo. A Figura 3 ilustra a evolução da mudança de foco da 

sustentabilidade no meio empresarial. 

 

Figura 3 - Mudança do foco da sustentabilidade no meio empresarial 

 

Fonte: Adaptação de Hoffman (2000, p. 10). 

 

De acordo com Hoffman (2000, p. 10), os períodos escolhidos foram definidos 

a partir de eventos que ele considera críticos e formativos. i)1970: Operações 

internas das empresas; ii) 1980: Preocupação com o meio ambiente passa a ser 

disseminada; iii) 1990: Formulação do conceito de responsabilidade social; vi) 2000: 

Governança corporativa. Os eventos citados não incluem o ano de 2010, mas 

arrisca-se a afirmar que a logística reversa é o marco desse período.  

A sustentabilidade torna-se fator estratégico para os negócios vinculados à 

imagem corporativa e o movimento empresarial sustentável tem por objetivo atender 

às demandas sociais, culturais, econômicas e legais. (LIMA, 1997, p. 202). Não é 

por acaso que as empresas incorporaram, em suas estratégias, ações ligadas à 
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sustentabilidade, mas tornou-se necessário aderir a essas práticas para atender às 

exigências legais, ao mercado e à própria sociedade. 

Oliveira; Denardin e Murini (2009, p. 1) argumentam que “as empresas 

precisam se adaptar ao ambiente globalizado e dinâmico, com o intuito de atender 

um mercado cada vez mais exigente”. Com o passar dos anos, a sociedade passa a 

ter cada vez mais contato com as diretrizes de sustentabilidade e esse fato leva as 

empresas a formularem uma reengenharia do processo produtivo, inserindo políticas 

que preservam o meio ambiente. 

Segundo Pereira et al. (2012, p. 147-148), para que as empresas sejam 

consideradas sustentáveis é necessário formular práticas que agreguem vantagem 

competitiva em suas ações, mas principalmente cuidar do bem-estar da geração 

presente e demonstrar preocupação com a qualidade de vida das gerações futuras.  

Elkington (2012, p. 245) indica que essa nova exigência do mercado requer 

mudança nas três dimensões compreendidas no conceito de desenvolvimento 

sustentável, a saber: a econômica, a ambiental e a social, a fim de garantir 

benefícios à atual geração, resguardando a futura, conforme indicado por Elkington 

(2012, p. 245), na Figura 4.  

 

              Figura 4 - Sustentabilidade corporativa segundo a Tripple Bottom Line 

 

              Fonte: Elkington (2012, p. 245). 
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A Figura 4 refere-se à ideia da Tripple Bottom Line e a estrutura da pirâmide 

está embasada nos três pilares: econômico, social e ambiental. O autor criou o 

modelo de gestão, conhecido como tripé da sustentabilidade, que se ancora em três 

princípios, baseados nos anteriores: people, planet and profit (pessoas, planeta e 

lucro), firmando a ideia de que a empresa deve se preocupar com a comunidade e 

equidade, com o crescimento econômico e a proteção ambiental. A sustentabilidade 

corporativa tem como base os princípios indicados acima, que possuem os desafios 

identificados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Desafios da sustentabilidade 

Princípios Desafios 

Crescimento Econômico 

Biodiversidade 
Recursos naturais 
Reforma tributária ecológica 
Obrigações ambientais  
Valor dos acionistas 
Ecoeficiência8 
Saúde humana 

Proteção Ambiental 

Educação e treinamento ambiental 
Capacidade de suporte 
Refugiados ambientais 
Justiça ambiental 
Equidade intergerações 

Comunidade e Equidade 

Direitos humanos e das minorias 
Ética empresarial 
Comércio justo 
Participação dos stakeholders9 
Lucratividade e empregabilidade 

          Fonte: Adaptação de Elkington (2012, p. 246). 

 

Os desafios enumerados no Quadro 2, referem-se ao equilíbrio do tripé da 

sustentabilidade, ou seja, são fatores necessários para sustentar as três dimensões 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 De acordo com o Senac (2012), ecoeficiência é um “modelo que adapta os sistemas de produção 
organizacional já existentes às necessidades ambientais e de mercado, ao mesmo tempo em que 
torna os negócios competitivos”, ou seja, é o desempenho empresarial com menor impacto ambiental. 
9 Stake,  de acordo com The Landmark Dictionary, significa “interesse, participação, apostar dinheiro.” 
(HOLLAENDER; SANDERS, 1996, p. 283). Holder significa “portador, proprietário.” (HOLLAENDER; 
SANDERS, 1996, p. 150). Esse termo é utilizado, no Brasil, para indicar o público de interesse, ou 
seja, todas as pessoas envolvidas com a empresa, com um projeto, com uma ação, etc. 
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citadas. De acordo com Pereira et al. (2012, p. 149 - 150), “para que a incorporação 

da sustentabilidade pela empresa seja bem-sucedida, é necessário uma mudança 

na cultura e na área estratégica, para que os interesses dos stakeholders10 

coincidam com os valores da empresa”. Os níveis dos stakeholders dentro da 

empresa, de acordo com Hart (2005, p. 171 - 172), estão identificados na Figura 5. 

 

Figura 5 - Níveis de stakeholders nas empresas 

 

          Fonte: Adaptação da pesquisadora para Hart (2005, p. 172). 

 

A Figura 5 identifica, em primeiro lugar, a empresa, seguida dos clientes, 

acionistas, empregados e fornecedores, toda a base das suas operações 

organizacionais e mostra os três níveis dos stakeholders: 

• Primários: Estão engajados diretamente nas transações da empresa e 

não há como a empresa existir sem a sua participação; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Nesse caso, os stakeholders são: comunidade, governo, fornecedores, clientes e meio ambiente. 
(PEREIRA et al, 2012, p. 150).	  
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• Secundários: Não estão envolvidos nas operações, mas influenciam as 

empresas, pois movimentam a opinião pública; 

•  Periféricos ou “franja”: Não possuem conexão direta com as atividades 

empresariais, mas são afetados pelas empresas. 

 

Os stakeholders citados ampliam o foco do que antes era entendido como 

públicos interno e externo das empresas e estavam restritos a fornecedores, clientes 

e funcionários. O modelo entendido por Hart (2005, p. 172) é abrangente e inclui o 

grupo de pessoas que pode estar diretamente envolvido com as atividades da 

empresa, e o grupo que não possui engajamento com as operações empresariais.  

Em meio ao conceito de sustentabilidade, a PNRS foi criada para nortear a 

responsabilidade das empresas quanto à logística reversa11 de seus produtos. A lei 

tramitou no Congresso Nacional por quase 20 anos e foi promulgada em agosto de 

2010, trazendo o conceito da responsabilidade compartilhada na logística reversa. 

 

2.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

“Um dos maiores desafios com que a sociedade moderna se defronta é o 

equacionamento da geração excessiva e da disposição final ambientalmente segura 

de resíduos sólidos.” (JACOBI; BESEN, 2011, p. 135). Cada vez mais tem se 

enfatizado a preocupação ambiental e a população está ciente de que a gestão de 

resíduos é fundamental para minimizar impactos socioambientais. 

As primeiras iniciativas legislativas, a respeito de diretrizes relacionadas ao 

tratamento correto de resíduos sólidos, se manifestaram em 1991, quando o Projeto 

de Lei12 203 foi sancionado com o principal objetivo de acondicionar, coletar, tratar e 

promover a disposição apenas dos resíduos de saúde (CONGRESSO NACIONAL, 

1991, p. 13).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 A logística reversa é o pilar que embasa a PNRS e será conceituada no item 2.6. 
12 De acordo com a Câmara dos Deputados, “é uma proposta que, se aprovada pelos parlamentares, 
é transformada em lei” (PLENARINHO, 2012, p. 1), ou seja, são projetos que devem se submeter à 
tramitação dentro de um órgão legislativo para que possa ser aprovado e transformado em lei. 
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Desde 1991, começam a surgir iniciativas nesse âmbito e apenas em 2010 a 

Lei 12.305/2010 é sancionada. No período de transição, inúmeros projetos são 

adotados, conforme identificado na Figura 6, demonstrando a preocupação de 

órgãos do meio ambiente com a destinação final de resíduos sólidos. 

 

Figura 6 - Linha do tempo de projetos e ações para a criação da PNRS 

 

 

Fonte: Adaptação da pesquisadora para Congresso Nacional (1991, p. 13 - 17) e Instituto Ethos (2012, p. 18-19). 

 

A linha do tempo de projetos e ações para a criação da PNRS tem quase 20 

anos de duração e, durante o período, inúmeras tentativas foram feitas para que a 

lei fosse sancionada. O Quadro 3 mostra a evolução desde o Projeto de Lei 203, em 

1991, até a reformulação e implementação da PNRS, em 2010. 
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Quadro 3 - Evolução dos projetos e ações até a sanção da PNRS 

 

Ano Projetos Descrição 

 

1991 

 

Projeto de Lei  203 

Proposto pelo Senado Federal, a lei trata, inicialmente, 

dos resíduos de saúde, com o objetivo de fornecer sua 

destinação final. 

 

1998 

Grupo de Trabalho do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente 

(Conama) 

Representantes das três esferas do governo (federal, 

estadual e municipal) e da sociedade civil fazem parte 

do grupo e formulam as “diretrizes técnicas para a 

gestão de resíduos sólidos”, porém não é aprovada pelo 

Plenário. 

 

2001 

 

Comissão Especial da Política 

Nacional de Resíduos 

 

Tem por objetivo formular proposta substitutiva global de 

todos os projetos, para organizar as sugestões 

recebidas e fortalecer a participação da sociedade, 

porém, a comissão é extinta. 

 

 

2003 

 

Grupo de Trabalho 

Interministerial de Saneamento 

Ambiental 

Instituído para elaborar propostas com o objetivo de 

promover a integração de ações de saneamento 

ambiental e criar o Programa de Resíduos Sólidos 

Urbanos, cuja função é promover a inclusão social, 

sustentabilidade, limpeza urbana, reciclagem de 

resíduos e erradicação dos lixões. 

 

2004 

Seminário: Contribuições à 

Política Nacional de Resíduos 

Sólidos 

Evento realizado pelo Conama com o objetivo de 

formular uma nova proposta de lei, para que o Projeto 

de Lei 203 fosse atualizado. 

 

 

2005 

 

Anteprojeto Política Nacional de 

Resíduos Sólidos 

Um grupo criado pela Secretaria de Qualidade 

Ambiental nos Assentamentos Humanos, do Ministério 

do Meio Ambiente, criou o anteprojeto, que foi debatido 

por diversos ministérios, solidificando as discussões 

acerca da sustentabilidade. 

 

2007 

 

Lei 11.445 

Estabelece diretrizes para o saneamento básico e 

viabiliza novos arranjos para a gestão adequada de 

resíduos sólidos. 

 

2009 

 

Grupo de Trabalho de Resíduos 

Foram discutidas questões relacionadas à logística 

reversa, integração das cooperativas de catadores e às 

formas de introduzir instrumentos fiscais e tributários. 
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2009 

 

Medida Provisória 476 

A medida concede crédito do Imposto Sobre Produtos 

Industrializados (IPI), para as empresas que 

comprassem insumos de cooperativas, para beneficiar 

os catadores e as cooperativas; entretanto a medida foi 

suspensa. 

 

 

2010 

 

 

Lei 12.305 

 

No dia 2 de agosto de 2010, a lei foi aprovada pelo 

Congresso Nacional e instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que é considerada moderna, por vir 

acompanhada da responsabilidade compartilhada e da 

determinação de contemplar a inclusão social de 

catadores. 

Fonte: Adaptação da pesquisadora para Congresso Nacional (1991, p. 13-17) e Instituto Ethos (2012, p. 18-19). 

 

O Quadro 3 apresenta os projetos e as ações ligados à PNRS e suas 

descrições, com o objetivo de frisar a importância da aprovação da lei, em 2010, que 

tem a função não só de nortear as empresas para a logística reversa, mas promover 

a responsabilidade compartilhada entre fornecedores, governo e empresas. 

A construção da PNRS exige a integração do poder público com o setor 

empresarial e a sociedade, fornecendo diretrizes para o gerenciamento de resíduos 

e criando parâmetros para que os estados e municípios possam estabelecer 

legislações específicas, dentro de suas peculiaridades (JARDIM, 2010, p. 1). 

Formulada com base em leis vigentes, como a Lei do Saneamento Básico 

(14.445/2007), Plano de Saneamento Básico e Política Nacional sobre Mudanças do 

Clima (12.187/2009), a PNRS incorpora conceitos atuais e tem por objetivo 

promover a responsabilidade compartilhada por fabricantes, comerciantes e 

importadores. (INSTITUTO ETHOS, 2012, p. 20).  

As principais etapas de desenvolvimento e produção nas empresas são:  

 

• Desenvolvimento dos produtos; 

• Obtenção de matérias-primas e insumos; 

•  Processo produtivo; 

•  Consumo; 
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• Destinação final. 

 

Com base nas etapas das operações desenvolvidas pelas empresas, as 

principais características da PNRS, segundo Jacobi e Besen (2011, p. 136) e 

Cempre (2011a, p. 2), partem dos seguintes pontos: 

 

• Fortalecimento da gestão integrada e sustentável de resíduos; 

• Formulação de medidas de incentivo à formação de consórcios 

públicos para a gestão regionalizada; 

• Criação de um sistema de coleta, tratamento e destinação de resíduos 

sólidos; 

• Redução nos custos dos sistemas de coleta; 

• Disseminação do conceito de responsabilidade compartilhada, ciclo de 

vida de produtos e logística reversa; 

• Criação de mecanismos de inserção de catadores e cooperativas nos 

sistemas municipais de coleta seletiva; 

• Erradicação dos lixões; 

• Consagração e um viés social da reciclagem, com a participação de 

catadores e cooperativas; 

• Elaboração de um plano de resíduos sólidos com o diagnóstico da 

situação do lixo e as metas para redução em âmbitos nacional, estadual e municipal; 

• Formulação de indicadores para medir o desempenho do serviço 

público quanto ao cumprimento da PNRS; 

• Ampliar metas de reciclagem; 

• Gerar postos de trabalho na cadeia de coleta seletiva. 
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A diversidade de resíduos, fontes geradoras, agentes responsáveis pela 

gestão, modalidades de tratamento e disposição final existente está identificada no 

Quadro 4, com base nos estudos realizados por Jacobi e Besen (2011, p. 135). 

 

Quadro 4 - Características dos resíduos sólidos e sua gestão 

Resíduos 

Sólidos 

Fontes 

Geradoras 

Resíduos Produzidos Respon-

sável 

Tratamento e 

Disposição Final 

Domiciliar Residências 

Edifícios 

Empresas 

Escolas 

Restos de alimentos, produtos 

deteriorados, lixo de banheiro, 

embalagens de papel, vidro, 

metal, plástico, isopor, longa 

vida, pilhas, eletrônicos, 

baterias, etc. 

Município Aterro sanitário, 

central de triagem 

de recicláveis, 

central de 

compostagem ou 

lixões 

Comercial 

pequeno 

gerador 

Comércios, 

bares, 

restaurantes e 

empresas 

Embalagens de papel e 

plástico, sobras de alimentos, 

entre outros 

Município 

define a 

quantidade 

Aterro sanitário, 

central de triagem 

de coleta seletiva 

ou lixões 

Grande 

gerador 

Comércios, 

bares, 

restaurantes e 

empresas 

Embalagens de papel e 

plástico, sobras de alimentos, 

entre outros 

Gerador Aterro sanitário, 

central de triagem 

de coleta seletiva 

ou lixões 

Público Varrição e 

poda 

Poeira, folhas, papéis e outros Município Aterro sanitário, 

central de 

compostagem ou 

lixões 

Industrial Industrial Cinzas, lodos, óleos, resíduos 

alcalinos ou ácidos, plásticos, 

papel, madeira, fibras, etc. 

Gerador Aterro industrial ou 

lixões 

Serviços de 

saúde 

Hospitais, 

clínicas, 

consultórios e 

laboratórios 

Grupo A – Biológicos, como 

sangue e tecidos 

Grupo B – Químicos, como 

lâmpadas e medicamentos 

Grupo C – Radioativos 

Grupo D – Comuns – Papel, 

plásticos, etc. 

Gerador Aterro sanitário, 

incineração, vala 

séptica, autoclave 

ou central de 

triagem de 

recicláveis 
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Agrícola Agricultura Embalagens de agrotóxicos, 

pneus, óleos, embalagens de 

medicamentos, etc. 

Gerador Central de 

embalagens 

vazias do Inpev 

Construção 

civil 

Obras e 

reformas 

residenciais e 

comerciais 

Madeira, cimento, blocos, 

pregos, gesso, tinta, pedras, 

etc. 

Gerador ou 

município 

Ecoponto, Área de 

transbordo e 

triagem, área de 

reciclagem, 

aterros ou lixões 

Fonte: Sinduscom (2005), EPA (2010), Cetesb (2010) e Inpev (2011 apud JACOBI; BESEN, 2011, p. 135). 

 

O Quadro 4 mostra os resíduos sólidos, as fontes geradoras, alguns 

exemplos de resíduos produzidos, o responsável por sua disposição e o tratamento 

final, porém é fundamental ressaltar que, a partir de 2010, com a promulgação da 

PNRS, os lixões vêm tendo que ser desativados num prazo de quatro anos, ou seja, 

até 2014 terão que ser erradicados, portanto, os materiais não poderão ter esse tipo 

de destinação final. 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na NBR 

10004 (2004, p. 3–5), válida a partir de 2004, os resíduos sólidos são classificados 

em: 

 

• Classe 1: Resíduos perigosos: são aqueles que apresentam riscos à 

saúde e ao meio ambiente, exigindo tratamento e disposição especiais; 

• Classe 2: Resíduos não perigosos, são divididos em: i) Resíduos não 

inerentes: são resíduos domésticos, que não apresentam 

periculosidade; ii) Resíduos inerentes: resíduos que, quando 

submetidos ao contato com água destilada, não tem, em nenhum de 

seus constituintes solubilizados, concentrações superiores aos padrões 

de potabilidade de água. 

 

O objetivo da lei é fazer com que os materiais reciclados sejam reinseridos na 

cadeia produtiva e os rejeitos (materiais que não podem ser reaproveitados) tenham 

um destino diferente do aterro sanitário. Essas práticas são sustentadas por uma 
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reengenharia do processo produtivo que gera uma cadeia de valor em todo o ciclo 

logístico dos produtos (YOUNG, R. 2010, p. 1). 

De acordo com Jardim (2010, p. 1), a lei determina a logística reversa e seus 

responsáveis; estabelece o conceito de ciclo de vida dos produtos; fortalece as 

cooperativas de catadores; proíbe a disseminação dos lixões; restringe a importação 

de rejeitos; incentiva a racionalização de embalagens; norteia a sociedade para o 

desenvolvimento sustentável; e sinaliza o compromisso com a qualidade de vida do 

planeta. 

Um ponto importante é a disseminação da responsabilidade compartilhada 

para a destinação de resíduos, em que todos os integrantes da cadeia produtiva 

(fornecedores, empresas e clientes), além de órgãos públicos, governo e empresas 

que atuam com limpeza pública – em São Paulo, a Logística Ambiental de São 

Paulo (Loga)13 e a Ecourbis14 – são as responsáveis pela disposição de resíduos 

(YOUNG, 2010, R. p. 1). A Figura 7 contém o mapa de resíduos sólidos da cidade 

de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

13 Coleta seletiva da região noroeste de São Paulo: Aterro Sanitário Bandeirantes, Aterro Vila 
Albertina e o Transbordo da Ponte Pequena. (LOGA, 2012, p. 1). 
14 Coleta seletiva da região sudeste de São Paulo: Central de Tratamento de Resíduos Leste (CTL), 
Transbordo Vergueiro e Santo Amaro. (ECOURBIS, 2012, p. 1). 
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Figura 7 - Mapa da coleta de resíduos sólidos na cidade de São Paulo 

 

  Fonte: Prefeitura de São Paulo (JACOBI; BESEN, 2011, p. 136). 

 

A Foto 1 (anexa), mostra os caminhões das duas empresas que trabalham 

recolhendo  o lixo na cidade de São Paulo (Loga e Ecourbis), com o objetivo de 

ilustrar o que está indicado no mapa da cidade de São Paulo (ANEXO A). 

Um termo essencial para o entendimento da PNRS é a responsabilidade 

compartilhada, que está disposta em seu Art. 30: 

 

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 às atribuições e procedimentos 
previstos nesta Seção. (BRASIL, Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010). 
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Todos os agentes elencados no artigo são responsáveis pela contratação de 

serviços de coleta, armazenagem, transporte e destinação final de resíduos sólidos. 

O Art. 30 substancia as ações dos atores no sentido de impor à coletividade seu 

devido papel na disposição de resíduos.  

O principal objetivo da responsabilidade compartilhada é promover a 

estruturação da logística reversa de toda a cadeia de fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, propiciando o retorno dos materiais que possam ser 

reaproveitados ou que os resíduos obtenham a correta destinação. (MANSANO; 

KIECKHÖFER, 2005, p. 9).  

O Quadro 5 faz menção à responsabilidade da administração pública e do 

próprio gerador com relação a cada tipo de resíduo, entretanto, é importante 

ressaltar que a PNRS adotou o conceito da “responsabilidade compartilhada”, em 

que cada parte envolvida no processo possui atividades previamente designadas. 

 

                         Quadro 5 - Responsabilidade na gestão de materiais 

Responsabilidade Materiais 

Administração Pública Resíduos domiciliares 
Limpeza urbana 

Próprio Gerador 
Resíduos de atividades industriais 
Resíduos de atividades comerciais 
Serviços privados 

           Fonte: Instituto Ethos (2012, p. 23). 

 

O Quadro 5 identifica que a Administração Pública (prefeitura) deve se 

responsabilizar pelos resíduos domiciliares e pela limpeza urbana das áreas 

públicas, como ruas e calçadas. O próprio gerador deve tratar de resíduos advindos 

de atividades industriais e comerciais, bem como de serviços privados. 

O Art. 9o da PNRS caracteriza a base da lei, pois contempla: 

 

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a 
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos. (BRASIL, Lei 12.305, de 2 de 
agosto de 2010). 
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Segundo o Instituto Ethos (2012, p. 20), “cabe ao setor empresarial a 

estruturação de planos de gerenciamento e gestão, com o propósito de reaproveitar 

materiais descartados, minimizar seus impactos no meio ambiente e implantar 

sistemas de logística reversa.” O que indica que as empresas precisam adotar 

práticas de logística reversa com o intuito de reduzir os impactos de seus produtos 

no meio ambiente. O Quadro 6 identifica práticas que ocorriam antes da sanção da 

PNRS e quais posturas devem ser adotadas após a promulgação da lei. 

 

Quadro 6 - Mudanças ocorridas com a promulgação da PNRS 

Antes da PNRS Depois da PNRS 

Falta de prioridade para o lixo urbano Municípios traçam um plano de metas sobre 

resíduos com a participação de catadores 

Existência de lixões na maioria dos municípios Os lixões precisam ser totalmente erradicados 

até 2014 

Resíduos orgânicos sem reaproveitamento Prefeituras passam a disseminar a 

compostagem 

Coleta seletiva cara e eficiente É obrigatório o controle de custos para a coleta 

seletiva e a alta qualidade dos serviços 

prestados 

Informalidade de catadores Formalidade com o controle de cooperativas e 

catadores para coleta e reciclagem 

Problemas de qualidade e quantidade de 

materiais 

Aumento e aprimoramento da qualidade das 

matérias-primas recicladas 

Falta de qualificação e visão de mercado Trabalhadores são treinados para ampliar a 

produção 

Inexistência de lei nacional para nortear os 

investimentos das empresas 

Marco legal estimulará ações empresariais 

 

Falta de incentivos financeiros Novos instrumentos financeiros impulsionarão a 

reciclagem 

Desperdício econômico sem a reciclagem Reciclagem como geração de negócios e renda 

Separação opcional do lixo reciclável nas 

residências 

Consumidor passa a fazer a separação criteriosa 

nas residências 
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Falta de informação a respeito da logística 

reversa 

Campanhas educativas 

Falhas no atendimento da coleta municipal Coleta seletiva aprimorada para recolher mais 

resíduos 

Pouca reivindicação às autoridades Cidadão exercerá seus direitos junto aos 

governantes 

Fonte: Cempre (2011a; 2-5; 2011b, p. 2). 

 

Com o objetivo de conscientizar a população sobre as mudanças que a PNRS 

trará para as empresas e para a população, o Ministério do Meio Ambiente e o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome desenvolveram a 

campanha “Separe o lixo e acerte na lata”, para promover a mudança de 

comportamento da sociedade com relação à reciclagem, informando sobre a 

importância de separar os materiais recicláveis da matéria orgânica. A PNRS traz 

inúmeros benefícios: 

 

• Ambientais: com o reaproveitamento de materiais no ciclo produtivo, as 

empresas utilizam menos matérias-primas; 

• Sociais: os catadores e cooperativas são cadastrados e tornam-se 

elementos-chave para o sucesso da PNRS; 

• Econômicos: a economia brasileira passa a obter benefícios, pois, 

durante todo o ciclo de reinserção de materiais na cadeia produtiva, há 

geração de renda. 

 

A campanha “Separe o lixo e acerte na lata” tem como objetivo conscientizar 

a população da importância de separar o lixo reciclável (seco) do lixo orgânico 

(úmido) para a cadeia de reciclagem, conforme identificado na Figura 8.  
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Figura 8 - Campanha “Separe o lixo e acerte na lata” 

 

Fonte: Brasil (2012, p. 1). 

 

O apelo da campanha refere-se a uma mudança de atitude da população, 

para ajudar muita gente a ganhar a vida, ou seja, está implícito que, com a mudança 

de comportamento da sociedade, em relação à separação dos materiais recicláveis, 

todas as pessoas envolvidas na cadeia de reciclagem serão beneficiadas. A 

campanha tem por objetivo mostrar as mudanças incorridas após a promulgação da 

PNRS, além de informar à sociedade qual é a importância de separar os materiais 

secos, dos úmidos. 

Um fator relevante, ligado à PNRS, é o conceito do ciclo de vida dos produtos, 

pois, com a enorme quantidade de produtos inseridos todos os dias no mercado, a 

obsolescência vai se tornando cada vez mais rápida. Nesse contexto, a população 

vai gerando mais resíduos sólidos, o que acarreta enorme quantidade de lixo jogada 

nas ruas e, consequentemente, poluição ambiental. 

 

2.4 Ciclo de Vida dos Produtos 

 

Segundo Leonard (2008), no vídeo The History of Stuffs (A História das 

Coisas), a economia dos materiais faz parte de um ciclo de vida que é dividido em 

cinco partes: Extração, Produção, Distribuição, Consumo e Descarte, além da 

participação do governo e das corporações, conforme ilustrado na Figura 9. 
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Figura 9 - Ciclo de vida dos produtos 

 

 Fonte: Adaptação da pesquisadora para Leonard, 2008. 

 

As cinco fases são explicadas a seguir: 

 

• Extração: refere-se à parte do processo em que são adquiridos 

recursos naturais, por meio da exploração do meio ambiente; 

• Produção: implica o uso de energia para misturar tóxico com recursos 

naturais e transformá-los em produtos; 

• Distribuição: inclui a fase em que as empresas motivam as pessoas a 

consumirem e lançam novas tendências no mercado; 

• Consumo: indica que as pessoas estão sempre comprando e a mídia 

está diretamente ligada ao estímulo para consumir; 

• Descarte: trata-se da forma como os produtos são eliminados, 

geralmente em aterros ou incinerações, antes de serem descartados, criando 

inúmeras toxinas, dentre elas a dioxina que é extremamente prejudicial à saúde.  

O governo está incluído no sistema, pois tem como principal objetivo utilizar 

os impostos arrecadados para proporcionar benefícios para a população, inclusive 

tratar o descarte dos produtos de forma correta. As corporações são todas as 

empresas, desde as que fabricam ou vendem produtos, até as que prestam 

serviços, alimentando toda a economia. 

Nota-se, nitidamente, que há uma falha no sistema, pois, com o 

desenvolvimento tecnológico acelerado, houve uma redução no ciclo de vida útil dos 
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produtos, devido à obsolescência ocasionada por diversos motivos, como moda, 

status e tecnologia. A falha refere-se ao descarte, que, na maioria das vezes, ocorre 

em aterros ou incineração de lixo e, do ponto de vista logístico, é necessário 

reinserir os materiais na cadeia produtiva ou fazer o descarte ambiental seguro, pois, 

segundo Lacerda (2002, p. 2), “a vida de um produto não termina com a entrega ao 

cliente”. 

Leite (2009, p. 15) escreve que, no ambiente globalizado, é notável o 

lançamento abrupto de produtos, em todos os setores empresariais, além da 

redução do tempo de vida mercadológico e útil dos produtos, ou seja, em virtude da 

inserção de novos modelos, rapidamente, no mercado, os produtos “antigos” 

tornam-se obsoletos e fora de moda, fazendo com que o consumo aumente 

subitamente. Por esse motivo, SOUZA e FONSECA (2009, p. 31) afirmam que as 

empresas precisam eliminar os produtos com o menor custo possível. 

O aumento crescente da quantidade de produtos pós-consumo, ocasionam o 

esgotamento dos sistemas tradicionais de descarte – conforme identificado no 

Quadro 7 − bem como a grande quantidade de lixo jogada nas ruas e rios, que, por 

sua vez, causa enchentes e poluição. 

 

Quadro 7 - Sistemas tradicionais de descarte 

Sistemas de Descarte Definição 

Compostagem Processo biológico no qual a matéria orgânica é decomposta com a 

finalidade de aplicar o composto orgânico no solo para servir de adubo 

Aterro sanitário O lixo é compactado por um trator e coberto por uma camada de cerca 

de 20 centímetros de terra, para evitar a proliferação de insetos e 

roedores 

Chorume É um líquido resultante da decomposição de lixo, que precisa ser 

tratado para evitar a contaminação do solo 

Lixão São depósitos de lixo a céu aberto nos quais não há preocupação com 

o solo ou com o meio ambiente 

Incineração A queima de lixo geralmente é feita com resíduos perigosos, como lixo 

hospitalar, e é fundamental o controle da emissão de gases poluentes 
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Reciclagem Tratamento do lixo como matéria-prima, que é utilizada para fazer 

novos produtos e trazer benefícios para a população 

Fonte: Adaptação da pesquisadora para Recicloteca (2012, p. 1) e Escola Viva (2005, Ecologia, p. 12). 

 

Em contraposição a esses malefícios, está a reciclagem, que, segundo Valle 

(2002, p. 47) é “o ato de tornar útil algum material que já tenha sido utilizado 

anteriormente, por meio de um processo de físico-química”, ou seja, é o 

reaproveitamento de materiais que já foram utilizados na cadeia de consumo. 

Cada brasileiro produz, em média, 1,1 kg de lixo por dia e, no País, são 

coletadas 188,8 toneladas de resíduos sólidos por dia, porém, em cerca de 50% dos 

municípios brasileiros, não existe a destinação final adequada desses materiais. 

(BRASIL, 2012, p. 1). Pesquisa realizada pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2000, mostra a destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos no Brasil, conforme identificado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Destinação final de resíduos no Brasil em 2000 

 

             Fonte: Adaptação da pesquisadora para IBGE (2000, p. 4). 

Conforme declaração de Silvano Silvério (diretor da Secretaria de Recursos 

Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente), em 2012, mediante a 

análise dos dados do IBGE de 2000, nota-se que apenas 35% dos resíduos eram 
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relevante é que o aumento da coleta seletiva dobrou, no mesmo período, passando 

de 450 para 990 pontos. (BRASIL, 2012, p. 1). 

O Gráfico 2 mostra a evolução do índice de reciclagem no Brasil, com relação 

a 1999 e 2006, indicando que houve um aumento em todos os materiais: papel, 

papelão, plásticos, PET, latas de alumínio, vidro, longa vida e compostagem. Vale 

ressaltar que a reciclagem está diretamente relacionada com a atuação dos 

catadores e das cooperativas, que, em muitos casos, possuem parcerias com as 

empresas. 

 

Gráfico 2 - Índice de reciclagem no Brasil em 1999 e 2006 

 

    Fonte: Adaptação da pesquisadora de Cempre (2006) apud Instituto Ethos (2007, p. 13). 

 

Nota-se que houve evolução no índice de reciclagem dos materiais coletados, 
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Após a promulgação da PNRS, a reciclagem passa a ser cada vez mais 

disseminada e os rejeitos, resíduos que não podem ser reciclados, só poderão ser 

destinados aos aterros sanitários. Em frente ao processo de coleta e reciclagem, 
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está a logística direta, que trata do fluxo de matérias-primas e produtos da cadeia de 

fornecedores até os consumidores e a logística reversa, que faz o contrafluxo, ou 

seja, traz os produtos dos clientes até a empresa, visando ao tratamento correto dos 

materiais. 

 

2.5 Logística 

 

Leite (2009, p. 2) afirma que a “logística é uma das áreas mais antigas das 

atividades humanas na medida em que sua principal função é disponibilizar bens e 

serviços para a sociedade no local, tempo, quantidade e qualidade em que são 

necessários aos utilizadores”. Dessa maneira, torna-se necessário a análise das 

práticas exercidas atualmente nessas áreas, com o objetivo de verificar as 

mudanças ocorridas nas atividades empresariais. 

O conceito é antigo, pois, desde a Segunda Guerra Mundial, evidencia-se 

como prática exercida pelas empresas industriais. Define-se logística, de acordo 

com Ferreira (1986, p. 339), em seu Dicionário Aurélio, como a “parte da arte da 

guerra que trata do planejamento e da realização de: projeto e desenvolvimento, 

obtenção, armazenamento, transporte, distribuição, reparação, manutenção e 

evacuação de material para fins operativos ou administrativos”.  

A definição do Council of Logistics Management (CLM) (1993, p. 323) é citada 

em diversos livros sobre logística e serve como pilar para os conceitos elaborados 

por outros autores. Como as outras definições são suas extensões, é 

frequentemente atualizada: 

 

Logística é uma fração do Supply Chain Management (Gerenciamento da 
Cadeia de Suprimentos), que efetua o planejamento, a implantação e o 
controle do fluxo de matérias-primas, materiais em estoque e produtos 
acabados, além de fornecer informações para toda a cadeia desde a 
obtenção do material até o seu ponto de consumo. 

 
“A logística é responsável pelo planejamento, operação e controle de todo o 

fluxo de mercadorias e informações dos fornecedores até os consumidores.” 

(MARTINS; ALT, 2000, p. 251). Mais do que transportar produtos, a área de logística 
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inclui todos os processos, desde a obtenção de insumos até a entrega ao 

consumidor final. 

Ballou (1993, p. 24) defende a ideia de que “a logística engloba atividades 

que controlam o fluxo de materiais do ponto de obtenção de matérias-primas até a 

distribuição do produto acabado, bem como as informações associadas ao 

processo, que os coloca em movimento da cadeia produtiva até a distribuição”.  

Para Dornier et al. (2000, p. 29; 39) a logística é a gestão de fluxos entre 

funções de negócio, desde a entrada de matérias-primas até a saída de produtos 

acabados, além de todas as formas de movimentação de materiais e informações. O 

processo logístico atravessa todas as áreas funcionais da empresa, como as de 

produção e marketing. 

Os conceitos supracitados possuem a mesma linha de pensamento baseada 

no transporte, armazenamento e distribuição de matérias-primas, insumos, produtos 

semiacabados e produtos acabados, desde o ponto de obtenção até a chegada ao 

consumidor final, além de incluir todas as informações referentes às diversas fases 

do processo produtivo até a distribuição dos produtos. 

Um ponto relevante citado pelos autores é a inclusão das informações ao 

longo de todo o processo logístico, pois é fundamental, para as empresas, a 

obtenção de um sistema logístico integrado que informe, por exemplo, os locais 

onde se encontram os produtos até a sua distribuição. O gerenciamento das 

informações e das ferramentas administrativas promove uma integração das 

atividades logísticas, reduz o tempo de resposta dos sistemas, e aumenta a 

eficiência e eficácia dos processos. 

Segundo Moura (1989, p.86): 

 

O sistema logístico de uma organização é um conjunto de recursos como 
mão de obra, máquinas, matérias-primas, veículos e componentes de 
armazenagem, que são utilizados para o desenvolvimento e efetivação de 
todas as operações de fabricação, estocagem e distribuição dos produtos e 
matérias-primas, assegurando o fluxo dos materiais desde os fornecedores 
até os consumidores finais. 

 

Logística, de acordo com a Associação Brasileira de Logística (2010, p. 1), é 

definida como o processo de planejamento, implementação e controle de fluxos de 
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materiais, incluindo o transporte e a armazenagem eficientes e de baixo custo de 

insumos, matérias-primas, produtos semiacabados, produtos acabados e 

informações relacionadas do ponto de origem até o ponto de consumo, para atender 

às necessidades dos clientes.  

Dessa maneira, entende-se por logística todo o fluxo de materiais, produtos e 

informações dentro da cadeia produtiva até a distribuição para os consumidores 

finais, a fim de atender às suas necessidades com alto grau de envolvimento, 

propondo baixo custo das operações. 

De acordo com Bowersox e Closs (2001, p. 19-21): 

 

O objetivo da logística é disponibilizar produtos ou serviços no local e no 
momento em que são desejados, por isso a empresa precisa integrar 
transporte, estoque, armazenamento, manuseio de materiais, embalagem, 
distribuição e é necessário que a informação sobre os processos seja 
disponibilizada para toda a empresa.  

 
Por conseguinte, a principal função da logística é disponibilizar os produtos 

requisitados pelos consumidores no tempo e espaço desejados, por meio da 

integração entre todas as áreas da empresa, desde a obtenção de matérias-primas 

até a entrega dos produtos aos consumidores finais. Markham (2003, p. 4) amplia os 

conceitos analisados, quando afirma que logística é “o processo de agregar valor 

aos clientes por meio de materiais e informações, onde as matérias-primas passam 

pelos estágios de fabricação, armazenagem e distribuição aos clientes”.  

Conforme Viana (2000, p.45), a logística trata de uma operação integrada que 

tem como função gerenciar a cadeia de suprimentos e a distribuição de produtos de 

forma racionalizada, assim, essa área planeja, coordena e executa todo o processo, 

visando obter a redução de custos, sem perder a qualidade dos serviços. O aumento 

da competitividade é garantido por meio da entrega dos produtos aos centros de 

distribuição ou diretamente para os clientes. 

Atualmente, as empresas concorrem num ambiente globalizado, portanto, o 

abastecimento dos produtos por parte da rede logística torna-se um diferencial 

competitivo, no que diz respeito à entrega aos clientes. Dessa maneira, a logística 

pode agregar valor ao cliente, por vários motivos, dentre eles: 
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• Disponibilidade: baixa frequência de falta de produtos no estoque, ou 

seja, os clientes encontram os produtos que necessitam; 

• Velocidade: agilidade com relação à entrega de pedidos, sem atrasos; 

• Qualidade: produtos ou serviços de acordo com as especificações,  

• Custo: preço dos produtos ou serviços conforme determinado; 

• Flexibilidade: não há rigorosas políticas, quando é necessário efetuar a 

troca de produtos. 

 

Dornier et al. (2000, p. 37–39) aborda a teoria de que, tradicionalmente, a 

logística das empresas se desenvolvia apenas nas áreas geográficas e eram 

controladas pela área de produção, pois as operações eram estritamente 

delimitadas pela área geográfica. Atualmente, contudo, com a globalização e o 

acesso às informações, as operações passaram a ser globais e as empresas 

precisaram se adaptar para atender às necessidades de um cliente global, conforme 

identificado na Figura 10. 

 

Figura 10 - O ambiente da logística global 

 

                      Fonte: Adaptação de Dornier et al. (2000, p. 31). 



50	  
	  

Com base nos conceitos estudados, salienta-se logística como a área da 

empresa responsável por todo o ciclo produtivo, desde a obtenção de insumos e 

matérias-primas, até a sua entrega aos clientes, passando por todas as formas de 

movimentação de materiais dentro da cadeia e englobando as informações 

referentes ao processo produtivo como um todo, até a distribuição para os clientes. 

O conceito de logística estende-se quando se analisa a logística reversa, pois 

esse termo não inclui somente as atividades desde o ponto de aquisição de 

matérias-primas até a entrega dos produtos aos clientes, mas engloba também o 

retorno dos produtos pós-venda e pós-consumo para a cadeia produtiva ou para o 

descarte correto no meio ambiente. 

 

2.6 Logística Reversa 

 

A incorporação de variáveis ambientais, por parte das empresas surge devido 

à sensibilização econômica e não ecológica e essa percepção sinaliza que a 

sociedade exige que as empresas adotem práticas ligadas ao meio ambiente, assim, 

a abordagem desse tema torna-se um fator de vantagem competitiva. 

(LAYRARGUES, 2000, p. 83-84). Nesse contexto, a logística reversa passa a fazer 

parte das práticas adotadas por muitas empresas, mesmo antes da promulgação da 

PNRS.  

O Council of Logistics Management (CLM) (Conselho de Gerenciamento de 

Logística) (1993, p. 323) indica que “a logística reversa está relacionada com todas 

as atividades de redução, movimentação, disposição e gerenciamento de resíduos e 

embalagens de produtos”. O conceito abrange todas as atividades ligadas ao retorno 

de resíduos para a cadeia produtiva, inclusive a movimentação dos materiais até o 

seu reaproveitamento. 

Stock (1998, p. 20) defende:  

 

Logística reversa é a área da logística que tem como principal objetivo o 
retorno dos produtos para as empresas que efetuam as seguintes práticas: 
redução na fonte, reciclagem, reinserção de materiais na cadeia produtiva, 
reuso de materiais, descarte correto de resíduos, reforma, remanufatura e 
reparação. 
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De acordo com Rogers e Tibben-Lembke (1999, p. 2, tradução nossa), 

logística reversa é o processo de planejamento, implementação, custo efetivo e 

controle de todos os materiais dentro da cadeia produtiva (matérias-primas, estoque 

e produtos acabados), do ponto de consumo até a sua origem, visando obter a 

maximização do valor ou o descarte de forma apropriada. 

Conforme as ideias de Pereira et al. (2012, p. 14): 

 

A logística reversa pode ser definida como logística integral e é uma das 
áreas da logística empresarial que agrega um conjunto de ações ligadas 
desde a redução de matérias-primas até a destinação correta de produtos, 
materiais e embalagens com o reúso, reciclagem e redução de energia. 

 

Miller (2007, p. 6-7) afirma que “a logística reversa é especificamente uma 

versão contrária da logística direta e faz o uso do mesmo planejamento, tratando os 

níveis de armazenagem, transporte e fluxo de materiais”, assim, a única diferença 

entre os canais logísticos diretos e reversos é o fluxo que, no primeiro caso, é 

distribuído da empresa para o consumidor e, no segundo caso, os produtos pós-

venda ou pós-consumo retornam do mercado para a empresa, a fim de obter correta 

destinação. 

O Reverse Logistics Executive Council (RLEC) (Conselho Executivo de 

Logística Reversa) (2012, p. 1, tradução nossa) define logística reversa como: 

 

O processo de planejamento, implementação e controle da eficiência, fluxo 
de custo eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos 
acabados e informações relacionadas do ponto de consumo até o ponto de 
origem com o propósito de recapturar valor ou descarte apropriado, ou seja, 
é todo o processo de movimentação de materiais do ponto de origem até o 
ponto de destino, visando agregar valor com a reciclagem ou descartar os 
resíduos de forma ambientalmente correta. 

 

Leite (2003, p. 16-17) reformula o conceito abordado pelo CLM (1993):  

 

Logística reversa é a área da logística empresarial que planeja, opera e 
controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno de 
bem de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo 
produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes 
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valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico e de 
imagem corporativa. 

 

Adlmaier e Sellitto (2007, p. 396) complementam a definição de Leite e 

conceituam logística reversa como a área da logística que tem por objetivo 

gerenciar, de modo integrado, todos os estágios do ciclo produtivo, por meio de 

canais de distribuição reversos de pós-venda e pós-consumo15.  Dornier et al. (2000, 

p. 39-40) estuda os fluxos na organização de um negócio que estruturam os 

produtos e serviços, conforme identificado no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Fluxos de materiais nas empresas 

Materiais Fluxos 

Matérias-primas Estoque até a entrega para os clientes 

Produtos semiacabados Originado de fábricas e armazéns próprios ou de 

fornecedores 

Produtos acabados Movimentação entre armazéns  

Peças de reposição Vindos de armazéns para técnicas de reparos 

Produtos ou peças para reparação Advindos de clientes para recuperação 

Embalagens vazias Dos pontos de entrega para os pontos de 

carregamento 

Produtos vendidos ou devolvidos Dos pontos de entrega para os pontos iniciais de 

manufatura 

Produtos usados ou consumidos Para reciclagem, recauchutagem ou reutilização 

Fonte: Adaptação da pesquisadora para Dornier et al. (2000, p. 39-40). 

 

O autor analisa que, no início, o foco das empresas em logística consistia nos 

fluxos da empresa para o mercado, porém, devido às preocupações com o meio 

ambiente, tornou-se necessário gerenciar os fluxos reversos, dos clientes e dos 

mercados, de volta à empresa e essas atividades consistem em reutilização, 

reembalagem e reciclagem. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Leite aborda os conceitos de canais reversos de pós-venda e pós-consumo separadamente da 
definição de logística reversa. 
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Leite (2009, p. 17) afirma que há dois tipos de fluxo logístico: direto e reverso, 

conforme identificado no Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Diferentes tipos de fluxos logísticos 

Diretos Com fornecedores Fornecimento de materiais e componentes 
Com clientes Produtos, peças de reposição e materiais promocionais 

Reversos 
Com fornecedores Embalagem e reparo 
Com fabricantes Eliminação e reciclagem 
Com clientes Excesso de estoque e reparos 

Fonte: Adaptação de Dornier et al. (2000, p. 42). 

 
Os fluxos diretos fazem parte da logística direta, que é o ciclo produtivo desde 

a obtenção das matérias-primas, passando pela produção e distribuição, até a 

chegada aos clientes. Os fluxos reversos referem-se ao retorno dos produtos pós-

venda e pós-consumo para os seus fabricantes, para que estes possam reinseri-los 

na cadeia produtiva ou descartá-los corretamente. Conforme a abordagem de Leite 

(2003, p. 6-9), Adlmaier e Sellitto (2007, p. 396) e Pereira et al. (2012, p. 23–35), há 

dois tipos de canais de distribuição reversos, conforme identificado na Figura 11. 

  

Figura 11 - Canais de distribuição diretos e reversos

 

                     Fonte: Leite (2009, p. 7).  
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Na Figura 11, são ilustrados os canais de distribuição diretos e reversos e 

como eles se diferenciam. De acordo com os autores, os canais de distribuição 

reversos são divididos em pós-venda e pós-consumo e cada um possui suas 

particularidades: 

 

• Pós-consumo: área da logística responsável pelo fluxo físico e de 

informações correspondentes aos bens pós-consumo, que, por sua vez, são 

classificados conforme a duração de sua vida útil.  

i) Produtos duráveis: produtos que duram, em média, de alguns anos a 

algumas décadas, e constituem-se de bens que satisfazem as 

necessidades da vida social. Alguns exemplos são automóveis, 

eletroeletrônicos, eletrodomésticos e construção civil.  

ii)  Produtos semiduráveis: bens que tem duração média de alguns meses 

e raramente é superior a dois anos; a característica principal dessa 

categoria é que, ora apresenta particularidades de bens duráveis, e ora 

de bens descartáveis. Como, por exemplo, baterias de automóveis, 

computadores e óleos lubrificantes. 

iii) Produtos descartáveis: produtos cuja vida útil é de algumas semanas e 

raramente superior a seis meses. Os exemplos mais comuns são 

materiais de escritório, artigos cirúrgicos, fraldas e jornais. 

 

• Pós-venda: área de atuação da logística que operacionaliza o fluxo 

físico e de informações logísticas correspondentes aos bens de pós-venda, que 

estão sem uso ou com pouco uso. Os produtos ou materiais dessa categoria 

retornam por motivos como: prazo de validade expirado, erro de processamento de 

pedidos, falhas ou defeitos, avarias no transporte (redestinação, baldeação, etc.), 

problemas de estoque, garantias, políticas de marketing e outros motivos, como 

extravio, furto ou roubo.  

A destinação dos produtos encaminhados para os canais de distribuição 

reversos de pós-consumo e pós-venda, é especificada na Figura 12. É importante 

ressaltar que os produtos pós-venda que não tiverem outra solução para agregar 
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valor de qualquer natureza, podem ser destinados a aterros sanitários ou processo 

de incineração. (LEITE, 2009, p. 198). 

 

Figura 12 - Destinação de canais de pós-venda e pós-consumo 

 

Fonte: Leite (2009, p. 8-9; 197-198).  

 

Em decorrência do conceito de produtos pós-venda e pós-consumo, muitas 

empresas passaram a se responsabilizar pelo retorno de seus produtos. O Gráfico 3 

mostra os objetivos estratégicos para as empresas operarem com canais reversos 

encontrados por Rogers e Tibben-Lembke (1999, p. 18), em 1999, mediante 

pesquisa realizada nos Estados Unidos em empresas de diversos setores.  
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Gráfico 3 - Objetivo estratégico da logística reversa em 1999 nos Estados Unidos 

 

 Fonte: Adaptação da pesquisadora para Rogers e Tibben-Lembke (1999, p. 18). 

 

Para efeitos de comparação, é ilustrado, no Gráfico 5, um estudo realizado no 

Brasil, em 2005, por Leite e Brito apud Leite (2009, p. 207), a respeito de qual é o 

objetivo estratégico da logística reversa e os resultados encontrados. 

 

                     Gráfico 4 - Objetivo estratégico da logística reversa em 2005 no Brasil 

 

            Fonte: Adaptação da pesquisadora para Leite (2009, p. 207). 

32,60% 

14,45% 
16,70% 

13,75% 

13,25% 
9,20% Competitividade 

Cumprimento da lei 

Rotatividade do estoque 

Recuperação de valor 

Recuperação de ativos 

Imagem corporativa 

36,80%	  

21,10%	  19,30%	  

17,50%	  

17,50%	  
CompeFFvidade	  

Cumprimento	  da	  lei	  

Ecologia	  

Limpeza	  do	  canal	  

Recuperação	  de	  valor	  



57	  
	  

Nas pesquisas e nos gráficos apresentados, nota-se que, nos dois casos, a 

competitividade está em primeiro lugar no ranking dos objetivos estratégicos, porém 

há um aumento pouco significativo (de 4,2%) em relação à competitividade, nos 

últimos anos analisados. Outro fator relevante é o cumprimento das leis relacionadas 

à logística reversa, que aumenta cerca de 7%, dentro de uma margem de 15%, o 

que indica que cada vez mais esse tema está se inserindo em discussões políticas.  

Lacerda (2002, p. 1-2) aborda os principais motivos para o aumento de 

práticas relacionadas à logística reversa: 

 

• Questões ambientais: Existe clara tendência de que a legislação 

ambiental passe a se adequar às práticas sustentáveis no sentido de responsabilizar 

as empresas por seus produtos e uma das principais é a PNRS, sancionada em 

2010, que tem como objetivo promover a logística reversa. 

• Concorrência: Com o aumento da consciência ecológica dos 

consumidores, as empresas precisam adotar práticas que agreguem valor aos seus 

produtos, reduzindo os impactos negativos no meio ambiente. Essa diferenciação 

por serviços impacta diretamente na concorrência, pois os consumidores procuram 

empresas que não só fabriquem produtos de qualidade, mas que ofereçam suporte, 

como devolução e troca. 

• Redução de custo: Essas iniciativas, apesar de requererem grandes 

investimentos, proporcionam muita economia devido à utilização de embalagens 

retornáveis ou ao reaproveitamento de materiais advindos dos produtos que foram 

retornados. 

 

Como a quantidade de produtos pós-consumo cresce a cada dia, os sistemas 

tradicionais de descarte já estão se esgotando, por isso, as empresas devem 

equacionar o sistema para evitar a poluição, controlar a contaminação e o excesso 

de resíduos. Porém, é necessário evidenciar que a questão de custos está sempre 

associada com todas as operações da empresa, portanto, o retorno financeiro obtido 

pela devolução de produtos pós-venda ou pós-consumo é um fator relevante para 

garantir a implantação de um sistema de logística reversa. 
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Segundo Leite (2009, p. 27-28), para viabilizar a logística reversa, é 

necessário considerar três tipos de custos, que podem estar associados a essas 

atividades: 

 

• Custos logísticos contabilizados: decorrentes de operações de seleção 

de destino dos produtos retornados e de redistribuição de materiais 

reaproveitados com transportes, armazenagem, consolidação e de 

sistemas de informações; 

• Custos logísticos de gestão na logística reversa: variam de empresa 

para empresa, como os custos controláveis, de oportunidade, 

irrecuperáveis, metas e melhorias; 

• Custos intangíveis: relativos aos riscos que envolvem a imagem da 

marca, imagem corporativa e reputação da empresa na comunidade. 

 

De acordo com Souza e Fonseca (2009, p. 31), a importância da logística 

reversa pode ser vista em dois âmbitos: econômico e social. O econômico refere-se 

aos ganhos financeiros obtidos a partir das práticas de retorno de produtos ou 

materiais adotadas pela empresa e o social está relacionado com os ganhos 

gerados que beneficiam a sociedade. 

Lacerda (2002, p. 3) afirma que as iniciativas relacionadas à logística reversa 

trazem retornos consideráveis para as empresas, como economizar com a utilização 

de embalagens retornáveis e com o reaproveitamento de materiais para a produção. 

Outro ponto citado pelo autor é que os esforços gerados pelo desenvolvimento e 

melhoria nos processos podem superar os retornos esperados e justificar os 

investimentos realizados. 

Em contrapartida,  autores afirmam que, apesar de as empresas conhecerem 

a importância da logística reversa, encontram inúmeras dificuldades para a sua 

implantação. Algumas delas são abordadas por Caldwll (1999, p. 1), com relação à 

falta de sistemas de informação capazes de integrar a logística direta e a logística 

reversa. Rogers e Tibben-Lembke (1999, p. 87) indicam a dificuldade de medir o 

impacto do retorno desses materiais e Quinn (2001 apud BRAGA, COSTA e 
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MELLO, 2006, p. 5-6)  afirma que ainda há o mito de que a logística reversa não 

apresenta receitas, mas apenas custos.  

Além do investimento em produto, tecnologia e marca, a empresa necessita 

investir em ações que tornem o pacote “produto e serviço” mais atraente ao cliente, 

que, por sua vez, verificará os benefícios recebidos e o custo total do produto; 

assim, o preço é apenas uma das parcelas. (LEITE, 2009, p. 31).  Nesse contexto, a 

logística reversa passa a ser um diferencial de competitividade e as empresas que 

se responsabilizam pelo retorno dos produtos para reciclagem ou descarte têm 

agregado cada vez mais valor para seus clientes, em muitos casos, fidelizando-os. 

(DAHER, SILVA e FONSECA, 2006, p. 10). 

 

2.6 Setor de Bares e Restaurantes 

 

O varejo compreende todas as atividades envolvidas na venda de bens e 

serviços para consumo pessoal, incluindo todos os canais de comercialização como, 

por exemplo, lojas físicas, telefone e Internet. (PARENTE, 2000, p. 124). Segundo 

Leite (2009, p. 35), o varejo é o último elo empresarial da cadeia de abastecimento, 

por isso, depende diretamente de uma parceria com o fornecedor de logística 

reversa para implementar ações estratégicas que proporcionem ganhos de 

competitividade. 

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), (2012, p. 1), 

relata que, em 2011, o número de estabelecimentos do setor alimentício no Brasil 

chegou a 1,5 milhão e o ritmo de vida acelerado, sobretudo nas grandes metrópoles, 

faz com que cada vez mais  brasileiros busquem a alimentação fora de seus lares. 

 De acordo com a Associação Paulista de Supermercados (Apas), (2005, p. 

1), o setor de varejo alimentício de São Paulo tem grande relevância na economia 

brasileira e, conforme dados do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 

Similares de São Paulo (SinHoRes/SP) (2008, p. 1), é a segunda maior cidade do 

Brasil em quantidade de restaurantes. O Gráfico 5 mostra a quantidade de 

estabelecimentos existentes na cidade. 
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Gráfico 5 - Quantidade de estabelecimentos na cidade de São Paulo 

 

Fonte: Adaptação da pesquisadora para SinHoRes (2008). 

 

Conforme ilustrado no Gráfico 5, há 31.456 estabelecimentos comerciais 

dedicados à alimentação, em São Paulo, e que, consequentemente, produzem 

resíduos sólidos. Assim, torna-se evidente a importância da logística reversa para 

que os resíduos sejam descartados de forma correta no meio ambiente ou que 

sejam reinseridos na cadeia produtiva. Dessa maneira, devem ser consideradas 

pelas empresas as características que garantem a adoção de práticas de 

sustentabilidade, por meio de estratégias que indiquem sua preocupação com o 

meio ambiente. 

O Anuário Brasileiro da Alimentação (ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR, 2011, 

p. 10) revela que os consumidores gastam 35% do seu rendimento com a 

alimentação fora do lar; em 2012, o índice passa para 40% e a previsão para 2020 é 

de um salto para 50%. O setor de alimentação fora do lar está dividido em dois 

grupos: 
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• Rede de serviços públicos: São estabelecimentos cuja característica 

não é auferir lucro com a preparação ou distribuição de alimentos. Exemplos: postos 

de saúde, presídios, forças armadas e merenda escolar. 

• Redes de serviços privados: São estabelecimentos cujo objetivo é 

obter lucro com as atividades relacionadas à alimentação. Exemplos: cadeias de 

fast-food (comida rápida), delivery (entrega em domicílio), lanchonetes, bares, hotéis 

e restaurantes.  

 

As informações a respeito dos índices de participação dos materiais no total 

de resíduos produzidos no Brasil, em 2011, são demonstradas no Gráfico 6, e 

trazem um panorama a esse respeito. 

 

Gráfico 6 - Participação de materiais no total de resíduos sólidos no Brasil em 2011 

 

    Fonte: Abrelpe (2011, p.32). 

 

O Gráfico 6 tem por objetivo identificar a porccentagem dos resíduos sólidos 

no Brasil e propiciar um panorama dos resíduos produzidos por bares e 

restaurantes. Alguns exemplos são identificados no Apêndice A. 
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2. Plástico: PET e garrafas de bebidas; 

3. Papel/ Papelão: caixas de leite; 

4. Vidro: garrafas de bebidas; 

5. Matéria orgânica: restos de comida. 

 

No setor de bares e restaurantes, grande parte dos estabelecimentos é de 

pequeno porte, o que dificulta a implantação de um sistema de gerenciamento de 

logística reversa. Carvalho (2011, p. 2) afirma que práticas sustentáveis, como a 

logística reversa, já são adotadas por grandes empresas, há algum tempo, no 

entanto, as micro e as pequenas empresas estão se adaptando para incorporar 

futuras ações nesse âmbito. 

A logística reversa, que era opcional, nos dias de hoje, com a promulgação da 

PNRS (Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010), tornou-se obrigatória e passível de 

punição, caso a lei não seja cumprida. Cada dia mais, os atores envolvidos tentam 

conscientizar a população da importância da sustentabilidade e da logística reversa 

e de que é necessário tomar medidas exequíveis para obter sucesso.  

Poucas práticas, no âmbito da logística reversa, têm sido adotadas por bares 

e restaurantes de pequeno porte, ora devido ao alto custo do processo, ora pela falta 

de espaço para armazenamento de resíduos nos estabelecimentos. Porém, em 5 de 

novembro de 2010, na cidade de São Paulo, foi promulgado um decreto16 pelo então 

prefeito, Gilberto Kassab, que responsabiliza os grandes geradores de resíduos 

sólidos pela própria coleta. (SÃO PAULO, 2011, p. 1). 

Os estabelecimentos dispostos nos arredores da Praça Santo Eduardo são o 

foco deste projeto, devido à discente acreditar que o tratamento deste problema é 

mais eficaz, se analisado geograficamente. Além disso, a discente possui acesso a 

quaisquer informações necessárias para o estudo, fato confirmado por contato 

prévio mantido com gerentes e proprietários. A formulação de um projeto de logística 

reversa para esses bares e restaurantes pode vir a ser adotada, pois, conforme 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Decreto 51.907/2010 indica que os estabelecimentos considerados grandes geradores de lixo 
(mais de 200 litros de resíduos diariamente ou prédios residenciais e comerciais que gerarem mais de 
1.000 litros de resíduos por dia) devem se cadastrar no programa do Limpurb e contratar empresas 
particulares de coleta para recolher os resíduos que geram, caso contrário, são passíveis de punição 
com multas de cerca de R$ 1 mil. 
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citado na hipótese a ser testada, acordos podem ser firmados entre empresas 

geradoras de resíduos sólidos para a criação de um plano próprio. 

Pesquisa realizada em 2012, pelo Outro Astral Lanches Ltda. ME, cujo nome 

fantasia é Dunguinhas Burguer, com a empresa Van Lix de transporte e remoção de 

resíduos industriais, teve o objetivo de criar um projeto de logística reversa para o 

lixo produzido diariamente. O resultado obtido foi a coleta, realizada por um 

caminhão compactador, de até seis sacos de 100 litros por dia, cuja frequência seria 

três vezes por semana, no valor de R$ 250,00 por mês. 

Salienta-se a importância da logística reversa para o meio ambiente e é 

notável que o custo praticado não seja alto, se comparado aos benefícios que essa 

prática gera. Portanto, é fundamental disseminar práticas nesse âmbito, já que 

muitas empresas nem ao menos sabem o que é logística reversa, tampouco qual é o 

custo gerado com a adoção do processo. 

Portanto, a intenção deste estudo é entender como os bares e lanchonetes da 

região norte da cidade de São Paulo lidam com a logística reversa e se tem intenção 

de implantá-la. Assim, questiona-se: Quais são os fatores determinantes que 
devem ser considerados para a implantação de um plano de gerenciamento de 
logística reversa em bares e restaurantes? 
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3 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

A pesquisa envolve a abertura de horizontes e apresentação das diretrizes 

fundamentais que contribuem para o desenvolvimento do conhecimento. (OLIVEIRA, 

1997, p. 122). Pesquisar é pôr-se em campo na busca de respostas para aquilo que 

não se conhece e pretende-se conhecer. O ato de pesquisar tem vários sinônimos: 

procurar, indagar, investigar e revelar. Pesquisa, portanto, significa o trajeto entre a 

disposição de buscar informações e o conjunto das informações obtidas, mostrando 

o insaciável desejo de conhecimento que caracteriza os seres humanos. 

(FRANCESCHINI et al., 2012, p. 2-4). 

Um estudo é considerado científico quando são adotados métodos em sua 

realização. (ALMEIDA, 2011, p. 30). A pesquisa científica não se interessa só pela 

descrição do assunto analisado, mas pela relação existente entre dois ou mais 

temas relacionados a esse assunto. (ACEVEDO; NOHARA, 2004, p. 22). No caso 

desta monografia, pesquisou-se sobre o ambiente de bares, restaurantes e 

lanchonetes e as possíveis práticas de logística reversa no descarte de resíduos 

sólidos e destacados os pontos relativos à sustentabilidade nesse ambiente 

empresarial. 

Dentre os objetivos propostos no trabalho, evidencia-se a análise da gestão 

de práticas de logística reversa por bares, restaurantes e lanchonetes da região 

norte da cidade de São Paulo. Parte-se do pressuposto de que a logística reversa é 

um diferencial para as empresas que a adotam como política, mesmo que, num 

primeiro momento, o propulsor seja atender às exigências legais e que a integração 

entre empresas geradoras de resíduos sólidos na mesma localidade, pode ser uma 

alternativa viável. 

A finalidade deste capítulo é descrever os procedimentos metodológicos 

adotados para a conclusão desse estudo exploratório. São apresentados, 

respectivamente: 

 

1. Metodologia e plano de trabalho; 

2. Delineamento da pesquisa; 
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3. Delimitações da amostra; 

4. Instrumentos de coleta de dados; 

5. Método de tabulação e análise de dados. 

 

3.1 Metodologia e plano de trabalho 

 

De acordo com Lakatos e Marconi (2010, p. 139), há seis etapas para o 

desenvolvimento da metodologia de pesquisa: 

 

1. Seleção de tópico ou problema para a investigação; 

2. Definição e diferenciação do problema; 

3. Levantamento das hipóteses de trabalho; 

4. Coleta, sistematização e classificação dos dados; 

5. Análise e interpretação dos dados; 

6. Relatório do resultado da pesquisa. 

 

A pesquisa desenvolveu-se com a exploração conceitual de autores que 

estudaram assuntos relacionados ao problema de pesquisa: (i) sustentabilidade; (ii) 

relação das empresas com a sustentabilidade; (iii) Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; (iv) ciclo de vida dos produtos; (v) logística; (vi) logística reversa; (vii) setor 

de bares e restaurantes.  

O aprofundamento conceitual baseou-se, dentre outros autores, em Pereira et 

al. (2012), Guarnieri (2011), Jacobi e Bensen (2011), Leite (2009) e Instituto ETHOS 

(2002, 2007, 2012) referente à logística reversa; Barbieri e Cajazeira (2009), 

Elkington (2012) no que diz respeito à sustentabilidade, além de informações 

retiradas de sites do Congresso Nacional, da Prefeitura de São Paulo e da Lei 

12.305, de 2 de agosto de 2010.  

O estudo detalhado dos temas citados, juntamente com o aprofundamento 

teórico, com base nos autores acima, pela discente e a orientadora, Profa. Dra. 
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Eloísa Helena de Souza Cabral, consistiu na elaboração da pesquisa, desenvolvido 

em (i) escolha e delimitação do tema; (ii) justificativa; (iii) fundamentação teórica; (iv) 

alinhamento dos objetivos; (v) metodologia (ALMEIDA, 2011, p. 5-24).   

 

(i) Escolha e delimitação do tema: a definição do estudo a ser feito 

começou com a escolha de uma área em que o pesquisador tinha afinidade e, após 

ter selecionado o tema, foi necessário delimitá-lo para formular o problema de 

pesquisa, com o qual se trabalhou durante todo o Trabalho de Conclusão de Curso; 

(ii) Justificativa: a execução do estudo foi defendida com base em 

argumentos relacionados à importância, oportunidade e viabilidade; 

(iii) Fundamentação teórica: feita com a apresentação discursiva dos 

diversos autores escolhidos para fundamentar o tema; 

(iv) Alinhamento dos objetivos: a fundamentação teórica foi alinhada com 

os objetivos definidos para guiar o estudo; 

(v) Metodologia: conjunto de procedimentos adotados no estudo ao qual 

se atribui a confiabilidade do rigor científico. 

 

A metodologia adotada no trabalho consistiu, em sua primeira etapa, na 

busca por dados secundários, ou seja, aqueles obtidos por meio de fontes como 

livros, artigos científicos, artigos acadêmicos e revistas relacionadas com o tema, 

dando base para os principais referenciais teóricos que embasam a pesquisa. Na 

segunda etapa, os dados primários foram coletados por meio do questionário de 

Escala de Comportamento Ecológico (Apêndice C) adaptado de Pato e Tamayo 

(2006), a fim de analisar o comportamento ecológico dos indivíduos e o questionário 

do Indicador de Sustentabilidade Empresarial (Apêndice D), elaborado pela discente 

testando uma proposição de um indicador experimental para apurar alguns aspectos 

das práticas de logística reversa no ambiente de bares e restaurantes. 

A pesquisa é um procedimento de procura, indagação e investigação sobre o 

que se deseja estudar para chegar ao conhecimento; não se trata apenas do 

desdobramento de teorias científicas, mas também utiliza o processo reflexivo e 

crítico do pesquisador. (FRANCESCHINI, 2012, p. 3; 18). Assim como o 
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planejamento da pesquisa, a sua execução faz parte de um processo sistematizado 

(SILVA; MENEZES, 2001, p. 29). As outras etapas do trabalho são citadas em 

Almeida (2011, p. 64-66), e envolvem: (vi) coleta de dados; (vii) tratamento de 

dados; (viii) análise de dados; (ix) conclusão. 

 

(vi) Coleta de dados: registra as informações obtidas por meio de 

questionários. 

(vii) Tratamento de dados: os dados foram tabulados no Microsoft Excel, 

utilizando uma coluna para cada resposta e uma linha para cada respondente. 

(viii) Análise de dados: integrados, os dados proporcionaram uma detalhada 

análise. 

(ix) Conclusão: o objetivo do estudo foi resgatado e dada ênfase aos 

resultados obtidos. 

 

A pergunta de pesquisa assim se constituiu: Quais são os fatores 

determinantes que devem ser levados em consideração para a implantação de um 

plano de gerenciamento de logística reversa em bares e restaurantes?  Para atingir 

um resultado satisfatório, em primeiro lugar, evidencia-se o contexto no qual a 

hipótese da orientadora do estudo foi baseada.  

A reformulação da PNRS acarreta esperanças, relacionadas à gestão 

socioambiental, nas empresas e, por outro lado, prevê a participação das pessoas 

no descarte correto de resíduos. Os fatores determinantes para a implantação da 

logística reversa em bares e restaurantes estão ligados a uma articulação com o 

poder público, principalmente em âmbito municipal, devido à necessária coleta de 

resíduos e destinação ambientalmente adequada. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ethos (2012, p. 55), em 

2012, 60% das empresas respondentes alegaram que os custos de operações de 

logística reversa devem ser subsidiados pelo governo, por meio de incentivos fiscais.  

Como são elevados, as empresas acreditam que, se houvesse os incentivos fiscais, 

com a integração entre os setores público, privado e não governamental, os custos 
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poderiam ser divididos e, consequentemente, reduzidos. Nesse contexto, surge o 

conceito de gestão compartilhada entre empresa, governo e sociedade.  

Como a integração dos setores é um desafio, outras medidas podem ser 

adotadas pelas empresas, para o gerenciamento da logística reversa. Algumas são 

explicitadas a seguir, de acordo com o Instituto Ethos (2011, p. 54):	  

• Gerenciamento operado por outra empresa: opção pelo serviço 

terceirizado. 

• Gerenciamento operado por rede de cooperativas: um acordo é 

estabelecido pela empresa com cooperativas de catadores para o recolhimento dos 

resíduos. 

• Gerenciamento operado por Organizações Não Governamentais 

(ONGs) ou Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips): a 

empresa faz parcerias com as entidades ligadas aos catadores de lixo reciclável ou 

às cooperativas. 

• Múltiplos gerenciadores: acordos são firmados entre empresas 

geradoras de resíduos sólidos para gerenciamento da logística reversa. 

 

Com base nas medidas citadas acima, para o setor de bares, restaurantes e 

lanchonetes, a hipótese orientadora deste estudo é que a logística reversa se torna 

um diferencial para as empresas que a adotam como política. Apesar de, num 

primeiro momento, a implementação de um plano de gerenciamento de logística 

reversa ter, como propulsor, o atendimento às exigências legais, a integração entre 

empresas geradoras de resíduos sólidos, por meio da terceirização, pode reduzir os 

custos do processo e gerar benefícios ambientais, sociais, legais e econômicos. 

A pesquisa analisa como os resíduos sólidos são tratados por bares, 

restaurantes e lanchonetes da região norte da cidade de São Paulo, verificando se 

os proprietários ou gerentes dos estabelecimentos têm interesse em implantar a 

logística reversa em seus estabelecimentos. A coleta de dados foi feita na Vila 

Maria, região norte da cidade de São Paulo, com 14 bares, restaurantes e 

lanchonetes, no entorno da Praça Santo Eduardo, durante a semana do dia 23 a 30 
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de março de 2013 e é importante frisar que dois responsáveis de um mesmo 

estabelecimento responderam à pesquisa, portanto, tem-se 15 respondentes. 

A tabulação dos dados foi feita nos dias 1o, 2 e 3 de abril, utilizando o 

Microsoft Excel 2010 para MAC. A planilha foi elaborada com base nos dados 

obtidos com o questionário e se constituiu do seguinte modelo: 

 

Nome da 
empresa 

Sexo  Idade Escolaridade Cargo Tempo Ramo ECE ISE 

 

É importante ressaltar que apesar da tabulação dos dados ter sido feita no 

MAC, a análise foi feita no Microsoft Excel 2010 para Windows, devido à 

familiaridade da discente com essa plataforma. Os dados foram inseridos 

obedecendo ao modelo citado e as linhas seguintes foram dispostas uma para cada 

empresa, conforme CD-ROM entregue junto com a monografia. 

 

3.2 Delineamento da Pesquisa 

 

Franceschini et al. (2012, p. 110) aborda o conteúdo da pesquisa de campo 

como: 

 

A pesquisa em geral compreende o estudo e a investigação de um 
problema e é a natureza do problema que definirá o método a ser adotado 
para sua solução, na profundidade do seu mundo emocional, escopo da 
pesquisa qualitativa ou na abrangência do mundo racional, seara da 
pesquisa qualitativa.  

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, que tem como instrumento o 

questionário Escala de Comportamento Ecológico, de Pato e Tamayo (2006), cujo 

objetivo é conhecer o comportamento ecológico dos proprietários e gerentes das 

empresas estudadas e o questionário Indicador de Sustentabilidade Empresarial, 

elaborado pela discente, a fim de conhecer as práticas de gestão ambiental já 

adotadas e as que as empresas têm intenção de adotar. “As pesquisas quantitativas 

tem como meta traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e 
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analisá-las, por meio do uso de recursos e técnicas estatísticas.” (SILVA; MENEZES, 

2001, p. 20).  

São adequadas para apurar opiniões e atitudes explícitas dos entrevistados 
pois utilizam instrumentos padronizados [...] é efetivo quando se sabe o que 
será perguntado para atingir os objetivos da pesquisa e permite realizar 
projeções para a população representada. (COUTINHO; DWEK, 2010, p. 
28). 

 

Foi empregado o método de pesquisa quantitativa, devido à utilização da 

Escala de Comportamento Ecológico, de Pato e Tamayo (2006), com aportes 

qualitativos pela utilização da escala Real e Desejável no Indicador de 

Sustentabilidade Empresarial, testando a proposição de um indicador experimental 

para apurar alguns aspectos das práticas de logística reversa no ambiente de bares 

e restaurantes.  

“A necessidade de realizar uma pesquisa parte da existência de um problema 

e deve-se frisar que a definição adequada é fundamental para que se obtenha uma 

solução efetiva.” (FRANCESCHINI et al., 2012, p. 11). Oliveira (1997, p. 117) afirma 

que as pesquisas que se utilizam da mesma abordagem deste trabalho, ou seja, 

quantitativa com aportes qualitativos, permitem interpretações das particularidades 

dos comportamentos dos indivíduos.   

Os aportes qualitativos dessa pesquisa originam-se de contatos iniciais com 

os proprietários e gerentes dos estabelecimentos, quando a autora precedeu a um 

levantamento inicial sobre a disponibilidade de responder ao questionário bem como 

uma discussão preliminar sobre o tema. Nesses contatos, foi possível identificar 

questões e desafios na temática analisada que serviram de base para a elaboração 

do questionário ISE. 

A pesquisa quantitativa trata de quantidades, números, medições, do mundo 

racional, de fatos e comportamentos. (FRANCESCHINI et al., 2012, p. 114). Esse 

estudo caracteriza-se pelo uso de ferramentas estatísticas para o tratamento dos 

dados, visando medir as relações entre as variáveis previamente estabelecidas, à 

semelhança das hipóteses. (ALMEIDA, 2011, p. 32). O questionário fechado da ECE 

é caracterizado como um instrumento da pesquisa quantitativa, pois se refere às 

práticas e aos comportamentos traduzidos em um método quantificável, que, de 

acordo com Silva e Menezes (2001, p. 20), significa traduzir em números as 



71	  
	  

informações e opiniões para classificá-las e analisá-las por meio do uso de técnicas 

estatísticas. 

“Os aportes qualitativos referem-se não a contar opiniões ou pessoas, mas 

explorar o espectro de opiniões sobre o assunto em questão” (BAUER; GASKELL 

2002 apud FRANCESCHINI et al., 2012, p. 22), “[...] utilizando o enfoque indutivo na 

análise dos dados e dando maior importância aos significados atribuídos pelos 

respondentes da pesquisa.” (ALMEIDA, 2011, p. 32). Como os questionários contêm 

informações das situações real e desejável da empresa, utilizou-se a opinião dos 

proprietários colhida na etapa inicial dessa pesquisa e também da vivência da 

discente nesse ambiente para analisar a intenção das empresas de adotar 

determinadas práticas. 

Existem várias formas de classificar uma pesquisa, além da abordagem do 

problema citada acima: “quantitativa com aportes qualitativos”. Do ponto de vista da 

sua natureza, é classificada como descritiva, pois “tem a finalidade de descrever o 

objeto de estudo, suas características e os problemas relacionados, apresentando 

com máxima exatidão possível os fatos”. (ALMEIDA, 2011, p. 31). Com relação ao 

objetivo, é definida como exploratória, pois se trata de pesquisa desenvolvida em 

uma área na qual existe pouco conhecimento estruturado, ou seja, explora-se a 

realidade em busca de mais conhecimento. (GIL, 2007, apud ALMEIDA, 2011, p. 

31).  

Dos procedimentos técnicos, Severino (2007, p. 123) considera a pesquisa 

de campo como a “coleta de dados feita nas condições naturais em que os 

fenômenos ocorrem, sendo diretamente observados sem a intervenção do 

pesquisador [...] e abrange os levantamentos (surveys)”, que, de acordo com Gil 

(2007) apud Almeida (2011, p. 35) é um método que busca analisar dados fazendo o 

uso de questionários.  

Desse modo, a presente pesquisa enquadra-se como abordagem quantitativa 

com aportes qualitativos, de natureza descritiva, com objetivo exploratório, cujos 

procedimentos técnicos utilizados consideraram a pesquisa de campo e, em 

especial, o levantamento de dados. Depois de delineada a pesquisa, fez-se a 

delimitação da amostra. 
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3.3 Delimitações da amostra 

 

Amostra é uma parte da população, ou universo, e amostragem, por sua vez, 

significa o processo de colher amostras do universo. Existem dois tipos de amostras, 

a probabilística, que segue as leis de probabilidade e a não probabilística que se 

baseia nos critérios apresentados e escolhidos pelo pesquisador. (ACEVEDO; 

NOHARA, 2004, p. 56) (ALMEIDA, 2011, p. 20).  

As amostras não probabilísticas também são chamadas de amostras por 

conveniência, que supõem um procedimento de seleção informal e a escolha dos 

indivíduos depende da decisão do pesquisador. A vantagem da utilização desse 

método é sua utilidade para determinar um modelo de estudo que não requer 

representatividade, mas a escolha de indivíduos com características já especificadas 

na definição do problema. (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 271) 

(FRANCESCHINI et al., 2012, p. 193).  

Dentro da amostra não probabilística, esta pesquisa caracteriza-se como 

amostragem intencional. De acordo com Almeida (2011, p. 22), é aquela em que os 

elementos da população que fornecerão os dados para a pesquisa são selecionados 

intencionalmente pelo pesquisador. Esta pesquisa baseou-se na escolha do número 

de bares e restaurantes localizados no entorno da Praça Santo Eduardo, região 

norte da cidade de São Paulo e o questionário foi respondido por oito proprietários e 

sete gerentes, de 14 estabelecimentos. 

O gerenciamento de logística reversa deve ser tratado geograficamente 

devido à possibilidade de ser criado um plano em parceria com as empresas 

respondentes e está dentro de sua capacidade sugerir um projeto passível de 

implementação. Portanto, foi utilizada a amostragem intencional, a fim de testar a 

hipótese do problema num grupo restrito. 

A amostra não probabilística por conveniência e intencional constituiu-se de 

14 estabelecimentos e um deles teve dois respondentes (proprietário e gerente) 

enquanto os outros se dividiram em oito proprietários e sete gerentes. Os 

estabelecimentos, divididos em bares, restaurantes e lanchonetes estão localizados 

em uma mesma região, pois a discente acredita que a questão da logística reversa 

deve ser tratada localmente para ser mais eficaz, já que uma das hipóteses 
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orientadoras desta monografia é a possível integração entre os estabelecimentos 

para proporcionar o gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

3.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

Existem dois métodos de coleta de dados, a comunicação e a observação. 

Nesta pesquisa, foi utilizado o método da comunicação e, em sua subdivisão, o 

modelo de questionários, em que não existe a figura do entrevistador e as respostas 

são pré-elaboradas de forma estruturada.  

Severino (2007, p. 125) define questionário como: 

 

O conjunto de questões, sinteticamente articuladas, que se destinam a 
levantar informações com vistas a conhecer a opinião dos mesmos sobre os 
assuntos do estudo. As questões devem ser pertinentes ao objetivo da 
pesquisa e claramente formuladas, de modo a serem bem compreendidas 
pelos respondentes. Podem ser questões abertas ou fechadas [...] as 
respostas escolhidas são predefinidas pelo pesquisador. 

 

Questionário, segundo Oliveira (1997, p. 161) é um instrumento utilizado para 

a coleta de dados e é a espinha dorsal de qualquer levantamento. Nesta pesquisa 

foi utilizado o modelo com múltiplas escolhas em que as respostas são previamente 

estabelecidas pelo pesquisador e os respondentes as escolhem de acordo com seus 

comportamentos e atitudes. 

Silva e Menezes (2001, p. 33) caracterizam questionário como uma série 

ordenada de perguntas a serem respondidas pela amostra – no caso, o grupo de 15 

proprietários e gerentes de 14 bares e restaurantes localizados no entorno da Praça 

Santo Eduardo, na Vila Maria, região norte da cidade de São Paulo – com perguntas 

objetivas e acompanhadas de instruções para a realização, juntamente com o 

objetivo da pesquisa – no caso, o gerenciamento da logística reversa.  

O questionário teve como introdução, o seguinte texto: 

 

Os dados que serão coletados por meio dos questionários abaixo 
são destinados exclusivamente para o meu Trabalho de Conclusão 
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de Curso sobre Logística Reversa em bares, restaurantes e 
lanchonetes da região norte da cidade de São Paulo. Os dados são 
sigilosos e sua identidade não será revelada. É importante ressaltar 
que nesses questionários não existem respostas certas ou erradas, o 
que importa é a sua sincera opinião. Nayanne Tenório Nunes – 8o 
semestre de Administração na FAAP (Fundação Armando Álvares 
Penteado). 

 

Após a introdução, o questionário foi dividido em três partes e todas de 

múltipla escolha. A primeira consiste nos Dados de Identificação, conforme 

Apêndice B, com o nome da empresa, sexo, idade, escolaridade, cargo ou função, 

tempo na empresa e ramo da empresa. A segunda utilizou-se da ECE de Pato e 

Tamayo (2006), que, de acordo com os próprios autores, tem como objetivo 

mensurar o comportamento ecológico individual, a fim de ampliar a compreensão 

das relações entre esses comportamentos e o meio ambiente. A escala utilizada 

pelos autores indica com que frequência as situações acontecem no cotidiano dos 

respondentes, da seguinte forma: 

 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Quase nunca Algumas 
vezes 

Muitas vezes Quase 
sempre 

Sempre 

 

 A terceira parte foi elaborada pela discente e constituiu-se no ISE, com o 

objetivo de testar a proposição de um indicador experimental para apurar alguns 

aspectos das práticas de logística reversa no ambiente de bares e restaurante. Além 

da proposição de testar um indicador, esse mesmo instrumento forneceu os dados 

de práticas reais e desejáveis de gestão socioambiental. Para tanto, essas práticas 

foram apresentadas aos respondentes como reais e desejáveis. O objetivo foi 

verificar as práticas relacionadas à gestão socioambiental pelas empresas, com a 

divisão real e a intenção das empresas em adotar essas práticas, com a outra 

divisão desejável.  
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A escala utilizada seguiu modelo adotado por Pato e Tamayo (2006), com 1 – 

Sempre; 2 – Quase nunca; 3 – Algumas vezes; 4 – Muitas vezes; 5 – Quase 

sempre; 6 – Sempre. A escolha por seguir a mesma escala ocorreu devido ao 

questionário dos autores ter sido validado internacionalmente e ter o seu devido 

reconhecimento, bem como a facilidade de responder aos dois questionários com a 

mesma escala. 

A utilização dessa metodologia e a escolha da disposição das perguntas 

considerou a facilidade de resposta dos gerentes e proprietários. Por isso, a 

inserção cuidadosa dos valores da escala, com a sua devida classificação, em todas 

as folhas, para evitar erros de preenchimento nas respostas dadas. 

 

3.5 Plano de tabulação para análise de dados 

 

Marconi e Lakatos (2010, p. 150) definem tabulação como “a disposição dos 

dados em tabelas, cujo objetivo é sintetizar os dados e representá-los graficamente 

para ser melhor interpretados.” Esse procedimento proporciona a eficiência na 

verificação das inter-relações entre os dados analisados e permite o tratamento 

estatístico dos dados obtidos.  

As respostas foram tabuladas de acordo com a ECE de Pato e Tamayo 

(2006), correlacionando-as com as variáveis caracterizadoras (sexo, idade, 

escolaridade, cargo ou função, tempo na empresa e ramo da empresa). Para 

transformar as respostas em dados e medidas quantitativas, critérios e escala de 

valores serviram de parâmetros para tornar os dados brutos em informações 

analisáveis. (OLIVEIRA, 1997, p. 168) (FRANCESCHINI et al., 2012, p. 233).   

“Os dados levantados formam a base da avaliação estatística, que 

fundamenta a prevalência de alguns valores em relação a outros.” (TINOCO et al., 

2010, p. 11). Deste modo, os dados coletados a partir dos questionários aplicados 

aos proprietários e gerentes, produziram um mapa de valores, sujeito à interpretação 

dos valores predominantes no comportamento ecológico dos respondentes. 

O primeiro passo para a tabulação foi utilizar uma coluna para cada resposta 

e uma linha para cada respondente, em uma planilha eletrônica para o tratamento 
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estatístico dos dados. (ALMEIDA, 2011, p. 65). Nesse processo foi utilizado o 

Microsoft Excel 2010 para MAC e, após a tabulação, o Microsoft Excel 2007 para 

Windows, a partir de métodos estatísticos utilizados para sintetizar os dados e 

proporcionar entendimento adequado das informações obtidas. 

 

Todo trabalho científico precisa ter qualidade e exatidão, para provar a tese 
proposta, facilitar o entendimento e para que outros pesquisadores, mesmo 
de outras áreas possam utilizá-lo. A estatística é um dos principais 
instrumentos, não só como forma de apresentação de resultados, mas 
principalmente para a coleta e processamento dos mesmos. A estatística 
descritiva, que tem por objetivo a apresentação de fenômenos, possibilita 
uma grande quantidade de informações e permite reflexões e formulação de 
hipóteses de trabalho. (PARRA; SANTOS, 1998, p. 167). 

 

Após a tabulação dos dados, foram utilizadas séries estatísticas para o 

tratamento dos resultados. Em primeiro lugar, dividiu-se a planilha em quatro abas, 

para facilitar o entendimento dos resultados: a primeira é a original, com todos os 

dados; a segunda contém os dados caracterizadores; na terceira consta a ECE; e a 

quarta possui o ISE.  

Para verificar os resultados dos dados caracterizadores, utilizou-se a 

ferramenta histograma, um gráfico em que no eixo horizontal são construídos 

retângulos tendo como base o intervalo da classe (nesta monografia, são os dados 

caracterizadores) e, como altura, a frequência de cada intervalo representado. A 

apresentação dos dados mediante a utilização do histograma torna mais claras 

condições que, se apresentadas somente em tabelas, poderiam não evidenciar 

dados de suma importância. (PARRA; SANTOS, 1998, p.176-177). 

As respostas da ECE foram tabuladas de acordo com a escala de Pato e 

Tamayo (2006), variando de 1 (nunca) a 6 (sempre). Porém, foi necessário 

recodificar as seguintes variáveis: 1, 3, 6, 8, 12, 22, 30 e 31, pois parte-se do 

princípio de que a nota 6 refere-se a uma percepção positiva. Em todas as variáveis 

que precisaram ser recodificadas, o 1 refere-se a um ponto positivo enquanto o 6 a 

um negativo. No exemplo retirado da primeira questão: “Jogo todo tipo de lixo em 

qualquer lixeira”, o 1, que equivale ao nunca, é um fator positivo, já o 6, que equivale 

ao sempre, é negativo. A recodificação foi feita utilizando a relação: 7 - a nota dada 
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no questionário para obter a valoração correta e inversa da votação para esses 

casos. 

Após a recodificação dos itens citados, foram desconsideradas as variáveis 

correspondentes e utilizadas somente as que foram recodificadas, para evitar que as 

mesmas respostas fossem utilizadas duas vezes. Em seguida, foi calculada a média 

simples de todas as respostas e, por grau de importância, ordenadas as ECEs para 

a futura análise. A média simples pôde ser calculada, pois a escala de Likert de 6 

pontos é suficientemente ampla para produzir o afastamento entre os níveis 

As respostas do ISE também foram recodificadas, pelo mesmo motivo já 

descrito. As variáveis recodificadas são: 1, 3 e 17, do real e do desejável. A Média 

Simples foi calculada tanto para o real, quanto para o desejável e ambas ordenadas 

por grau de importância. A outra técnica utilizada foi a Teste-t, isto é, duas amostras 

presumindo variâncias diferentes, cujo objetivo é alcançar a igualdade das médias 

dos ISEs real e desejável. As variâncias obtidas representam a medida de dispersão 

das respostas, podendo ser interpretadas como a focalização dos respondentes em 

torno da média das percepções. 

Uma vez tabulados os dados e obtidos os resultados, foi feita a análise e 

interpretação, constituindo-se ambas no núcleo central da pesquisa. Assim, os 

dados, confrontados com o objetivo da pesquisa, confirmaram ou rejeitaram a 

hipótese, com o suporte de índices, cálculos estatísticos, tabelas e gráficos. 

(LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 151). 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise é uma tentativa de evidenciar as relações existentes entre o 

fenômeno estudado e outros fatores. Representa a aplicação lógica dedutiva e a 

indutiva do processo de investigação, já que a importância dos dados não está neles 

mesmos, mas em proporcionar respostas às investigações. (MARCONI; LAKATOS, 

2010, p. 151).  

O objetivo da análise é compreender o que se diz sobre determinado assunto, 

por meio de uma série de inferências sobre a percepção do estudo e tem como base 

procedimentos estatísticos, interpretativos, ou ambos, a fim de confrontar o 

problema de pesquisa com o referencial teórico. (ALMEIDA, 2011, p. 36-37). A 

finalidade deste capítulo, portanto, é descrever os dados obtidos no estudo e 

analisá-los, à medida que os resultados são dispostos.  

Antes da apresentação das análises dos dados coletados, faz-se necessária a 

compreensão das variáveis utilizadas nos questionários. Deste modo, no que tange 

aos proprietários e gerentes dos bares, restaurantes e lanchonetes estudados, três 

grupos de variáveis são considerados: caracterizadores; atitudes; e intenções. 

As variáveis caracterizadoras são aquelas que envolvem as características 

gerais dos donos e proprietários, incluindo sexo (masculino ou feminino), idade (20 a 

30 anos; 31 a 40 anos; 41 a 50 anos; 51 a 60 anos; acima de 60 anos), escolaridade 

(ensino fundamental; ensino médio; graduação; pós-graduação; mestrado; 

doutorado), cargo (gerente ou proprietário), tempo na empresa (menos de um ano; 

de 1 a 4 anos; de 5 a 8 anos; de 9 a 12 anos; acima de 12 anos) e ramo da empresa 

(bar, restaurante ou lanchonete). 

As atitudes propostas na ECE e no ISE, na subdivisão real, referem-se à 
ação, de acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 191), são objetivas e diretas e têm 

como base as atitudes ou decisões tomadas pelos indivíduos. As intenções, 

conforme Marconi e Lakatos (2010, p. 192), são abordadas no ISE, na subdivisão 

desejável e tentam averiguar o procedimento dos indivíduos em determinadas 

circunstâncias, ou seja, a intenção de agir ou tomar determinadas decisões nas 

situações propostas no ISE. 
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Os respondentes da pesquisa foram os proprietários e gerentes de 14 

estabelecimentos, divididos em quatro bares, cinco restaurantes e seis lanchonetes, 

localizados no entorno da Praça Santo Eduardo, Vila Maria, região norte da cidade 

de São Paulo. Os dados caracterizadores são divididos quanto ao sexo, à idade, 

escolaridade, ao cargo, tempo na empresa e ramo da empresa. 

Sexo foi o primeiro quesito abordado no questionário entregue aos 

proprietários e gerentes dos estabelecimentos analisados e obteve-se o seguinte 

resultado: 72,33% composto de homens e 26,67% de mulheres, conforme Gráfico 7. 

 

Gráfico 7: Histograma do sexo 

 

Fonte: Elaborada pela autora da monografia. 

 

Quanto à idade dos respondentes, havia cinco opções: de 20 a 30 anos, de 

31 a 40 anos, de 41 a 50 anos, de 51 a 60 anos, e mais de 60 anos. Obteve-se o 

resultado demonstrado no Gráfico 8, indicando que a maioria dos respondentes têm 

entre 41 e 50 anos. 
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Gráfico 8: Histograma da idade 

 

Fonte: Elaborado pela autora da monografia. 

 

A escolaridade, a princípio, constitui-se de seis variáveis: Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Graduação, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado, 

porém, como a amostra concentra-se apenas nos três primeiros itens, os outros 

foram desconsiderados, no Gráfico 9. Nota-se que a maioria dos respondentes 

possui até o Ensino Médio. 

 

Gráfico 9: Histograma da escolaridade 

 

Fonte: Elaborado pela autora da monografia. 
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A respeito do cargo, ou da função, na pesquisa, foram considerados apenas 

os proprietários e gerentes, pois se evidenciou ser importante aplicar os 

questionários em pessoas que tivessem poder de decisão dentro das empresas e, 

conforme o Gráfico 10, nota-se que a diferença é de apenas um respondente, pois 

são oito proprietários e sete gerentes. 

 

Gráfico 10: Histograma de cargo ou função 

 

Fonte: Elaborado pela autora da monografia. 

 

O tempo na empresa foi dividido em cinco intervalos: menos de um ano, de 1 

a 4 anos, de 5 a 8 anos, de 9 a 12 anos, e mais de 12 anos. Evidencia-se que não 

há diferença expressiva entre o tempo dos respondentes na empresa, exceto 

“menos de um ano” que obteve apenas uma resposta, pois a empresa em questão é 

recém-inaugurada. O resultado obtido está explicitado no Gráfico 11. 
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Gráfico 11: Histograma do tempo na empresa 

 

Fonte: Elaborado pela autora da monografia. 

 

Na pesquisa, foram analisados apenas três ramos de empresas ligados à 

alimentação: bares, restaurantes e lanchonetes, a fim de proporcionar 

verossimilhança nas informações obtidas e, principalmente, para permitir a 

comparação. Desta forma, nota-se que a maioria das empresas é do ramo de 

lanchonetes, conforme Gráfico 12. 

 

Gráfico 12: Histograma do ramo da empresa 

 

Fonte: Elaborado pela autora da monografia. 
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Os dados caracterizadores demonstram que a maioria dos respondentes é 

composta de homens, com idade entre 41 e 50 anos, que completaram o Ensino 

Médio e trabalham há mais de 12 anos na empresa. Dentre os três ramos 

estudados, a maioria concentra-se em lanchonetes. A resposta de sete gerentes e 

oito proprietários permitem analisar o comportamento ecológico por meio da ECE e 

identificar proposições referentes à gestão socioambiental nos estabelecimentos por 

meio do ISE. 

Para analisar os dados obtidos por meio da pesquisa, torna-se indispensável 

abordar os conceitos tratados no Capítulo 2 desta monografia. Primeiramente, 

salienta-se que sustentabilidade não é um conceito recente, pois começaram a 

surgir iniciativas globais nesse âmbito na década de 1960 e em 1972 ocorreu a 

Conferência Mundial de Estocolmo com o objetivo de alertar sobre a preocupação 

ambiental. (ALIGLERI, Lilian; ALIGLERI, Luiz Antônio; KRUGLIANSKAS, 2009, p. 6-

7). Com o passar dos anos, as questões ambientais foram se inserindo na vida da 

população por meio de debates e discussões e, atualmente, é objeto de 

preocupação e investigação, assim, essa temática tornou-se foco de crescente 

interesse. (PATO; TAMAYO, 2006, p. 289).  

O trabalho original de Pato e Tamayo (2006) traz uma análise fatorial para 

estabelecer padrões de semelhança na ECE. Porém, como a discente tem uma 

amostra pequena, devido à escolha por tratar a logística reversa geográfica e 

localmente, fez-se uma ordenação das ECEs com a intenção de descobrir, nos 

bares, restaurantes e lanchonetes analisados, quais comportamentos as pessoas 

mais valorizam. O resultado obtido consta no Quadro 10. 
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Quadro 10: Ordenação das médias da ECE 

Escala de Comportamento Ecológico Média 
22. Quando não encontro lixeira por perto, jogo latas vazias no chão. 
26. Evito o desperdício de energia. 
6. Quando estou em casa, deixo as luzes acesas em ambientes que não estão 
sendo usados. 
25. Apago a luz quando saio de ambientes vazios. 
14. Guardo o papel que não quero mais na bolsa, quando não encontro uma lixeira 
por perto. 
3. Deixo a torneira aberta durante todo o tempo do banho. 
10. Ajudo a manter as ruas limpas. 
19. Economizo água quando for possível. 
28. Quando abro a geladeira, já sei o que vou pegar, evitando ficar com a porta 
aberta muito tempo para não gastar energia. 
12. Enquanto escovo os dentes, deixo a torneira aberta. 
4. Evito jogar papel no chão. 
21. Colaboro com a preservação da cidade onde vivo. 
31. Deixo a televisão ligada mesmo sem ninguém assistindo. 
1. Jogo todo tipo de lixo em qualquer lixeira. 
13. Separo o lixo conforme o tipo. 
9. Evito desperdício dos recursos naturais. 
15. Evito comer alimentos que contenham produtos químicos (conservantes ou 
agrotóxicos). 
16. Entrego papéis para reciclagem. 
34. Evito ligar vários aparelhos elétricos ao mesmo tempo nos horários de maior 
consumo de energia. 
2. Providenciei uma lixeira específica para cada tipo de lixo em minha casa. 
7. Falo sobre a importância do meio ambiente com as pessoas. 
30. Compro comida sem me preocupar se têm conservantes ou agrotóxicos. 
20. Quando vejo alguém jogando papel na rua, pego e jogo na lixeira. 
23. Evito usar produtos fabricados por uma empresa quando sei que essa empresa 
está poluindo o meio ambiente. 
29. Mobilizo as pessoas nos cuidados necessários para a conservação de espaços 
púbicos. 
8. Quando tenho vontade de comer alguma coisa e não sei o que é, abro a geladeira 
e fico olhando o que tem dentro dela. 
5. Contribuo financeiramente com causas ambientais. 
11. Evito comprar produtos que são feitos de plástico. 
27. Evito comer alimentos transgênicos. 
32. Entrego as pilhas usadas nos postos de coletas. 
18. Quando estou tomando banho, fecho a torneira para me ensaboar. 
17. Faço trabalho voluntário para um grupo social. 
33. Participo de atividades que cuidam do meio ambiente. 
24. Participo de manifestações públicas para defender o meio ambiente. 

5,80 
5,40 
5,33 

 
5,13 
5,07 

 
5,00 
5,00 
5,00 
4,87 

 
4,80 
4,60 
4,47 
4,20 
4,07 
4,07 
3,80 
3,73 

 
3,67 
3,67 

 
3,60 

 
3,60 
3,60 

 
3,40 
3,40 

 
3,27 

 
3,13 

 
2,87 
2,87 
2,87 
2,87 
2,60 
2,20 
2,00 
1,27 

Fonte:	  Elaborado	  pela	  autora	  da	  monografia	  	  

 

 O estudo investiga o comportamento ecológico de modo geral, com medidas, 

e as informações obtidas por meio do questionário ECE comprovam que, de fato, as 

questões ambientais estão inseridas na vida da população, conforme Veiga (2005, p. 

116). A média de todos os ECEs foi de 3,86, indicando que as pessoas têm atitudes 
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positivas, relacionadas à gestão socioambiental, próximo de “muitas vezes”, ou seja, 

adotam posturas positivas sobre essa temática. 

As atitudes mais valorizadas pelos respondentes estão ligadas primeiramente 

aos seus hábitos, ou seja, aos que dependem apenas deles. Com base nas médias 

dos respondentes, a primeira atitude obteve um resultado de 5,8 (próximo da escala 

6, equivalente a sempre): “Quando não encontro lixeira por perto, jogo latas vazias 

no chão”. Evidencia-se que essa é uma das variáveis que precisou ser recodificada 

para ser passível de comparação com as outras práticas em que a escala 6 é um 

ponto positivo, portanto, a resposta obtida é “nunca”: “Quando não encontro lixeira 

por perto, não jogo latas vazias no chão nunca”.  

 A segunda atitude relevante para os respondentes refere-se aos atributos 

financeiros, como “Evito o desperdício de água”. Lima (1997, p. 201) conceitua 

sustentabilidade como “o crescimento econômico com igualdade e justiça social, 

evitando esgotar os recursos naturais”. Nota-se que as pessoas se preocupam com 

o esgotamento de recursos naturais, no caso específico, a água, e evitam o 

“comprometimento de que as gerações futuras atendam suas aspirações” 

(BRUTLAND, 1987, p. 37, tradução nossa). 

As duas atitudes subsequentes referem-se à economia de energia com o ato 

de apagar as luzes ao sair de ambientes que não serão utilizados. Porém, um ponto 

interessante relacionado a esse aspecto é a seguinte atitude: “Evito ligar vários 

aparelhos elétricos ao mesmo tempo, nos horários de maior consumo de energia”, 

que obteve a média de 3,67 (entre a escala algumas vezes e muitas vezes), 

enquanto as outras obtiveram média acima de 5 (quase sempre). Esse fator indica 

que, no caso da luz, as pessoas estão conscientes de que deve ser apagada, 

quando não há ninguém no local, porém, não há a mesma postura com relação a 

aparelhos elétricos.  

Já as atitudes menos valorizadas estão relacionadas ao ativismo, como a 

atitude menos relevante com 1,27 de média (próximo da escala 1, equivalente a 

nunca): “Participo de manifestações públicas para defender o meio ambiente”. 

Indicando que as pessoas agem, na maioria das vezes, a favor do meio ambiente, 

porém não participam de atividades ou manifestações públicas a seu favor. Esse 

fato se confirma com as três atitudes consideradas menos relevantes. A primeira é 

participar de manifestações públicas para defender o meio ambiente; a segunda 
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refere-se a atividades que cuidam do meio ambiente; e, a terceira, a fazer parte de 

um grupo voluntário, entrando, nesse caso, na questão social. 

Aligleri, Lilian; Aligleri, Luiz Antonio; e Kruglianskas (2009, p. 3), quando 

analisam as mudanças ocorridas no mundo corporativo, afirmam que “as estratégias 

empresariais estão voltadas para os stakeholders, o crescimento da empresa, a 

transparência dos objetivos e dos negócios e a sustentabilidade”. Na análise dos 

conceitos abordados pelos autores, nota-se que as estratégias empresariais não 

visam apenas ao crescimento econômico, mas à relação com todos os envolvidos 

no ciclo de negócios e à sustentabilidade. 

Leite (2009, p. 15) aborda um assunto diretamente ligado à sustentabilidade, 

que é o ciclo de vida de produtos. Nesse ambiente globalizado, é notável o 

lançamento abrupto de produtos em todos os setores empresariais, além da redução 

do tempo de vida útil e mercadológico dos produtos.  

Em meio a esse contexto, surge a logística reversa, que, segundo Pereira et 

al. (2012, p. 14), “é uma das áreas da logística empresarial que agrega um conjunto 

de ações ligadas desde a redução de matérias-primas até a destinação correta de 

produtos, materiais e embalagens com o reuso ou reciclagem”. Assim, constam 

práticas referentes à logística reversa em diversos setores da economia, revelando 

preocupação, no meio empresarial, com o futuro do planeta. Para Pereira (2012, p. 

xi), “a logística reversa propõe um novo modelo de gestão de negócios, levando em 

consideração aspectos ambientais, sociais, legais e econômicos”.  

O ISE, formulado pela discente, apresenta proposições em relação às 

práticas de logística reversa, com o objetivo de levantar informações sobre as 

práticas adotadas pelas empresas por meio do ISE real e aquelas em que há 

intenção de serem adotadas, por meio do ISE desejável. Os ISEs foram ordenados 

de acordo com a média obtida por meio dos questionários, tanto no real, que mostra 

práticas já adotadas pelos estabelecimentos, como no desejável, que indica a 

intenção de inserir práticas que ainda não fazem parte da política interna ou manter 

aquelas que já foram adotadas. A ordenação está feita conforme consta no Quadro 

11.  
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Quadro 11: Ordenação das médias do ISE – Real  

Indicador de Sustentabilidade Empresarial - Real Ordenação 
9. O óleo inutilizável é descartado por meio de coleta seletiva. 
18. A empresa procura reduzir o consumo de energia elétrica. 
7. A empresa cumpre os parâmetros e requisitos exigidos pela legislação nacional e 
local. 
15. A empresa aceita receber sugestões e opiniões sobre questões socioambientais. 
16. A empresa economiza água em suas atividades. 
11. A empresa conhece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, vigente desde 
2010. 
8. A empresa recicla latas e garrafas plásticas. 
10. A empresa faz uso de coleta seletiva. 
5. A empresa separa todos os tipos de resíduos (orgânico, lata, vidro, plástico e 
metal). 
4. Vincular o nome da empresa a práticas de gestão socioambiental é objetivo dos 
proprietários. 
22. A empresa terceiriza serviços de coleta de materiais reciclados. 
1. A empresa contribui com causas ambientais ou sociais. 
17. Há resistência por parte da equipe para a inserção de programas ou práticas 
ambientais. 
21. A implantação de um projeto de logística reversa é considerada pela empresa. 
13. O reaproveitamento de materiais é realizado para economizar recursos 
financeiros. 
6. A empresa realiza parceria com ONGs ou cooperativas de catadores para 
gerenciamento de resíduos sólidos, como latas e garrafas. 
20. A empresa gerencia os impactos ambientais causados por suas atividades. 
3. Os restos de comida são jogados no lixo comum. 
12. A empresa desenvolve programa ambiental para a educação dos funcionários. 
14. A empresa realiza parceria com fornecedores, visando à melhoria de processos 
de destinação final de resíduos. 
19. Há sensores de movimento no local para automatizar a iluminação. 
2. É feito o uso de sacolas plásticas para delivery. 
23. Há acordo para o gerenciamento de resíduos sólidos entre a empresa e outras 
empresas do mesmo ramo de atividades em sua região. 

5,93 
5,73 
5,27 

 
5,07 

 
5,00 
4,67 
4,53 
4,33 
4,20 

 
4,07 

 
3,80 
3,53 
3,53 

 
3,33 
2,87 

 
2,80 

 
2,80 
2,53 
2,33 
2,20 
1,67 
1,13 

 
1,00 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora da monografia 

  

O estudo investigou as práticas relacionadas à gestão socioambiental, com 

foco na logística reversa. Para o começo da análise, calculou-se a média de todos 

os ISEs real, para formular um parâmetro que, posteriormente foi comparado com o 

ISE desejável. As informações obtidas por meio do questionário ISE real mostram 

que a média é de 3,58, o que significa estar dentro da escala entre “algumas vezes” 

e “muitas vezes”, ou seja, as empresas adotam políticas internas relativas à gestão 

socioambiental entre algumas vezes e muitas vezes. 

 Fez-se a média de todas as respostas do questionário, para verificar quais as 

práticas mais adotadas pelas empresas. Obteve-se o seguinte resultado: em 

primeiro lugar, com uma média de 5,93: “O óleo inutilizável é descartado por meio de 

coleta seletiva”. Sabe-se que essa prática está diretamente relacionada com a 
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logística reversa, pois a empresa, na maioria das vezes, terceiriza esse serviço e 

obtém uma porcentagem da litragem de óleo, ou alguns produtos fabricados por 

meio dele, como sabão. 

 A segunda prática obteve 5,73 de média e coincide com as respostas obtidas 

no ECE relacionadas à economia de energia: “A empresa procura reduzir o consumo 

de energia elétrica”. E, mais uma vez, a discussão referente à preservação de 

recursos naturais, é válida. Na terceira, com 5,27 de média, surge uma das questões 

abordadas na hipótese orientadora do estudo, no que diz respeito à legislação: “A 

empresa cumpre os parâmetros e requisitos exigidos pela legislação nacional e 

local”. 

 A hipótese enfatiza: “apesar de, num primeiro momento, a implantação de um 

plano de gerenciamento de logística reversa, ter como propulsor o atendimento às 

exigências legais [...]”, é um dado importante, pois indica que as empresas 

realmente procuram cumprir as leis nacionais e locais. Outro ponto relativo a esse 

assunto está proposto na questão: “A empresa conhece a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos vigente desde 2010” e a resposta obtida foi a média de 4,67 

(próximo da escala quase sempre). Assim, conclui-se que as empresas estão 

conscientes da PNRS e que buscam cumprir não só essa lei, como todas as outras. 

A Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), sancionada em 2 

de agosto, tem o objetivo de nortear as empresas quanto à sua responsabilidade 

sobre a logística reversa. O conceito de responsabilidade compartilhada surgiu para 

que todos os integrantes da cadeia produtiva (fornecedores, empresas e clientes), 

além de órgãos públicos, governo e empresas que atuam com a limpeza pública, 

sejam responsáveis pela disposição de resíduos. (INSTITUTO ETHOS, 2012, p. 20). 

No questionário ISE, a última questão é: “há acordo para o gerenciamento de 

resíduos entre a empresa e outras empresas do mesmo ramo de atividades em sua 

região” e obteve resposta unânime na escala 1, que corresponde a nunca. Por 

conseguinte, foi a prática menos adotada.  

As diretrizes da PNRS estão vinculadas, dentre outros aspectos, à gestão 

integrada e sustentável de resíduos e à disseminação do conceito de 

responsabilidade compartilhada, ciclo de vida de produtos e logística reversa. 

(JACOBI; BENSEN, 2011, p. 36) (CEMPRE, 2011a, p. 2). É notável que a 
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responsabilidade compartilhada ainda não é uma realidade, pois esta prática teve 

escala equivalente a nunca. Outra questão que comprova essa afirmação é: “a 

empresa realiza parceria com fornecedores, visando à melhoria de processos de 

destinação final de resíduos”, que teve escala de 2,20 e indica que a parceria com 

fornecedores não ocorre “quase nunca”. 

No dia 5 de novembro de 2010, na cidade de São Paulo, foi editado o Decreto 

51.907/2010 pelo então prefeito, Gilberto Kassab, que responsabiliza os grandes 

geradores de resíduos sólidos pela própria coleta. (SÃO PAULO, 2011, p. 1). Indica 

que os estabelecimentos considerados grandes geradores de lixo (mais de 200 litros 

de resíduos diariamente ou prédios residenciais e comerciais que gerarem mais de 

1.000 litros de resíduos por dia) devem se cadastrar no programa do Limpurb e 

contratar empresas particulares de coleta para recolher os resíduos que geram, caso 

contrário são passíveis de punição com multas de cerca de R$ 1 mil. 

É notável que apesar de a prefeitura estar engajada com a logística reversa, 

não fornece subsídios para que as empresas possam formular um plano de 

gerenciamento, mas editou um decreto  que as torna passíveis de punição, por meio 

de multa, caso não adotem medidas relacionadas à geração de resíduos sólidos. 

Pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, em 2012, mostra que 60% das empresas 

respondentes alegaram que os custos referentes à logística reversa deveriam ser 

subsidiados pelo governo, por meio de incentivos fiscais. (INSTITUTO ETHOS, 

2012, p. 55). Compartilhar esses custos implicaria a sua redução e, 

consequentemente, poderia sugerir a atuação com os stakeholders, promovendo 

uma prática de gestão sustentável. 

O ano de 2012 foi marcado por ampla discussão entre supermercados, 

entidades de direito do consumidor, e Ministério Público, no que diz respeito à 

utilização de sacolas plásticas. A polêmica acerca da sua distribuição em 

estabelecimentos comerciais gerou conflitos. De um lado, os “resistentes” queriam 

que as sacolas fossem distribuídas gratuitamente, como sempre aconteceu, e, de 

outro, os “sustentáveis”, eram a favor das ecobags. Depois de muita discussão, 

atualmente, está regulamentada sua distribuição.  

A segunda prática, não que seja a menos adotada, mas a que equivale a um 

ponto negativo, traz: “É feito o uso de sacolas plásticas para delivery”, que obteve 

média de 1,13. Porém, essa é uma das variáveis recodificadas, portanto, a resposta 
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é muito próxima de sempre. Os estabelecimentos estudados sempre utilizam as 

sacolas plásticas, talvez porque não conheçam os malefícios causados tanto na 

produção quanto no descarte desse material ou porque não tenham alternativas 

para a sua substituição. As sacolas de papel são frágeis e rasgam-se com facilidade, 

o que impossibilita sua utilização para carregar bebidas, por exemplo. Para 

transportar comida ou lanche, o ideal são embalagens com alça feitas de papelão, 

pois não se rasgam facilmente e podem ser recicladas. 

Após a análise isolada do ISE real, também será analisado isoladamente o 

ISE desejável, conforme Quadro 12, para em seguida serem feitas as comparações.  
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Quadro 12: Ordenação das médias do ISE – Desejável 

Indicador de Sustentabilidade Empresarial – Desejável Ordenação 
9. O óleo inutilizável é descartado por meio de coleta seletiva. 
18. A empresa procura reduzir o consumo de energia elétrica. 
16. A empresa economiza água em suas atividades. 
19. Há sensores de movimento no local para automatizar a iluminação. 
7. A empresa cumpre os parâmetros e requisitos exigidos pela legislação nacional e 
local. 
8. A empresa recicla latas e garrafas plásticas. 
11. A empresa conhece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, vigente desde 
2010. 
15. A empresa aceita receber sugestões e opiniões sobre questões socioambientais. 
4. Vincular o nome da empresa a práticas de gestão socioambiental é objetivo dos 
proprietários. 
20. A empresa gerencia os impactos ambientais causados por suas atividades. 
5. A empresa separa todos os tipos de resíduos (orgânico, lata, vidro, plástico e 
metal). 
10. A empresa faz uso de coleta seletiva. 
22. A empresa terceiriza serviços de coleta de materiais reciclados. 
6. A empresa realiza parceria com ONGs ou cooperativas de catadores para 
gerenciamento de resíduos sólidos, como latas e garrafas. 
21. A implantação de um projeto de logística reversa é considerada pela empresa. 
12. A empresa desenvolve programa ambiental para a educação dos funcionários. 
1. A empresa contribui com causas ambientais ou sociais. 
13. O reaproveitamento de materiais é realizado para economizar recursos 
financeiros. 
14. A empresa realiza parceria com fornecedores, visando à melhoria de processos 
de destinação final de resíduos. 
23. Há acordo para o gerenciamento de resíduos sólidos entre a empresa e outras 
empresas do mesmo ramo de atividades em sua região. 
3. Os restos de comida são jogados no lixo comum. 
17. Há resistência por parte da equipe para a inserção de programas ou práticas 
ambientais. 
2. É feito o uso de sacolas plásticas para delivery. 

6,00 
6,00 
5,93 
5,93 
5,87 

 
5,87 
5,87 

 
5,87 
5,73 

 
5,73 
5,67 

 
5,67 
5,60 
5,53 

 
5,53 
5,47 
5,33 
5,33 

 
5,33 

 
5,27 

 
4,60 
4,20 

 
2,73 

Fonte: Elaborado pela autora da monografia 

 

O estudo investigou as práticas relacionadas à gestão socioambiental, com 

foco na logística reversa. As médias de todos os ISEs desejáveis foram calculadas 

para torná-las passíveis de comparação com o ISE real. Obteve-se como resposta 

5,44 de média (entre a escala sempre e quase sempre), o que indica que as 

empresas têm intenção de continuar adotando políticas relacionadas à gestão 

socioambiental. 

Ao observar o Quadro 12, evidencia-se que 20, das 23 respostas, têm a 

média abaixo de 5 (quase sempre), ou seja, quase 90% dos respondentes têm 

intenção de implantar práticas relativas à gestão socioambiental e, especificamente, 

a logística reversa. Os últimos três, que obtiveram média abaixo de 5, são, 

respectivamente, “É feito o uso de sacolas plásticas para delivery” com 2,73, porém 
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esta é uma variável recodificada e sua resposta é aproximadamente “muitas vezes”, 

assim, notou-se que as empresas utilizam as sacolas plásticas por não haver outras 

opções de substituição. Para o transporte de comida ou lanche, podem ser usadas 

embalagens com alças, feitas de papelão, entretanto, para bebidas, é necessária a 

utilização de sacolas plásticas. 

O penúltimo, também recodificado, é: “há resistência por parte da equipe para 

a inserção de programas ou práticas ambientais”. A resposta obtida é “quase 

nunca”, pois, evidentemente, os proprietários e gerentes esperam que não haja 

resistência da equipe, mas sim colaboração. O antepenúltimo é: “os restos de 

comida são jogados no lixo comum”, com 4,60 de média, indicando que as 

empresas não têm intenção de mudar a destinação dos restos de comida.  

A Lei 3.071, de 1916, proíbe a doação de alimentos prontos, pois quem doa 

assume o risco de provocar mal à vida humana e prevê pena de até cinco anos de 

prisão, portanto, os estabelecimentos estudados não podem doar alimentos para as 

pessoas carentes. A alternativa seria a compostagem, processo biológico no qual a 

matéria orgânica é decomposta com a finalidade de aplicar o composto orgânico no 

solo para servir de adubo, porém, essa ainda não é uma realidade praticada por 

empresas, mas seria uma opção sustentável. 

As práticas que as empresas mais têm intenções de adotar ou de manter são: 

“o óleo inutilizável é descartado por meio de coleta seletiva” e “a empresa procura 

reduzir o consumo de energia elétrica”, ambos com a média 6 (sempre). Mantendo 

as proposições indicadas pelo ISE real, pois se obteve os mesmos resultados para 

os dois ISEs, indicando que as empresas não só estão engajadas com questões 

relativas à gestão socioambiental e logística reversa, como têm intenções de 

continuar seguindo na mesma direção, seja para cumprir as legislações, para fixar a 

temática sustentável à estratégia de negócio, ou porque, de fato, a consideram 

fundamental para o negócio.  

As médias dos ISEs, segundo o “Teste-t: duas amostras presumindo 

variâncias diferentes” mostrou que o ISE real é de aproximadamente 3,58 (entre as 

escalas algumas vezes e muitas vezes) e o ISE desejável é de aproximadamente 

5,44 (entre quase sempre e sempre). Portanto, existe de fato uma diferença entre a 

situação real das empresas e suas intenções, o que indica que tende a uma 
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melhoria significativa e a um ambiente ainda mais favorável para a gestão 

sustentável.  

O desvio padrão do ISE real é de 1,40, enquanto o do ISE desejável é de 

0,73, indicando quanto a distribuição se afasta da média e que a situação real 

comporta várias alternativas em diferentes e dispersos padrões de importância, 

enquanto a situação desejável converge para um ponto de vista comum entre os 

respondentes. Assim, é importante ressaltar que as empresas querem continuar 

agindo em prol da gestão sustentável, pois as práticas que já adotam serão 

mantidas e algumas, que ainda não as adotam, têm intenções de implantar. 

A pergunta de pesquisa dessa monografia é: 

Quais são os fatores determinantes que devem ser levados em 
consideração para a implantação de um plano de gerenciamento de logística 
reversa em bares e restaurantes? 

A reformulação da PNRS acarreta esperanças relacionadas à gestão 

socioambiental, por parte das empresas e, por outro lado, a participação das 

pessoas no descarte correto de resíduos. Os fatores determinantes para a 

implantação da logística reversa em bares e restaurantes estão ligados a uma 

articulação com o poder público, principalmente em âmbito municipal, devido à 

coleta de resíduos e destinação ambientalmente adequada. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, em 2012, 60% das 

empresas respondentes alegaram que os custos de operações de logística reversa 

devem ser subsidiados pelo governo, por meio de incentivos fiscais.  (INSTITUTO 

ETHOS, 2012, p. 55). Como são custos elevados, as empresas acreditam que, se 

houvesse incentivos fiscais, com a integração entre os setores público, privado e 

não governamental, os valores poderiam ser divididos e, consequentemente, 

reduzidos. Nesse contexto, surge o conceito de gestão compartilhada entre 

empresa, governo e sociedade.  

Como a integração dos setores é um desafio, outras medidas podem ser 

adotadas pelas empresas, para o gerenciamento da logística reversa. Algumas são 

explicitadas a seguir, de acordo com o Instituto Ethos (2011, p. 54): 

 



94	  
	  

• Gerenciamento operado por outra empresa: o interessado opta pela 

terceirização do serviço. 

• Gerenciamento operado por rede de cooperativas: um acordo é 

estabelecido pela empresa com cooperativas de catadores para o 

recolhimento dos resíduos. 

• Gerenciamento operado por ONGs ou Oscips: a empresa faz parcerias 

com as entidades ligadas aos catadores de lixo reciclável ou às 

cooperativas. 

• Múltiplos gerenciadores: acordos são firmados entre empresas 

geradoras de resíduos sólidos para gerenciamento da logística reversa. 

 

Com base nas medidas citadas acima, para o setor de bares e restaurantes, a 

hipótese orientadora deste estudo é que a logística reversa se torna um diferencial 

para as empresas que a adotam como política. Apesar de, num primeiro momento, a 

implementação de um plano de gerenciamento de logística reversa ter, como 

propulsor, o atendimento às exigências legais, a integração entre empresas 

geradoras de resíduos sólidos, por meio da terceirização, pode reduzir os custos do 

processo e gerar benefícios ambientais, sociais, legais e econômicos. 

De acordo com os dados obtidos por meio dos questionários ECE e ISE, 

afirma-se que, embora a hipótese referente à gestão compartilhada não seja 

comprovada no momento atual, o que se comprova é a variável a respeito das 

exigências legais, pois as empresas cumprem os parâmetros e requisitos exigidos 

pela legislação nacional e local. Entretanto, ressalta-se que as empresas que partem 

da amostra intencional por conveniência utilizada neste estudo, têm intenções de 

inserir um plano de gerenciamento de logística reversa com uma escala de 5,53 

(próximo a “sempre”) e de criar um acordo de gerenciamento de resíduos sólidos 

com outras empresas do mesmo ramo de atividades, com escala de 5,27 (entre 

“sempre” e “quase sempre”).  

A pesquisa destaca que a gestão compartilhada não faz parte da realidade 

das empresas em estudo, porém, é uma meta que pretendem alcançar, pois, 

conforme o índice obtido, a intenção é inseri-la em suas práticas. Analisando a 
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situação desejável pelas empresas, evidencia-se que os estabelecimentos, num 

primeiro momento, têm como agente propulsor o atendimento das exigências legais 

e a prática “há acordo para o gerenciamento de logística reversa entre a empresa e 

outras empresas do mesmo ramo de atividades em sua região” que apareceu no ISE 

real como 1 (escala: nunca), no ISE desejável teve uma proposição de 5,27 (entre a 

escala sempre e quase sempre), indicando que há a intenção de firmar um acordo 

com outras empresas do mesmo ramo de atividades na região. Portanto, é uma 

alternativa que pode ser utilizada para a implantação de um sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos na Vila Maria, região norte da cidade de São 

Paulo. 

As médias dos ISEs, segundo o “Teste-t: duas amostras presumindo 

variâncias diferentes”, mostrou que o ISE real é de aproximadamente 3,58 (entre as 

escalas algumas vezes e muitas vezes) e o ISE desejável é de aproximadamente 

5,44 (entre quase sempre e sempre). Portanto, existe de fato uma diferença entre a 

situação real das empresas e suas intenções, o que indica que tende a uma melhora 

significativa e a um ambiente ainda mais favorável para a gestão sustentável.  

O desvio padrão do ISE real é de 1,40, enquanto o do ISE desejável é de 

0,73, indicando quanto a distribuição se afasta da média, e que a situação real 

comporta várias alternativas, em diferentes e dispersos padrões de importância, 

enquanto a situação desejável converge para um ponto de vista comum entre os 

respondentes. Assim, é importante ressaltar que as empresas querem continuar 

agindo em prol da gestão sustentável, pois as práticas que já adotam vão ser 

mantidas e aquelas que ainda não praticam, têm a intenção de implantar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho consistiu em analisar conceitos relacionados com a 

sustentabilidade, a relação das empresas com as questões ambientais e identificar 

mudanças incorridas após a promulgação da PNRS. Foi evidenciado o conceito do 

ciclo de vida de produtos, bem como a definição do conceito de logística reversa. O 

setor de bares e restaurantes na cidade de São Paulo foi examinado, para criar um 

panorama acerca da logística reversa no setor. O comportamento ecológico dos 

proprietários e gerentes de bares, restaurantes e lanchonetes localizados na Vila 

Maria, região norte da cidade de São Paulo, foi levantado, por meio da ECE, assim 

como as  informações definidas, por meio do ISE, sobre as práticas adotadas pelas 

empresas e aquelas indicadas com a intenção de adotar. Por fim, apresentadas as 

alternativas para o gerenciamento de logística reversa nos estabelecimentos foco do 

estudo. 

A logística reversa inseriu-se em diversos setores da economia, 

principalmente após a promulgação da PNRS, em 2 de agosto de 2010. Adotar 

iniciativas relacionadas a essa temática exige uma reengenharia do processo 

produtivo das empresas, portanto, sua implantação ainda é um desafio. No setor de 

bares, restaurantes e lanchonetes na cidade de São Paulo, tornou-se mais evidente, 

após a promulgação do Decreto 51.907/2010, que os estabelecimentos 

considerados grandes geradores de lixo devem ser responsáveis pelos resíduos 

sólidos produzidos. 

O trabalho examinou, por meio da ECE de Pato e Tamayo (2006), e do ISE, 

elaborado pela discente, os fatores determinantes que devem ser considerados para 

a implantação de um plano de gerenciamento de logística reversa em bares, 

restaurantes e lanchonetes localizados no entorno da Praça Santo Eduardo, no 

bairro da Vila Maria, região norte da cidade de São Paulo. O ISE real indica as 

práticas adotadas pela empresa e o ISE desejável revela aquelas que a empresa 

têm intenções de implantar. 

A hipótese orientadora do estudo revela, num primeiro momento, que se a 

implementação de um plano de gerenciamento de logística reversa tiver, como 

propulsor, o atendimento às exigências legais, como a PNRS, a integração entre 
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empresas geradoras de resíduos sólidos pode reduzir os custos do processo e gerar 

benefícios ambientais, sociais, legais e econômicos. Ao analisar o comportamento 

ecológico dos proprietários e gerentes dos estabelecimentos estudados, nota-se que 

a média de todas as respostas obtidas está próxima da escala “muitas vezes”, 

mostrando que as pessoas estão tomando atitudes positivas relacionadas à 

sustentabilidade quase que frequentemente.  

Esse comportamento sustentável reflete-se nas empresas, demonstrando que 

as pessoas levam seus valores para os locais de trabalho. Com base nos resultados 

obtidos pelo ISE, que estuda unicamente as empresas, propõe-se que os tomadores 

de decisão (gerente e proprietários) busquem espelhar práticas adotadas nos 

estabelecimentos, com suas atitudes rotineiras.  

O ISE real mostra que a preocupação das empresas está relacionada com a 

coleta seletiva do óleo inutilizável, atitude esta que é uma realidade da logística 

reversa, pois o óleo é coletado, geralmente, por empresas terceirizadas, e devolvido 

como óleo limpo ou como sabão. A redução do consumo de energia elétrica também 

é preocupação nas empresas estudadas, além disso, outra prática comum é o 

cumprimento dos parâmetros e requisitos exigidos pela legislação nacional e local. 

O ISE desejável demonstra que as empresas têm intenção de continuar com 

ações direcionadas à gestão socioambiental. As metas que as empresas buscam 

atingir referem-se, respectivamente, à coleta seletiva de óleo, à redução do consumo 

de energia; à economia de água; e à instalação de sensores de movimento para 

automatizar a iluminação. Todas essas medidas objetivam também reduzir custos, 

afinal, o princípio que norteia as empresas é a geração de lucro e a economia em 

suas atividades promove maior rentabilidade. 

Atualmente, não há acordo para o gerenciamento de resíduos sólidos entre as 

empresas do mesmo ramo de atividades da região. Ainda é feito o uso de sacolas 

plásticas para delivery e não há sensores de movimento no local para automatizar a 

iluminação. Algumas dessas medidas ainda não adotadas na realidade têm 

possibilidade de serem implantadas, pois as empresas revelam intenção de adotá-

las como política interna. Dentre elas, a instalação de sensores de movimento e a 

integração das que atuam no mesmo ramo de atividades para viabilizar o 

gerenciamento de logística reversa. A média do ISE desejável está entre “quase 
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sempre” e “sempre” e indica que as empresas pretendem adotar práticas de gestão 

socioambiental.  

Com base nos resultados obtidos pelo ISE real, evidencia-se que a hipótese 

orientadora deste estudo não é válida para a realidade atual das empresas parte da 

amostra, entretanto, por meio do ISE Desejável, evidencia-se que as empresas têm 

intenção de firmar acordo com as demais empresas do mesmo ramo de atividades 

em sua região, bem como a implantação de um projeto de logística reversa é 

considerada pelas empresas. 

A hipótese de que há gestão compartilhada da logística reversa no setor de 

bares, restaurantes e lanchonetes na Vila Maria, região norte da cidade de São 

Paulo, não se comprovou. Entretanto, há indícios de que possa ser implantada, pois 

as empresas auferiram essa condição no ISE desejável, indicando que pretendem 

inseri-la em seu negócio. A outra parte da hipótese relacionada às exigências legais, 

foi comprovada para a amostra em estudo, pois as empresas cumprem exigências 

impostas pela legislação nacional e local. Portanto, conclui-se que a gestão 

compartilhada é forte aliada da logística reversa no setor analisado e, apesar de ser 

um desafio, atualmente, há possibilidade de ser implantada pelas empresas no 

futuro. 
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ANEXO A – Loga  e Ecourbis 

 

Fontes: LOGA (2012, p. 1) e Ecourbis (2012, p. 1). 
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APÊNDICE A – Resíduos de bares e restaurantes 

  

 

Fotos: Local: Dunguinhas Burguer. Própria autora. Exceto matéria orgânica: Blog do Jurerê Intenacional (2011, p. 

1). 
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APÊNDICE B – Dados de identificação do questionário 

 

Os dados que serão coletados por meio dos questionários abaixo são 

destinados exclusivamente para o meu trabalho de conclusão de curso sobre 

Logística Reversa em bares e restaurantes da região norte da cidade de São Paulo. 

Os dados são sigilosos e sua identidade não será revelada. É importante ressaltar 

que nesses questionários não existem respostas certas ou erradas, o que importa é 

a sua sincera opinião. 

Nayanne Tenório Nunes – 8o semestre de Administração na FAAP (Fundação 

Armando Álvares Penteado). 

 
Dados de identificação 
 
Empresa: _________________________________________ 

 

Sexo:  
(   ) Masculino  

(   ) Feminino 

 

Idade:  
(   ) 20 anos a 30 anos 

(   ) 31 anos a 40 anos 

(   ) 41 anos a 50 anos 

(   ) 51 anos a 60 anos  

(   ) Acima de 60 anos 

 

Escolaridade:  
(   ) Ensino Fundamental 

(   ) Ensino Médio                 

(   ) Graduação                  

(   ) Pós-graduação 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 
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Cargo ou função: 
(   ) Gerente 

(   ) Proprietário 

 

Tempo na empresa:  
(   ) Menos de um ano 

(   ) De 1 a 4 anos 

(   ) De 5 a 8 anos  

(   ) De 9 a 12 anos 

(   ) Mais de 12 anos 

 

Ramo da empresa: 
(   ) Bar 

(   ) Restaurante 

(   ) Lanchonete 
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APÊNDICE C – Escala de Comportamento Ecológico 

 

Abaixo seguem afirmações referentes a práticas sustentáveis individuais 

assumidas pelas pessoas em seu dia a dia. Preencha a tabela abaixo utilizando a 

escala de 1 a 6 para indicar com que frequência essas situações acontecem em seu 

cotidiano.  

 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Quase nunca Algumas 

vezes 

Muitas vezes Quase 

sempre 

Sempre 

 

ESCALA DE COMPORTAMENTO 

ECOLÓGICO 1 2 3 4 5 6 

1. Jogo todo tipo de lixo em qualquer lixeira.             

2. Providenciei uma lixeira específica para 

cada tipo de lixo em minha casa.             

3. Deixo a torneira aberta durante todo o 

tempo do banho.             

4. Evito jogar papel no chão.             

5. Contribuo financeiramente com causas 

ambientais.             

6. Quando estou em casa, deixo as luzes 

acesas em ambientes que não estão sendo 

usados.             

7. Falo sobre a importância do meio ambiente 

com as pessoas.             

8. Quando tenho vontade de comer alguma 

cois e não sei o que é, abro a geladeira e fico 

olhando o que tem dentro dela.             

9. Evito desperdício dos recursos naturais.             
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1 2 3 4 5 6 

Nunca Quase nunca Algumas 

vezes 

Muitas vezes Quase 

sempre 

Sempre 

 

 

ECE 1 2 3 4 5 6 

10. Ajudo a manter as ruas limpas.             

11. Evito comprar produtos que são feitos de 

plástico.             

12. Enquanto escovo os dentes, deixo a 

torneira aberta.             

13. Separo o lixo conforme o tipo.             

14. Guardo o papel que não quero mais na 

bolsa, quando não encontro uma lixeira por 

perto.             

15. Evito comer alimentos que contenham 

produtos químicos (conservantes ou 

agrotóxicos).             

16. Entrego papéis para reciclagem.             

17. Faço trabalho voluntário para um grupo 

social.	  

	   	   	   	   	   	  

18. Quando estou tomando banho, fecho a 

torneira para me ensaboar.             

19. Economizo água quando for possível.             

20. Quando vejo alguém jogando papel na rua, 

pego e jogo na lixeira.             

21. Colaboro com a preservação da cidade 

onde vivo.             

22. Quando não encontro lixeira por perto, 

jogo latas vazias no chão.             
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1 2 3 4 5 6 

Nunca Quase nunca Algumas 

vezes 

Muitas vezes Quase 

sempre 

Sempre 

	  

	  

23. Evito usar produtos fabricados por uma 

empresa quando sei que essa empresa está 

poluindo o meio ambiente.             

24. Participo de manifestações públicas para 

defender o meio ambiente.             

25. Apago a luz quando saio de ambientes 

vazios.             

26. Evito o desperdício de energia.             

27. Evito comer alimentos transgênicos.             

28. Quando abro a geladeira, já sei o que vou 

pegar, evitando ficar com a porta aberta muito 

tempo para não gastar energia.             

29. Mobilizo as pessoas nos cuidados 

necessários para a conservação de espaços 

púbicos.             

30. Compro comida sem me preocupar se tem 

conservantes ou agrotóxicos.             

31. Deixo a televisão ligada mesmo sem 

ninguém assistindo.             

32. Entrego as pilhas usadas nos postos de 

coletas.             

33. Participo de atividades que cuidam do 

meio ambiente.             

34. Evito ligar vários aparelhos elétricos ao 

mesmo tempo nos horários de maior consumo 

de energia.             
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APÊNDICE D – Indicador de Sustentabilidade Empresarial 

 

O questionário abaixo se refere a algumas práticas importantes para o 

gerenciamento de resíduos sólidos e o objetivo é conhecer quais dessas práticas 

são realizadas pela sua empresa. Por favor, assinale apenas UMA resposta para 

cada afirmação de acordo com a escala de 1 a 6, apontando uma nota para a 

situação REAL e para a situação DESEJÁVEL na sua empresa. Lembre-se de 
atribuir uma nota para o real e outra para o desejável.  

 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Quase nunca Algumas 

vezes 

Muitas vezes Quase 

sempre 

Sempre 

 
INDICADOR DE SUSTENTABILIDADE REAL DESEJÁVEL 

EMPRESARIAL 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1.  A empresa contribui com causas 
ambientais ou sociais.                         

2.  É feito o uso de sacolas plásticas para 
delivery.                         

3.  Os restos de comida são jogados no lixo 
comum.                         

4.  Vincular o nome da empresa a práticas 
de gestão socioambiental é objetivo dos 
proprietários.                         

5.  A empresa separa todos os tipos de 
resíduos (orgânico, lata, vidro, plástico e 
metal).                         

6.  A empresa realiza parceria com ONGs 
ou cooperativas de catadores para 
gerenciamento de resíduos sólidos, 
como latas e garrafas.                         

7.  A empresa cumpre os parâmetros e 
requisitos exigidos pela legislação 
nacional e local.                         

8.  A empresa recicla latas e garrafas 
plásticas.                         

9.  O óleo inutilizável é descartado por meio 
de coleta seletiva.                         
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1 2 3 4 5 6 

Nunca Quase nunca Algumas 

vezes 

Muitas vezes Quase 

sempre 

Sempre 

	  

	  

10.  A empresa faz uso de coleta seletiva.                         

11.  A empresa conhece a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, vigente desde 
2010.                         

12. A empresa desenvolve programa 
ambiental para a educação dos 
funcionários.                         

13.  O reaproveitamento de materiais é 
realizado para economizar recursos 
financeiros.                         

14.  A empresa realiza parceria com 
fornecedores, visando à melhoria de 
processos de destinação final de 
resíduos.                         

15.  A empresa aceita receber sugestões e 
opiniões sobre questões 
socioambientais.                         

16.  A empresa economiza água em suas 
atividades.                         

17. Há resistência por parte da equipe para 
a inserção de programas ou práticas 
ambientais.                         

18.  A empresa procura reduzir o consumo 
de energia elétrica.                         

19.  Há sensores de movimento no local 
para automatizar a iluminação.                         

20.  A empresa gerencia os impactos 
ambientais causados por suas 
atividades.                         

21.  A implantação de um projeto de logística 
reversa é considerada pela empresa.                         

22.  A empresa terceiriza serviços de coleta 
de materiais reciclados.                         

23.  Há acordo para o gerenciamento de 
resíduos entre a empresa e outras 
empresas do mesmo ramo de atividades 
em sua região.                         

 

  


