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CENÁRIO DA LOGÍSTICA REVERSA NAS INDÚSTRIAS DO SETOR 
METALMECÂNICO DE CAXIAS DO SUL 

 

1. RESUMO 

Sustentabilidade assunto de diversos discursos até gerando congressos mundiais 
englobando o mundo como um todo e nas organizações também é utilizado de 
diversas maneiras. As organizações passam cada vez mais a desenvolverem 
projetos que visam o uso responsável dos recursos. Uma destas práticas é a prática 
da logística reversa. A logística reversa permite que os resíduos dos mais diversos 
processos possam ser reaproveitados, muitas vezes no mesmo processo, ou que os 
mesmo se tornem outros produtos. Garantindo desta maneira que os recursos sejam 
melhor aproveitados e também que durem um tempo maior suas fontes na natureza. 
Assim as organizações ao trabalharem com a logística reversa contribuem com a 
natureza, garantindo que os recursos não renováveis sejam utilizados de maneira 
responsável pela humanidade. E também as organizações ao buscarem processos 
enxutos, baseados na sustentabilidade estão garantindo seu futuro como 
empreendedoras. Diante do exposto torna-se relevante o desenvolvimento do 
presente estudo que visa estudar o cenário da logística reversa nas indústrias do 
setor metal-mecânico de Caxias do Sul. 

 
2. INTRODUÇÃO 

As indústrias do setor metalmecânico utilizam diversas fontes de matéria-prima 

não renovável. E a prática da logística reversa é importante para que a 

sustentabilidade seja desenvolvida de maneira eficiente e eficaz nas indústrias. 

Existem diversas ações que podem ser desenvolvidas para a garantia da 

sustentabilidade. 

Ações que visem a sustentabilidade e preocupação com a temática ambiental 

não são recentes. Rodrigues e Colesanti, (2008) destacam que a literatura aponta 

que muito antes, do século XIX, já ocorria à preocupação de algumas pessoas da 

sociedade, com o ambiente e com a ação antrópica devastadora sobre ele. Estando 

a educação ambiental como uma ferramenta para que as ações de fato sejam 

realizadas.   

Para Morin (2008), a educação ambiental deve ser centrada no primeiro ensino, 

atendendo as condições humanas, pois é complexa a cadeia produtiva e destrutiva 

das ações mútuas. É necessário educar para um pensamento sustentável, com 

metodologias e práticas que envolvam atividades da educação ambiental visando 
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minimizar a crise planetária, socorrendo a emergente carência das questões 

educacionais, culturais, como também ambiental e social. 

Carvalho (2008) ao refletir sobre as relações entre sociedade e natureza, idéias 

ou conceitos que organizam o mundo, tornando inteligível e familiar. O autor afirma 

que são como lentes que nos fazem ver isso e não aquilo e nos guiam em meio à 

enorme complexidade e imprevisibilidade da vida. Assim, um bom exercício para 

renovar visão do mundo é ás vezes, trocar as lentes, para ver as mesmas paisagens 

com olhos diferentes, isso significa “desnaturalizar” os modos de ver que tínhamos 

como óbvios. 

O presente trabalho torna-se relevante devido a Caxias do Sul ser o segundo 

pólo metalmecânico do Brasil e ramo industrial que depende dos recursos não 

renováveis para o seu desenvolvimento. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Estudar o cenário da logística reversa nas indústria do setor metal-mecânico de 

Caxias do Sul. 

 

Objetivos Específicos: 

• Apresentar as principais práticas de logística reversa utilizadas pelas 

indústrias do se do setor estudado;  

• Elencar as ações praticadas que apresentam melhor efetividade para a 

gestão da sustentabilidade nas organizações através da logística reversa; 

• Sugerir ações contribuam para a gestão da sustentabilidade nas indústria do 

setor estudado. 

 

4. METODOLOGIA 

O presente trabalho será baseado em entrevista estruturada em questionário 

com perguntas abertas e fechadas. O tipo de pesquisa a ser utilizada será a 

descritiva. Segundo Vergara (2010), a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno, podendo também estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza. Logo, essa pesquisa é do tipo 
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descritiva, pois visa apresentar as práticas de logística reversa nas empresas 

amostradas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O planejamento da pesquisa dar-se-á em duas etapas, sendo que a primeira 

etapa será voltada para a coleta de informações das indústrias amostrada e, a 

segunda etapa será voltada para a análise e interpretação dos dados e geração de 

artigos científicos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares mostram que a logística reversa é praticada em 

alguns setores das empresas amostradas. Pode-se destacar há uma carência que  

entre os resíduos gerados nas empresas  
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