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1. RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo identificar quais são os benefícios da 

logística reversa do setor de manutenção de veículos dentro do FRIGOESTRELA 

S/A. A metodologia utilizada foi a de estudo de caso, com entrevista como 

instrumento de coleta de dados, que após coletados deram corpo aos resultados da 

pesquisa e ajudaram a compor as considerações finais. Como principais resultados 

deste, pode-se destacar que a empresa pesquisada passou a realizar parcerias no 

qual encaminha os materiais para serem reutilizados pelos próprios fornecedores, 

sendo considerada amiga do meio ambiente, obtendo resultados financeiros e 

apresentando uma imagem positiva no mercado por aplicar a logística de forma 

eficiente. 
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2. INTRODUÇÃO 

Com o progresso na globalização a logística ganha destaque expressivo em 

diversos segmentos industriais. Com a busca constante de novos conhecimentos em 

função da competitividade, vivenciada pelas empresas, o avanço tecnológico está 

presente em todas as operações por meio das atividades desenvolvidas. 

Diante disso, e por um dos integrantes do grupo trabalhar no setor, foi 

decido abordar este tema, que mostra a preocupação com a reciclagem e descarte 

de resíduos com seu retorno ao destino correto. 

Nas últimas décadas verificou-se um aumento significativo da preocupação 

da sociedade com o desenvolvimento econômico, preservação do meio ambiente e 

justiça social. Assim, o papel das organizações é o de apoiar alternativas conceituais 

de gestão mais amplas e que também se preocupam com os interesses dos 

principais stakeholders (FREEMAN, 1984). 

Atualmente as empresas buscam uma forma de trabalho que possibilite 

resultados positivos nos aspectos econômicos, mas que atenda as exigências 

impostas pelo mercado e pela sociedade em relação à preservação do meio 

ambiente e não sobrevive no mercado caso não atenda tais exigências regulatórias. 

Nesse sentido, no seguimento empresarial, as questões ambientais estão 

cada vez mais valorizadas. No processo de planejamento o foco se restringia aos 



 

 

aspectos econômicos, atualmente preocupa-se com a sustentabilidade empresarial, 

onde os objetivos financeiros estão relacionados com a redução dos impactos 

causados ao meio ambiente (STROBEL et al., 2004). 

As questões ambientais são tão importantes para uma organização, quanto 

às questões financeiras, por esse fato é preciso elaborar um processo de 

sustentabilidade empresarial que atenda as exigências do mercado e que caminhe 

juntamente com as questões econômicas. 

A exemplo do que foi citado anteriormente, organizações a nível mundial tem 

demonstrado suas diretrizes e propósitos quanto a uma sustentabilidade empresarial 

de longo prazo. Cuja finalidade, além de se perpetuar, está relacionada com a 

redução de impactos causados por suas atividades, contribuição para o 

desenvolvimento da sociedade (GOMES & TORTATO, 2010). 

Ações com objetivo de preservar o meio ambiente, antes realizadas 

isoladamente, hoje já são mais comuns e frequentes. A conscientização da 

sociedade tem obrigado as organizações a incorporar padrões que sejam 

compatíveis com a sustentabilidade ambiental, com vistas a colaborar para a 

diminuição da poluição e para minimizar os impactos nos recursos naturais, cada 

vez mais escassos.  

Esse processo de conscientização da sociedade implica no desenvolvimento 

de uma legislação coerente com as formas de produção e consumo sustentáveis, 

que objetivam minimizar os impactos das atividades produtivas no meio ambiente. 

A logística reversa tem o intuito de retornar resíduos de produtos já 

utilizados para seu ciclo produtivo, planejando e controlando esse processo. Com 

esse trabalho a organização agrega valores econômicos, sociais e ambientais. 

De acordo com Carter e Ellram (1998), por meio do gerenciamento de 

resíduos, da reciclagem, do reuso e da recuperação, os processos logísticos 

reversos contribuem para que haja uma diminuição do uso de recursos não 

renováveis e também para a redução ou até mesmo na eliminação de resíduos que 

causam danos ao meio ambiente. 

 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo identificar quais são os benefícios da logística 

reversa do setor de manutenção de veículos dentro do FRIGOESTRELA S/A. 



 

 

Para atingir o objetivo proposto, foi delineado os seguintes objetivos 

específicos: a) Revisão teórica sobre o tema proposto; b) Identificar os pontos 

positivos da aplicação da logística reversa; c) Verificar de que forma o setor está 

utilizando a Logística Reversa para minimizar os impactos no meio ambiente; e) 

Identificar os benefícios do processo de logística reversa para o setor. 

 

4. METODOLOGIA 

A presente pesquisa se apresenta como estudo de caso focado na logística 

reversa utilizada no setor de manutenção de veículos na empresa Frigoestrela S/A, 

tendo como base as diretrizes da empresa para realizar o descarte de resíduos. 

Como a logística reversa é uma temática muito abordada atualmente e por ser uma 

realidade nas empresas, resolveu-se desenvolver o tema. 

Foi realizada entrevista por meio de formulário com perguntas 

semiestruturadas, com intuito de identificar como a logística reversa é aplicada 

dentro da empresa, quando e como começou esse processo, quais os benefícios 

para a empresa e o que precisa ser melhorado em relação ao mesmo. A entrevista 

foi feita com o supervisor do setor. 

Segundo Gil (2002) a pesquisa científica é uma realização concreta de uma 

investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com normas 

metodológicas, constituindo-se num caminho para se conhecer a realidade. 

A entrevista foi realizada no dia 2 de julho de 2014 por meio de tomada de 

nota. Depois de realizada a entrevista, seguiu-se a análise das informações. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Logística 

A logística está presente em todo processo de desenvolvimento, ao se 

planejar e controlar um processo, maximizar os lucros, diminuir os custos. O 

processo de logística está diretamente interligado com a gestão administrativa que 

permite realizar um trabalho eficiente e seguro, esse processo possibilita reduzir o 

tempo entre a criação e o objetivo final. 

Segundo Razzolini Filho (2006), é possível afirmar que a logística sempre 

existiu, houve uma evolução e recentemente esta associado ao desenho e operação 

de um sistema adequado a prover e gerar fluxos de materiais e informações de uma 



 

 

operação, um programa, um projeto, uma organização ou qualquer processo de 

negócios que apresentar uma missão clara a ser cumprida. 

Já Moura (2004), diz que a logística é composta por três principais 

atividades: transporte, distribuição e armazenamento, que integrada com uma 

excelente gestão administrativa possibilita todas as vantagens que o processo 

possibilita para a organização. 

Ainda segundo Moura (2004) a logística é o processo de planejamento, 

implementação, controle do fluxo e armazenagem eficiente de matérias-primas, 

estoque em processo, produto acabado e informações relacionadas, desde o ponto 

de origem até o ponto de consumo, com objetivo de atender aos requisitos do 

cliente, em uma mesma organização. 

 

5.2. Logística Empresarial 

O processo de logística empresarial visa diminuir o tempo entre a produção 

de um produto e/ou serviço e o cliente com segurança, qualidade e praticidade, 

conseguindo este objetivo a organização consegue reduzir os custos, maximizar os 

lucros e organização no processo de produção, todos esses fatores maximiza a 

credibilidade da organização no mercado. 

Ballou (1995) define a logística empresarial como um estudo da 

administração que possibilita melhor nível de lucratividade nos serviços de 

distribuição aos clientes e consumidores, através de um bom planejamento, 

organização e controle adequado para as atividades de movimentação e 

armazenagem que visam facilitar a movimentação de produtos. 

Um dos principais motivos que viabilizou o desenvolvimento da logística foi a 

necessidade de satisfazer às necessidades do cliente com a finalidade de facilitar 

operações relevantes de produção e marketing. Estrategicamente, os executivos de 

logística buscam atingir uma qualidade de serviço predefinida de serviço ao cliente 

com o desafio de equilibrar as expectativas de serviços e os gastos a fim de 

alcançar os objetivos do negócio (BOWRSOX & CLOSS, 2001). 

O objetivo da logística é oferecer um serviço de satisfatório ao cliente, dentro 

deste processo inclui-se controle de produção, armazenamento e estratégias 

eficientes para que o produto e/ou serviços seja entregue com segurança, qualidade 

e rapidez, proporcionando uma situação de conforto ao cliente. 



 

 

Segundo Ballou (1995), outro item importante que deve ser mencionado são 

as atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam o transito de produtos 

desde o momento da compra da matéria-prima até a entrega do produto ao 

consumidor final, assim como o fluxo de informações que colocam os produtos em 

movimento, com o propósito de providenciar condições de serviços adequados aos 

clientes a um preço justo. 

A logística empresarial trabalha para obter uma organização a colocar seus 

produtos e/ou serviços no tempo ideal para o cliente, esse processo oferece 

praticidade no trabalho de produção, armazenagem e entrega, facilitando o contato 

com o cliente. 

Esse método de trabalho vem se tornando cada vez mais importante dentro 

das organizações de todo o mundo, como todo processo a logística tem suas 

principais atividades para que haja uma aplicação correta dentro da empresa, são 

elas: Planejamento, Implementação e Controle.  

Esses três aspectos vão estar sempre interligados com o custo de fluxo e 

estocagem de materiais, com os materiais em processo de fabricação e as 

mercadorias acabadas. Portanto o processo de logística visa planejar, implementar e 

controlar de forma eficiente e efetiva os fluxos diretos e reversos, a armazenagem 

dos materiais e serviços, desde a fabricação até o consumo final. 

 

5.3. Logística Reversa 

O sistema logístico pode ser definido como o conjunto de recursos 

empregados para desenvolver fisicamente todas as operações de fabricação, 

armazenagem e movimentação, isso permite assegurar o fluxo de materiais desde 

os fornecedores até o cliente. Tais recursos refere-se a mão de obra, produção, 

máquinas, veículos, movimentação e armazenagem (MOURA, 1989). 

O sistema logístico dentro de uma organização trabalha com a integração de 

vários setores, desde a compra da matéria prima até produto entregue ao cliente. 

Conforme Sabbadini et al. (2005), logística reversa trata dos aspectos de 

retornos de produtos, embalagens ou materiais ao seu centro produtivo. Ainda que 

esse tema seja atual, esse processo já vem sendo observado nas indústrias de 

bebidas há algum tempo, onde se reutilizava os vasilhames, cujo processo era 

contínuo e foi interrompido devido a ascensão das embalagens descartáveis. 



 

 

Esse processo reverso da logística consegue devolver ao ponto de origem 

os resíduos e as embalagens dos produtos já utilizados, para que possa ser 

descartado em lugares específicos sem poluir o meio ambiente ou até mesmo voltar 

a ser matéria prima outra vez. Este processo traz muitos benefícios financeiros e de 

marketing para a empresa, hoje em dia só empresas sustentáveis relacionadas ao 

meio ambiente permanecem fortemente no mercado. 

Nesse contexto, compreende todas as operações relacionadas com a 

reutilização de produtos e materiais. Refere-se a todas as atividades logísticas de 

coletar, processar, recuperar e desmontar materiais, produtos e peças usadas. 

Envolve atividades como devolução por clientes, retorno de embalagens e coleta de 

materiais para serem recuperados. 

Quaisquer que sejam os motivos que levam uma empresa a se preocupar 

com o retorno de seus produtos e/ou materiais e a tentar administrar este fluxo de 

maneira científica, isto é a prática de Logística Reversa. De acordo com Bowersox et 

al (1986) o processo logístico é visto como um elo de ligação entre empresa,  

consumidor e seus fornecedores. (Figura 1). O processo logístico é mostrado em 

termos de dois esforços interligados: o Fluxo de Estoques de Valor Adicionado e as 

Necessidades de Fluxo de Informações. 

 

 

Figura 1. Sistema Logístico – Bowersox et al (1986, p. 16) 

 

Pode-se observar na figura anterior que a logística trabalha com todas suas 

atividades de forma sincronizada, os materiais vêm a partir de compras, passa pela 

manufatura e distribuição física, até chegar aos clientes e esse sistema gera 

informações durante esse fluxo de atividades, isso é chamado de logística integrada. 



 

 

Apesar do planejamento logístico, privilegiar apenas o estudo da 

movimentação de produtos no sentido Empresa-Cliente, é importante destacar e 

estar atento ao fluxo reverso. Quer seja devido a 'recalls' executados pela própria 

organização, vencimento de produtos, responsabilidade pelo correto descarte de 

produtos perigosos após seu uso, produtos defeituosos e devoluções para troca, 

desistência da compra por parte do cliente ou legislação, o fato é que o fluxo reverso 

é um fator comum (BOWERSOX et al., 1986). 

O processo de logística reversa tem a mesma importância da logística de 

fluxo de produtos entre a empresa e o cliente, funciona como um serviço de pós-

venda, pois é obrigação de uma empresa de grande caráter obter informações de 

seus produtos e/ou serviços depois de vendido. 

  A Logística Reversa não serve necessariamente para aperfeiçoar a 

produtividade logística. No entanto, o movimento reverso é justificado sobre uma 

base social e deve ser acomodado no planejamento do sistema logístico. Deve ser 

destacado que a estratégia logística não poderá ser elaborada sem uma 

consideração cuidadosa dos requerimentos da logística reversa. (BOWERSOX et 

al., 1986). 

A logística reversa pode ser considerada com um serviço pós venda, pois 

tem a obrigação de obter informações de validade dos produtos, produtos com 

defeitos que precisam ser trocados, todas essas informações devem ser utilizadas 

no processo de logística reversa, para que haja um trabalho bem elaborado. 

É preciso que a organização esteja preparada para receber o fluxo de 

materiais que será revertido novamente para dentro de seu estabelecimento, todo 

esse processo deve estar sincronizado com a gestão administrativa da empresa, 

para que não haja nenhuma falha que possa comprometer o nome da organização. 

O processo de logística reversa tem o objetivo de devolver os produtos e/ou 

resíduos que não são mais aproveitáveis para seus locais específicos. Se a logística 

empresarial é responsável pelo planejamento operação e controle dos materiais, a 

logística reversa cuida do retorno destes materiais para seus locais de origem, para 

que possam ser descartados corretamente sem prejudicar o meio ambiente. 

No setor de manutenção de veículos esse processo é essencial para que se 

possa ter um ambiente de trabalho limpo e sustentável e para que o meio ambiente 

não seja poluído com resíduos de produtos como óleo lubrificante queimado, 

carcaça de pneus usados, cascos de bateria e extintores usados, estopas e 



 

 

materiais sujos com graxa e/ou com outro tipo de material que contamina o meio 

ambiente. 

 

 

6. RESULTADOS 

Com base em entrevista realizada com o gerente do setor de manutenção 

de veículos da empresa Frigoestrela S/A, o processo de logística reversa iniciou-se 

no ano de 2008, com a volta de um antigo gestor de transportes para a empresa, 

tendo uma visão mais ampla e experiência profissional com o processo de logística 

reversa achou que seria uma ótima ideia aplicar esse processo no setor de 

manutenção de veículos. 

O processo de logística reversa é feito com a ajuda de colaboradores do 

setor e fornecedores dos materiais que são devolvidos para seus devidos fins. No 

setor de borracharia, o profissional separa em uma prateleira carcaças de pneus que 

não tem mais condições de serem utilizadas, em seguida é feito um contato com o 

fornecedor de pneus que recolhe essas carcaças e despacha para seu devido fim, é 

possível ter um retorno financeiro do fornecedor para a empresa com essas coletas 

de carcaças de pneus.  

No setor de funilaria e mecânica é usado um tambor para separar ferro-

velho, que são vendidos por peso e recolhidos por especialistas nessa área. Já no 

setor de troca de óleo, o óleo queimado que é retirado dos veículos se torna 

improprio para ser usado novamente e é utilizado na caldeira do setor industrial 

como combustível, esse processo diminui a compra de óleo diesel para o setor 

industrial.  

Existem outros materiais envolvidos neste processo, como vasilhames de 

bateria para veículos e extintores usados, que são devolvidos para os fornecedores 

na compra de novos, o que acarreta um desconto na compra dos mesmos. É um 

trabalho muito significativo tanto para a empresa quanto para os nossos 

fornecedores. 

Depois da implantação do sistema logístico o setor de manutenção de 

veículos passou a obter lucros não só financeiramente, o setor passou a ser 

reconhecido como “amigo do meio ambiente” e isso prestigia muito os colaboradores 

e a empresa em geral. O ambiente de trabalho se tornou mais limpo e organizado, 

facilitando o trabalho no dia-dia. 



 

 

A empresa já executava esse processo no setor industrial, em seguida foi 

implantado no setor de manutenção de veículos e tem planos para implantação no 

setor administrativo e de confinamento de bovinos. 

A implantação da logística reversa foi uma evolução dentro do setor e da 

empresa, pois agregou valores e incentiva a procura de novas ferramentas para 

desenvolver esse trabalho que é tão importante para a sociedade em geral. 

Apesar do processo de logística reversa estar em plena execução ainda é 

preciso aprofundar o conhecimento por parte dos colaboradores sobre esse assunto, 

falta palestras, cursos e incentivos. No próprio dia a dia os colaboradores acabam-se 

esquecendo deste processo e executam tarefas que poderia utilizar o processo da 

logística reversa, são pequenos atos que precisam ser mudados, mas o setor está 

no caminho certo.  

A perspectiva para o futuro é que se utilize o processo em todas as tarefas 

executadas dentro do setor. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo teve como objetivo mostrar o desenvolvimento da logística 

reversa e seus conceitos, identificando como esse processo é elaborado e qual sua 

importância dentro de um setor de manutenção de veículos de uma empresa do 

ramo alimentício, já que tem um grande numero de materiais que se pode trabalhar 

com esse processo. 

Atualmente toda empresa deve ter a preocupação com o processo de 

logística reversa, pois esse procedimento afetará sua imagem corporativa diante do 

mercado. A sociedade evita o consumo de produtos de empresas que não seguem 

suas exigências em termos ecológicos. A legislação com suas punições monetárias 

também faz com que as empresas adotem processos de fluxos reversos de seus 

produtos. Esse processo é visto como um diferencial no mercado. 

Com base nos levantamentos apresentados nesse artigo pode-se constatar 

que o setor de manutenção mecânica da empresa Frigoestrela S/A utiliza o processo 

de logística reversa juntamente com os fornecedores de seus produtos, com o intuito 

de preservar o meio ambiente, obter resultados econômicos e uma imagem 

sustentável, além de manter o ambiente de trabalho organizado e limpo. Esse 

processo vem produzindo resultados favoráveis para o setor.  



 

 

A empresa também utiliza esse processo no setor industrial e pretende 

expandir para outros setores. Apesar do sistema de logística reversa estar 

implantada no setor há alguns anos, o artigo evidenciou que os colaboradores 

precisam de incentivos para adquirir mais conhecimento sobre esse processo e 

assim tornar o processo mais perfeito.  

A perspectiva para o futuro é que o fluxo reverso dos produtos esteja 

implantado em todo setor mecânico, com novas ferramentas e com os 

colaboradores cientes de que é preciso executar esse processo com seriedade para 

que haja resultados favoráveis à empresa e ao meio ambiente. 
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