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Logística Reversa: Retirada dos Pneus usados do meio ambiente para 
devolução ao fabricante. 

 

1 RESUMO 
 

A logística reversa causa um impacto positivo atualmente, e dessa forma 

pode-se tornar-se uma fator diferencial para uma empresa proativa e responsável, 

sendo considerada assim, uma vantagem competitiva, atraindo mais recursos e 

mantendo a fidelização do cliente a organização. Mas para isso, é necessário 

ressaltar a necessidade de se preservar o meio ambiente sobre os efeitos de 

resíduos dos produtos fabricados, em caso específico dos pneumáticos. Descobrir 

se os fabricantes de pneus oferecem soluções para que o descarte para que seja 

feito de modo adequado é fundamental para contribuir com a diminuição do lixo de 

pneus jogados ao meio ambiente. A pesquisa exploratória tem como função 

investigar os conceitos pesquisados. O artigo demonstra que a Logística Reserva é 

um principal diferencial estratégico, e através dessa prática sustentável, beneficia o 

meio ambiente reciclando pneus que podem ser descartados de forma inapropriada, 

deixando de gerar empregos movimentando a economia brasileira. 

 
Palavras-chave: Logística Reversa. Meio-Ambiente. Pneus. 

 

2 INTRODUÇÃO 
 

A logística reversa são todas as atividades que envolvem recolher, devolver, 

desmontar e recuperar produtos usados até o final de sua vida útil. Para que assim, 

evita-se a busca de mais recursos na natureza. Garantindo uma recuperação 

sustentável e ecologicamente correta para o meio ambiente.  Segundo Leite, o 

conceito de logística reversa existe desde as décadas de 70 e 80 (LEITE, 2005 p. 2).  

E mesmo não sendo um conceito novo, a logística reversa obteve um significativo 

crescimento na década de 90, impulsionado, principalmente por questões 

ambientais.   
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No mercado global, a devolução de produtos, por qualquer motivo e as 

compras de materiais recicláveis para uso ou transformações no meio ambiente são 

aplicações nos conceitos de logística reversa. O campo da logística reversa permite-

se estar nos fluxos de produtos de pós- venda ou pós-consumo. Na pós-venda, a 

logística reversa se preenche do fluxo físico e de informações logísticas 

correspondentes de bens após a aquisição para retornar aos diversos elos da cadeia 

de distribuição direta. E no pós-consumo, a logística reversa preocupa-se com o 

fluxo físico e as informações apropriadas aos produtos no fim de vida útil ou usadas 

com possibilidade de utilização através de um novo ciclo produtivo dos canais de 

distribuição. Desta forma, a logística reversa tem como finalidade a valorização dos 

produtos recuperados com redução de custos para as organizações, obtendo uma 

diferenciação de imagem corporativa e melhorias no atendimento às questões 

ambientais cogitado pela legislação ou mercado consumidor.  

Alguns canais logísticos reversos já estão sendo estruturado no Brasil como o 

exemplo que analisaremos nesse trabalho, a reciclagem de pneus no país, que após 

a aprovação da Resolução CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 

258/99, inovou um novo desenvolvimento de tecnologias para reutilização, 

reciclagem e valorização energética.  

O objetivo principal deste trabalho é apresentar a logística reversa através da 

diferenciação dos serviços em logística e mostrar de forma estratégica que podem 

construir vantagens competitivas sustentáveis como diferenciação da marca e 

fidelização de clientes através da área. 

3 OBJETIVOS 
 

O objetivo geral deste projeto de pesquisa é, portanto, apresentar e analisar 

como os fabricantes de pneus oferecem soluções para que o descarte seja efetuado 

de modo adequado. 

Especificamente, consiste em abordar o descarte de pneus jogados no meio 

ambiente; entender a logística reversa como ferramenta de vantagem competitiva de 

custo; compreender a missão do gerenciamento logístico e analisar a importância de 

um gerenciamento eficiente e suas conseqüências, acarretando em grandes 

impactos.	  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Nesse trabalho será empregado de acordo com Severino (2007), a pesquisa 

exploratória tem como função aumentar conhecimento do pesquisador acercado do 

fenômeno que deseja investigar em estudo posterior, mais estruturado ou da 

situação em que se pretende realizar um estudo; esclarecendo de conceitos; 

estabelecimento de prioridades para futuras pesquisas.  

A pesquisa exploratória segundo Mattar (2007) será utilizada para os 

seguintes objetivos: 

• Auxiliar a desenvolver a formulação mais precisa do problema 

de pesquisar; 

• Ajudar no desenvolvimento ou criação de hipóteses explicativas 

a serem verificados em uma pesquisa causal; 

• Estabelecer prioridades para futuras pesquisas. 

 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa exploratória, com a 

finalidade de aprofundar o tema em questão. Com isso o trabalho procura adquirir 

um conhecimento mais amplo, sistemático e relevante ao assunto. Após o 

levantamento de dados coletados foi formulado uma hipótese principal utilizando o 

processo descritivo, a fim de alcançar os objetivos propostos.  

Na biblioteca da instituição foram encontrados projetos de pesquisa, 

dissertações e teses vinculadas ao assunto, tornando a pesquisa de forma 

qualitativa. 

Nos meios eletrônicos, foram encontradas reportagens que documentam e 

relatam os efeitos causados impactos ocasionados pelo descarte incorreto de pneus 

no meio ambiente e quais as políticas de responsabilidade sobre o assunto. 

 

Marconi e Lakatos (2003; p.183), descreve que: 
A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia 
já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações 
avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 
material cartográfico etc., até meios de comunicação oral: rádio, gravações 
em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão.  
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5 DESENVOLVIMENTO 

Em virtude dos impactos dos produtos sobre o meio ambiente, a sociedade 

tem desenvolvido uma gama de legislações e novas práticas de responsabilidade 

social nas organizações, de modo a adequar-se ao grande crescimento econômicos 

as variáveis ambientais. O conceito de desenvolvimento sustentável, cujo objetivo é 

o crescimento ordenado conscientizado das grandes organizações se torna cada 

vez mais presente no mundo globalizado. Tornando-se um diferencial competitivo 

para as organizações. 

 De acordo com definição do Ballou (2007) a logística “São as atividades de 

movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de 

aquisição de matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como os fluxos de 

informação que colocam os produtos em movimentação, com o propósito de 

providenciar níveis de serviços adequados aos clientes e um custo razoável.”. 

 Desta forma, logística tem como finalidade colocar mercadorias ou serviços 

certos no lugar, no tempo correto e na condição desejada, otimizando o custo. No 

Brasil, como outros países emergentes e globalizados – embora com certa de 

implementação inicial em relação aos países mais desenvolvidos, revela expressivo 

crescimento de atuação da logística empresarial. Com a globalização, a mudança no 

comportamento dos consumidores, a redução do ciclo de vida dos produtos e o 

enfraquecimento das marcas exigem que as organizações adquiram e desenvolvam 

novas competências para conquistar e manter clientes. Ampliam-se as dimensões 

da competitividade, a qual deixa de ser regional para ser global. A concorrência 

passa a acontecer entre cadeias produtivas e não mais entre empresas isoladas.  

Nessa estrutura, as vantagens e diferenciais competitivos são mais 

efêmeros.  A pergunta que muitos se fazem é: quais as razões para que a logística 

mostrar-se como uma escolha lógica para fazer frente a essas exigências?  Nesse 

escopo a logística passou a se preocupar com um número cada vez maior de 

atividades e deixou de ser vista como operacional para tornar-se estratégica.  Assim, 

deve ser considera em decisões importantes a receber a atenção dos mais altos 

escalões das organizações, a ampliação de sua abrangência: inicialmente tratada de 
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forma funcional, passou a integrar as diversas funções internas da empresa e hoje 

funciona como elo entre clientes e fornecedores. 

Usualmente pensamos em logística como o gerenciamento do fluxo de 

materiais do seu ponto de aquisição até o seu ponto de consumo. No entanto, existe 

também um fluxo logístico reverso, do ponto de consumo até o ponto de origem, que 

precisa ser gerenciado também. A logística reversa está cada vez mais sendo 

explorada pelas organizações, pois por meio de estratégia, planejamento e controle 

das informações dos fluxos, é possível a melhoria em questões ambientais, uma 

diferenciação da organização perante a concorrência e a redução dos custos; 

quando bem estruturada fidelizar o cliente, atrairá parceiros e aperfeiçoará recursos. 

Mas enquanto isso não ocorre, ás áreas ligadas ao meio ambiente e á ecologia 

precisam exercer sua influência para com o ciclo logístico reverso aumente, 

agregando valores intangíveis á marca corporativa. 

Conforme Leite (2009) existe ainda outros canais de indústria onde o 

processo de gerenciamento da logística é mais recente como: reverso de réus, no 

caso de leilões de empresas em forma de sucatas e equipamentos usados; reverso 

de pós-venda como o caso de e-commerce, isto é, comércio eletrônico; reverso de 

pós-consumo no caso de embalagens descartáveis e reversos de pós-venda como 

as lojas de varejo. Todos estes setores também têm que lidar com o fluxo de retorno 

de embalagens, de devoluções de clientes ou do reaproveitamento de materiais de 

produção. 

Temos algumas definições de logística reversa de alguns autores, vejamos. 

• Krikke (1998) – Logística reversa é a coleta, transporte, 

armazenamento e processamento de produtos descartados; 

• Stock, (1992) – Logística reversa é a expressão utilizada para se referir 

ao papel da logística na reciclagem, disposição de resíduos e 

gerenciamento de materiais perigosos, no reuso de materiais descarte. 

Como podemos observar este não é nenhum fenômeno novo, um exemplo é 

como o uso da sucata na produção e reciclagem de vidro tem sido praticados há 

milhares de anos. Por outro lado, tem-se observado que o escopo e a escala das 
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atividades de reciclagem e a reaproveitamento de produtos e embalagens tem 

aumentado consideravelmente nas últimas décadas. 

Segundo Donaire (2009), o cenário empresarial vem se modificando nas 

últimas décadas. O modelo do sistema capitalista torna-se inadequado quando não 

está alinhado a uma preocupação de caráter político-social. As pressões sociais 

geram leis de regulamentações que provocam mudanças, afetando de forma intensa 

o ambiente social e político em que a empresa atua. A valorização da questão 

ambiental sob o enfoque econômico surge como uma problemática, assim que a 

poluição ambiental se agrava e quando os custos de despoluição começam a 

assumir valores significativos. 

Existe uma clara tendência de que a legislação ambiental caminhe no sentido 

de tornar as empresas cada vez mais responsáveis por todo ciclo de vida de seus 

produtos. Isto significa ser legalmente responsável pelo seu destino após a entrega 

dos produtos aos clientes e do impacto que produzem no meio ambiente.  

.Eventualmente, as empresas de fabricantes de pneus não se 

responsabilizam por seus produtos posteriormente ao uso dos seus clientes. E os 

maiores impactos que destes produtos podem gerar a sociedade são descartados 

de forma irregular, causando danos ambientais muitas vezes irreversíveis para o 

ecossistema. Ainda que seja evidente que a valor da atividade de logística reversa 

na economia é abrangente e crescente, a falta de informação e conseqüentemente 

estrutura dos canais comprometem seu funcionamento de forma eficiente. No Brasil, 

não existem políticas de incentivo ao consumidor final, de se retornar com os pneus 

usados aos seus respectivos fabricantes. E possivelmente serão descartados nos 

famosos “lixões”, que estão com sua capacidade excedida e como o tempo não 

haverá mais espaço para armazená-los. 

Fundada em 1960, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos 

(ANIP) é o representante das empresas fabricantes de pneu de todo o Brasil, e 

representa a indústria de pneus e câmaras de ar instalado no país, que compreende 

nove empresas e 15 fábricas instaladas nos Estados de São Paulo (sete), Rio de 

Janeiro (duas), Rio Grande do Sul (duas), Bahia (três) e Paraná (uma). Ao todo, 
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responde por 21 mil empregos diretos e 100 mil indiretos. O setor é apoiado por uma 

rede com mais de 4.500 pontos de venda no Brasil e 40 mil empregos. 

O principal canal de vendas da indústria de pneus no país é o mercado de 

reposição e a rede de revendedores, que representam 50% da produção total do 

setor. As montadoras respondem por 25% do total, assim como as exportações, que 

também representam 25% da produção, de acordo com dados da associação. 

Porém só a partir de março de 2007, a ANIP criou a Reciclanip, voltada para a coleta 

e destinação de pneus inservíveis no País, juntamente com as empresas 

Bridgestone, Goodyear, Michelin e Pirelli e posteriormente em 2010, a empresa 

Continental se filiou à entidade. Esta foi originária do Programa Nacional de Coleta e 

Destinação de Pneus Inservíveis, de 1999. 

A Reciclanip é considerada uma das principais iniciativas na área de pós-

consumo da indústria brasileira, por reunir mais de 460 pontos de coleta no Brasil. 

Quando um pneu chega ao fim de sua vida útil, ou seja, não pode mãos continuar 

rodando em um veículo, deve-se deixá-lo em um lugar apropriado, casa de um 

estabelecimento comercial como uma revenda de pneus e borracharia ou ponto de 

coleta da prefeitura. E desta forma, agindo desde o essa década, quando começou a 

coleta dos pneus inservíveis pelos fabricantes, mais de 1,3 milhões de toneladas de 

pneus inservíveis, o equivalente a 270 milhões de pneus de passeio, foram 

coletados e destinados adequadamente.  

No processo de coleta fica-se claro o uso da logística reversa, a Reciclanip é 

responsável pelo transporte de pneus a partir dos pontos de vendas de coleta até as 

empresas de trituração ou de destinação final. Uma das formas mais usuais de 

reaproveitamento dos pneus usados é como combustível alternativo para as 

indústrias de cimento. Há também outras formas de destinação, como por exemplo, 

solados de sapato, borrachas de vedação, dutos pluviais, quadras poli-esportivas, 

pisos industriais e peças de reposição para a indústria automobilística, como tapetes 

de carros etc. 

No Brasil, mais de 100 milhões de pneus velhos estão espalhados em aterros, 

terrenos baldios, rios e largos, segundo estimativa de ANIP (Associação Nacional da 

Indústria de Pneumáticos). E a cada ano, dezenas de milhares de pneus novos são 
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fabricados em âmbito nacional. No país, menos de 10% dos artefatos de borracha 

são reciclados, segundo a Cempre (Compromisso Empresarial para Reciclagem) e 

não há estatísticas sobre taxas referentes à reciclagem de pneus.  

6 RESULTADOS 
 

Os problemas conseqüentes ao descarte indiscriminado de pneus pós-

consumo não são novos e estimulam o interesse da sociedade. Isso surge não 

apenas da produção cada vez maior de bens de consumo, mas também da 

susceptibilidade do público perante problemas ambientais causados pela poluição 

ambiental. Estima-se que no Brasil 45 milhões de pneus usados são descartados 

por ano, os quais são depositados em lugares abertos, que formam montanhas em 

áreas desérticas, porém sob iminente ameaça de devastadores incêndios, liberando 

gases tóxicos na atmosfera. E podendo até causar acúmulo de água parada e 

possíveis problemas de saúde pública, como por exemplo, dengue, febre amarela, 

malária, entre outras doenças. 

Há mais de 53 anos a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos 

(ANIP) é o representante das empresas fabricantes de pneu de todo o Brasil. E 

desde o inicio do projeto a coleta dos pneus inservíveis pelos fabricantes 

ultrapassou a marca de 1,3 milhões de toneladas de pneus inservíveis, o equivalente 

a 270 milhões de pneus de passeio, foram coletados e destinados adequadamente.  

Nesse processo, fica nítida a importância da logística reversa dos pneus, pois 

é a partir dos pontos de vendas de coleta até as empresas de trituração ou de 

destinação final. Além de se verificar outras formas mais usuais de reaproveitamento 

dos pneus usados, como o combustível alternativo para as indústrias de cimento. Há 

também outras formas de destinação, como por exemplo, solados de sapato, 

borrachas de vedação, dutos pluviais, quadras poli-esportivas, pisos industriais e 

peças de reposição para a indústria automobilística, como tapetes de carros etc. O 

trabalho executado pela entidade demonstra a responsabilidade dos fabricantes de 

pneus novos com as questões ambientais e com o estabelecimento de condições 

que permitam o desenvolvimento sustentável do país.  
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Os fabricantes de pneus devem oferecer soluções para que o descarte de 

pneumáticos seja efetuado de modo adequado, sem oferecer nenhum risco ao meio 

ambiente. É de extrema necessidade criar incentivos ao consumidor final na 

devolução de seu pneu para o fabricante contribuindo com todas as questões 

ambientais. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho visa contribuir para futuras referências bibliográficas, com o 

objetivo de informar e alertar sobre a importância da logística reversa se 

diferenciando da logística tradicional, pensando no fluxo logístico inverso, do 

consumidor até as empresas de pneus.	  

Constatou-se também que há uma mínima quantidade de fabricantes de 

pneus unidos para realizar iniciativas que possam minimizar os efeitos de descartes 

de pneus inadequados, pois esta, afeta de maneira irreversível o meio ambiente. O 

Brasil hoje tem 5564 municípios e conta com apenas 460 pontos de coletas de 

pneus. E é nítido que o número de pontos de coletas é inferior ao comparado aos 

municípios, por isso, é necessário o surgimento de empresas que trabalhem de 

forma sistemática nessa função. 

Desta forma, é necessário entender a logística reversa como ferramenta de 

vantagem competitiva de custo; compreendendo a missão do gerenciamento 

logístico e analisando a importância de um gerenciamento eficiente e suas 

conseqüências. Enfatiza-se a necessária também da preocupação com o meio 

ambiente, assim reutilizando esses bens de pós-consumo, os pneus, e mostrando 

que é possível obter lucratividade com consciência ecológica. 
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