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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO  
DA LOGÍSTICA REVERSA POR MEIO DE INICIATIVAS SOCIAIS  

 
RESUMO 

Nesta última década a sociedade mundial tem evidenciado contínuos apelos para a 

implantação de políticas públicas que acarretem crescimento sócio- econômico 

condizente com desenvolvimento sustentável para as futuras gerações. Nesse 

contexto, o campo de atuação da Logística Reversa desempenha papel fundamental 

em diversos segmentos da economia na seara empresarial, sendo implantada 

mediante direcionadores estratégicos que visam objetivos econômicos, legais ou de 

competitividade, agregando valor ao produto e à imagem organizacional. Essa 

prática gerencial denota ainda maior importância quando são envolvidas iniciativas 

sociais no planejamento e operação das atividades logísticas de redes reversas para 

coleta e triagem de material reciclável destinado a beneficiamento, gerando 

atividade laboral organizada, regrada por instrumento jurídico, em sintonia com 

instituições públicas ou privadas. Este trabalho de natureza qualitativa consiste em 

descrever o fluxo logístico de materiais de pós-consumo e a inserção do trabalho 

social em determinado elo da cadeia reversa. Como meio de pesquisa, além de 

referências bibliográficas e coleta de dados de associações representativas de 

classes empresarias, há também pesquisa de campo mediante estudo de caso de 

cooperativa de reciclagem atuante em município da Grande São Paulo. Em face ao 

ordenamento jurídico vigente, com destaque para a Lei Federal sancionada em 

2010, conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos, este trabalho objetiva 

evidenciar como a utilização de um sistema logístico reverso adequado apresenta 

benefícios, como a redução de custos com matéria-prima e energia, gera 

competitividade empresarial, envolve compromisso de sociedade civil organizada e 

contempla a construção do tripé da sustentabilidade quanto a desenvolvimento 

econômico, social e ambiental.  

Palavras-chave: Logística reversa. Tripé da sustentabilidade. Cooperativa de 

reciclagem. Desenvolvimento sustentado. Trabalho social. 

 1 INTRODUÇÃO 
1.1 Relevância do Tema 

    O campo de atuação da Logística está usualmente relacionado aos processos 

que compõem o Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento desde a região de 

fabricação até as áreas de consumo. 



    Há, porém, um fluxo reverso que se denomina Logística Reversa, expressando a 

gestão da cadeia contrária dos materiais após seu consumo, representando o que 

se convencionou chamar de logística reversa do pós-consumo, consistindo na coleta 

de resíduos e embalagens, beneficiamento e reciclagem ao processo produtivo. 

    A operação de reciclagem acarreta valor agregado do produto e à imagem da 

organização, pois o reaproveitamento decorrente da preocupação ambiental gera 

fator de competitividade empresarial mediante redução no custo de matérias-primas 

ou no consumo de energia no processo produtivo.  

    Quando a esse ganho de produtividade estão inseridas participações 

institucionais de entidades públicas e de sociedades civis organizadas, como no 

caso de cooperativas, ao resultado econômico advindo são evidenciadas diretrizes 

constitucionais fundamentais do Estado Democrático de Direito, exteriorizadas pela 

prática da cidadania e pelos valores sociais do trabalho. 

   1.2 Problema de Pesquisa 
    Com base na relevância social do tema, postula-se para esta pesquisa: 

Como ações sociais são viabilizadas no campo da logística reversa de materiais de 

pós-consumo, contribuindo para inserção laboral, desenvolvimento econômico e 

preservação ambiental? 

2 OBJETIVOS 

   2.1 Geral 
    Descrever o fluxo logístico reverso de materiais recicláveis com finalidade 

empresarial econômica mediante iniciativas sociais.  

  2.2 Específicos 
a. Evidenciar a logística reversa de materiais recicláveis como estratégia de 

competitividade empresarial e desenvolvimento sustentável;  

b. Demonstrar a logística reversa como fator de inclusão social. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
    A taxonomia deste estudo de cunho qualitativo é classificada por dois critérios: 

finalidade da pesquisa e meios usados para evidenciá-la (VERGARA, 2011). Assim, 

esta pesquisa quanto à finalidade é descritiva, onde não há interferência do 

pesquisador, que procura descobrir a frequência com que um fenômeno ocorre e 

conexões com outros fatos de interesse científico.  

    Quanto ao meio para coleta de dados são adotados estudos documentais e 

bibliográficos, como também se utiliza de pesquisa de campo, sendo a técnica 

investigativa do estudo de caso, pesquisa concentrada na verificação e análise de 



cooperativa de reciclagem atuante em município da Grande São Paulo, sendo os 

dados obtidos por meio de aplicação de questionário aberto mediante Survey por 

entrevista (BABBIE, 1999). 

4  DESENVOLVIMENTO 
    A Logística Reversa de materiais após sua vida útil vem se tornando cada vez 

mais ampla devido a interesses ambientais e empresariais. Nesse contexto, a 

reciclagem se apresenta como uma alternativa evitando resíduos no ambiente e 

promovendo reaproveitamento econômico de materiais. 

    Dessa forma, a Logística Reversa representa na cadeia produtiva o retorno do 

produto para uma destinação adequada e economicamente viável, gerando um 

descarte ambientalmente correto, sendo assim considerada como integrante do 

desenvolvimento sustentado e fator de competitividade na seara empresarial (LEITE, 

2009); (FIORAVANTE e CARVALHO, 2010).  

5  CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
    Tenciona-se efetuar o tratamento dos dados por meio de técnica da análise de 

conteúdo (BARDIN, 2004). Decorrente das categorias observadas no estudo e nos 

documentos consultados, objetiva-se evidenciar como o fluxo logístico reverso de 

bens de pós-consumo acarreta valor agregado do produto e à imagem e como 

nesse processo se observa a inserção dos valores sociais do trabalho mediante a 

participação de sociedade civil organizada. 
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