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1. RESUMO 

A logística reversa pode ser um sistema que todas as empresas podem de alguma 

maneira utilizar para implementar soluções de melhorias estando presente em todos 

os seguimentos empresariais. Os objetivos dessa pesquisa é Identificar os custos e 

benefícios, que a logística reversa pode trazer com a comercialização dos descartes 

de embalagens vazias. A metodologia utilizada foi inicialmente uma pesquisa 

bibliográfica do tipo exploratória, posteriormente realizou-se uma pesquisa de campo 

na forma de estudo de caso, como instrumento de coleta de dados optou-se pelo 

questionário que foi aplicado a dezesseis funcionários da empresa em estudo. Essa 

pesquisa mostrou que os colaboradores consideram viável a aplicação da logística 

reversa no descarte das embalagens vazias, pois, ao mesmo tempo em que 

proporciona a melhoria do espaço físico local também contribui com a preservação 

do meio-ambiente. 
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2. INTRODUÇÃO 

As empresas vêm sendo cobradas e fiscalizadas pelas responsabilidades 

ambientais. Muitas delas procuram doar parte dos lucros para entidades e 

programas sociais que promovem a preservação do meio-ambiente. Não seria 

suficiente se as sociedades sozinhas separassem os descartes, as organizações 

devem contribuir neste processo com a implantação de sistemas de logística 

reversa. Esse sistema ajuda a contribuir e evitar desperdício para os empresários e 

diminuir o impacto ambiental. 

A logística reversa é um sistema que existe dentro da logística empresarial e 

que vem para melhorar de forma sustentável o retorno de bens e materiais após o 

uso. Na visão social e ambiental a logística reversa mostra como é importante esse 

sistema no reaproveitamento de matérias para minimizar o impacto ambiental. 

Diante do exposto tem-se como problemas de pesquisa a seguinte indagação: Quais 

custos e benefícios que a logística reversa pode proporcionar através da 

comercialização dos descartes de embalagens vazias?  

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Identificar os custos e benefícios, que a logística reversa pode 

trazer através da comercialização dos descartes de embalagens vazias. 



 Objetivos Específicos: 

Quanto aos custos: 

- transporte até o destino de comercialização  

- Tempo gasto para separação dos descartes 

-  Gasto sobre os funcionários envolvidos no processo; 

Quanto aos benefícios: 

- preservação ambiental 

- melhoria do espaço físico local 

 

4. METODOLOGIA 

Quanto ao tipo de pesquisa caracterizou-se como exploratória, uma vez que, 

“essa pesquisa envolve levantamentos bibliográficos, entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado”. (GIL 2007 p. 40).  

Podendo ainda, ser considerado um estudo de caso, por estudar uma 

situação em especifico. “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetivos, de maneira que permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento”. (GIL 2007 P. 58) 

O universo da pesquisa conforme Marconi e Lakatos (2009) são os conjuntos 

de seres animados ou inanimados que apresentem pelo menos uma característica 

em comum. Nesta pesquisa o universo é representado por 16 colaboradores que 

somam a totalidade de funcionários desta empresa, sendo assim, a amostra 

representa 100% do universo. A coleta de dados foi realizada através de um 

questionário aplicado em horários normal de expediente, entre os dias 15 e 20 de 

julho de 2013. 

Como toda pesquisa esta também apresenta suas limitações como: falta de 

tempo para analise e entendimento das questões por parte dos entrevistados, por 

estarem em local de trabalho ou por não conhecer o assunto (logística reversa). 

Outro fator limitador é a análise subjetiva do pesquisador sobre os dados coletados, 

podendo apresentar resultados específicos relacionados ao seu ponto de vista.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

5.1- Breve conceitos de Logística  

A logística vem sendo utilizada desde a antiguidade, no passado não passava 

de uma filosofia ainda em desenvolvimento. Para Ballou (1993), os estudos de 



logística permaneciam em estado de dormência, sem uma filosofia guia as 

empresas acabavam fragmentando a administração das funções chave da logística. 

Aos poucos veio ganhando espaço e se tornando cada vez mais forte principalmente 

no campo empresarial, promovendo maior flexibilidade e inovação nos aspectos de 

gestão, visando à melhoria e desenvolvimento organizacional. 

O sistema logístico administra qualquer departamento ou processo de 

produção existente nas organizações, sendo eles: transporte, estocagem, vendas, 

pós-venda, recursos financeiros e outros. Para Ballou (1993), todas as organizações 

deveriam adotar o sistema, pois a função da logística é organizar todos os 

processos empresariais, dando mais êxito para os empreendedores, qualidade no 

andamento dos processos de produção, equilíbrio nas funções e crescimento 

empresarial. 

Ballou (1993), ainda complementa dizendo que o conceito de logística é a 

ideia de esta ser um fato econômico que tem como missão diminuir o hiato entre a 

produção e o consumo, ou seja, ser o elo destes dois universos.  

5.2- Logística Reversa 

A logística reversa pode ser considerada como um processo de 

desenvolvimento que promove ações no âmbito de melhorar o sistema de devolução 

de descartes, principalmente os relacionados a embalagens vazias. 

“Os processos de logística inversa existem há tempos; entretanto, não eram 
tratados e denominados como tal. Como exemplos de logística inversa têm: 
o retorno das garrafas (vasilhame), a recolha da coleta de lixos e resíduos 
recicláveis”. (QUARESMA 2005 p. 205) 
 

O sistema da logística reversa vem ganhando dimensões conforme a intensa 

necessidade da preservação ambiental. Por se tratar de uma área voltada ao 

gerenciamento do destino correto dos resíduos, a logística reversa vem crescendo 

com muita velocidade devido ao crescimento desacerbado de bens de consumo, 

principalmente produtos descartáveis. 

Todavia, o correto gerenciamento dos descartes pode proporcionar a 

empresa lucratividade e compromisso. De acordo com Leite (2003), a logística 

reversa pode ser vista como um ótimo negócio para os empreendedores, a 

comercialização dos descartes pode trazer diversos benefícios, como a economia na 

utilização, reforma, reparação e reciclagem para sua reutilização. A logística reversa 

se planejada de maneira correta pode gerar inovações e desenvolvimento para 

empresa. 



“A logística reversa com o processo de planejamento, implementação 
e controle da eficiência e custo efetivo do fluxo de matérias-primas, 
estoques em processo, produtos acabados e as informações 
correspondentes do ponto de consumo para ponto de origem com o 
propósito de recapturar o valor ou destinar à apropriada disposição”. 
(LEITE, 2003 p. 15 - 16) 

A logística reversa comtempla diversas áreas que atuam no sistema de 

gerenciamento dos produtos reversos. Muitas organizações veem os sistemas 

logísticos como entrada e saída de meterias, entretanto, esse tipo de sistema pode 

trazer para a organização uma serie de benefícios, como praticidade, lucratividade e 

outros. Para Leite (2003), esse tipo de logística é muito bom, porque pode ser 

reaproveitada a matéria-prima que muitos empresários descartam a hipótese de 

lucrar com os produtos e embalagens, peça e outros acessórios.  

5.3- Embalagens e seus impactos 

A Embalagem pode ser considerada como tudo aquilo que envolve um 

produto ou ainda serve de proteção para facilitar o transporte e manuseio. Sendo 

assim, a necessidade de criar as embalagens aumenta de acordo com a 

produtividade de bens de consumo e produtos de maneira geral. 

Para Moura e Banzato (1997), desde quando surgiu à necessidade de 

transportar mercadorias ou acondicionar, seja de qual quer tipo de produto, 

consequentemente surgiram às embalagens, desde então tem se uma preocupação 

com a qualidade de embalagens das mercadorias, para melhor forma de transportar, 

manter o produto em ótimas condições e praticidade de manuseio para os clientes. 

As embalagens se tornaram o meio mais rápido de consumo e descarte, com 

isso o impacto ambiental aumentou gradativamente nos últimos anos. Com o 

surgimento das necessidades de embalagens aumentaram muito, os descartes 

também ficaram mais frequentes, pois na maioria dos produtos as embalagens são 

usadas apenas uma vez, foram criadas para serem descartáveis, tornando-as mais 

seguras e higiênicas.  

Diante do aumento de resíduos provocados pelo descarte principalmente 

inadequado de embalagens vazias o meio-ambiente é um dos principais alvos que 

sofre essas consequências. Em 1976 o ministério da indústria e comercio ajudou e 

apoiou o desenvolvimento do Manual para Planejamento de Embalagens, que foi 

criado por uma equipe de desenvolvimento industrial. (Bergmiler 1976). 

Quanto aos tipos pode se encontrar as embalagens em diversas formas, 

como: descartável, retornável, biodegradável, ou até mesmo reciclável, cabendo a 



cada empresa obter o conhecimento sobre cada tipo de embalagem é manuseado 

em seu estabelecimento e proporcionar o destino correto a cada um deles. 

 

6. RESULTADOS  

Gráfico 01: Grau de escolaridade 

O gráfico 01 apresenta o grau de escolaridade dos entrevistados, onde pode 

ser observado que 25% completaram o ensino fundamental, 19% não concluíram 

19% possuem o ensino médio completo, 6% incompleto, 25% têm curso de 

graduação completo e 6% não concluíram a graduação. Por se tarar de uma 

empresa do comércio onde existe varias funções distintas o grau de escolaridade 

apresenta-se bastante diversificado. 

Fonte: Logística Reversa - Custos versus benefícios: um estudo de caso na J. Mahfuz filial 

Jales- SP, 2013. 

 

Gráfico 02: Transporte até o destino de comercialização 

  

No gráfico 02, é possível observar que na opinião dos colaboradores sobre o 

transporte das embalagens vazias até o destino de comercialização, 62% dos 

colaboradores concordam que se o caminhão buscar mais mercadoria e aproveitar a 

viagem para levar as embalagens vazias torna-se viável a comercialização, 25% 

disseram não acreditam ser viável e 13% não tem conhecimento sobre o assunto. 

  



 

 

Fonte: Logística Reversa - Custos versus benefícios: um estudo de caso na J. Mahfuz filial 

Jales- SP, 2013.  

Gráfico 03: Tempo gasto para separação dos descartes  

O gráfico 03, mostra que 25% dos colaboradores consideram que o tempo 

gasto na separação dos descartes é de 15 minutos, 50% diz que levaria 20 minutos, 

19% acham que gastaria mais de 20 minutos e 6% não tem conhecimento do tempo 

que poderiam gastar nesse processo. 



 

Fonte: Logística Reversa - Custos versus benefícios: um estudo de caso na J. Mahfuz filial 

Jales- SP 

 

Gráfico 04: Número de funcionários envolvidos 

Quanto aos funcionários envolvidos na opinião dos colaboradores 25% não 

acham viável pagar para fazer esses procedimentos, já 37% disseram que sim, é 

vantajoso o pagamento e fazer a coleta até o caminhão, 38% falaram que não há 

necessidade do pagamento e participariam mesmo sem remuneração. 

Fonte: Logística Reversa - Custos versus benefícios: um estudo de caso na J. 

Mahfuz filial Jales- SP 

 

Gráfico 05: Preservação Ambiental 

A logística reversa proporciona muitos benefícios para o meio-ambiente, 

quanto a esse assunto 62% dos colaboradores disseram que incentivariam a 

empresa a praticar esse processo em prol ao meio-ambiente, e apenas 38% não 

praticariam o incentivo. Isso significa que a grande maioria dos colaboradores 

pensam nos benefícios para o meio-ambiente e também acreditam que essa atitude 

ajudará a empresa ser reconhecida como uma empresa de consciência ambiental. 



Fonte: Logística Reversa - Custos versus benefícios: um estudo de caso na J. Mahfuz filial 

Jales- SP 

 

Gráfico 6: Melhoria do espaço físico 

Fonte: Logística Reversa - Custos versus benefícios: um estudo de caso na J. Mahfuz filial 

Jales- SP 

Quanto a melhoria do espaço físico da filial 62% dos colaboradores 

responderam que concordam que a comercialização das embalagens contribuirá 



para o espaço físico da loja, além de melhorar o espaço físico pode se concluir que 

a empresa vai ficar mais organizada, 25% disseram que não há necessidade pois o 

espaço é suficiente e 13% não sabem responder. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo de caso tem como principal objetivo Identificar os custos e 

benefícios, que a logística reversa pode trazer através da comercialização dos 

descartes de embalagens vazias para a empresa. Primeiramente foi questionada a 

escolaridade dos pesquisados para que o pesquisador tenha mais conhecimento 

sobre eles e poder identificar seus conhecimentos em prol à empresa. Em relação 

ao Transporte até o destino de comercialização o gráfico 02 demostra que seria 

viável na visão dos colaboradores, já que o caminhão vai vazio buscar mais 

mercadorias, analisando dessa forma foi mostrado que seria proveitoso já que não 

haveria custo extra para levar as embalagens vazias até o ponto de comercialização. 

Para realizar os objetivos os colaboradores teriam que dispor do tempo para fazer a 

separação das embalagens vazias, em relação aos gasto para a separação dos 

descartes, o gráfico 03 confirma que os colaboradores concordam em realizar esse 

procedimento, pois não se incomodariam em perder alguns minutos para a 

realização de separar as embalagens vazias. O gráfico 04 em relação ao número de 

funcionários envolvidos mostra que a maioria dos pesquisados fariam a separação 

sem remuneração ou concordaram que seria viável o pagamento, de qualquer forma 

a maioria se dispôs em fazer de alguma forma. O gráfico 05 demonstra o incentivo 

dos colaboradores é de 62% com sua empresa, para contribuir com a 

comercialização das embalagens, mostra que os pesquisados dariam para sua filial 

total incentivo de investir para ajudar o meio-ambiente. O gráfico 06 mostra que 

62%d os colaboradores concordam que a melhoraria do espaço físico da filial é 

possível se houver comercialização de embalagens vazias. Com as demonstrações 

dos gráficos foi constatado que é viável implantar o sistema logística reversa na filial 

de Jales 
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