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1. RESUMO

O  presente  trabalho  evidencia  a  importância  da  responsabilidade

socioambiental  e  da  logística  reversa  como  estratégia  a  ser  utilizada  pelas

empresas, a fim de agregar valor a sua marca. Por meio de uma pesquisa a ser

realizada  com  os  gestores  e  clientes  de  uma  revenda  do  Grupo  Petrópolis,

localizada  no  município  de  Fernandópolis  (SP),  o  trabalho  analisará  as  atuais

práticas de responsabilidade socioambiental e de logística reversa utilizadas pela

empresa, bem como novas práticas que podem melhorar sua imagem corporativa

responsável.  

2. INTRODUÇÃO

Diante da percepção dos graves problemas ambientais, o espaço designado

à discussão ambiental cresceu significativamente, bem como a legislação e a própria

Constituição Brasileira que tratam crescentemente da temática (MARION, 2013).

A relação entre empresas e o meio ambiente passou a influenciar diretamente

na criação de estratégias organizacionais, nas quais posturas socialmente corretas,

ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis são fatores cada vez mais

presentes.  A  imagem  da  organização  sustentada  pelo  comportamento

socioambiental  correto  tem um efeito  positivo  no valor  de mercado da empresa,

oferecendo  maiores  oportunidades  de  marketing  e  tornando-  se  uma  variável

importante  na  estratégia  competitiva  (ALIGLERI;  ALIGLERI;  KRUGLIANSKAS,

2009).

Para  Churchill  Junior  e  Peter  (2007,  p.  44)  “os profissionais  de marketing

descobriram que a consciência ambiental é muitas vezes não só necessária como

lucrativa”. A organização alcança um maior valor de marca quando os consumidores,

de  modo  geral,  assumem  que  podem  pagar  um  preço  maior  pelo  produto

ecologicamente correto, compreendendo que o valor agregado na realidade significa

aumento do seu valor social (DIAS, 2010).

Uma  ferramenta  que  tem  sido  cada  vez  mais  utilizada  como  parte  da

estratégia das organizações é a logística reversa. Diferente da logística empresarial

que dirige seu foco para os fluxos diretos, indo da matéria-prima ao consumidor final,

a  logística  reversa  consiste  principalmente  em fluxos  inversos,  que  retornam os

produtos descartados do consumidor final para a empresa, a fim de agregar-lhes

valor de diversas naturezas (LEITE,2009).



Diante  da  atual  cultura  consumista  da  sociedade,  na  qual  o  consumo  é

continuamente crescente,  a logística reversa está propensa a ser cada vez mais

utilizada.  Os processos de reciclagem de produtos, descartes adequados e redução

da  extração  de  matéria-prima  do  meio  ambiente  promovem  o  desenvolvimento

sustentável (VIEIRA, 2009).

Por  meio  da  análise  do  ciclo  de  vida  dos  produtos,  redução  de impactos

ambientais,  implementação  da  logística  reversa  e  certificação  ambiental,  as

empresas são capazes de agregar valor ao produto ou serviço, criando vantagem

competitiva  e  uma  imagem  positiva,  perante  aos  conceitos  de  responsabilidade

ambiental (LEITE, 2009).

3. OBJETIVOS

O objetivo  da  pesquisa  é  estudar  e  evidenciar  a  importância  da  logística

reversa e  da responsabilidade socioambiental  do Grupo Petrópolis,  localizada no

município de Fernandópolis (SP), como possibilidade para obtenção de vantagens

competitivas, sob perspectiva econômica, legislativa, social e ambiental, enfatizando

a agregação de valor à marca.

4. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho científico será realizada inicialmente

uma pesquisa bibliográfica abordando os principais temas do trabalho, tais como, a

importância do marketing ambiental e o uso da logística reversa na agregação de

valor a marca. Essa forma de pesquisa de acordo com Gil (2002, p. 45) “permite ao

investigador  a  cobertura de uma gama de fenômenos muito  mais ampla  do que

aquela que poderia pesquisar diretamente”.

O próximo passo será o desenvolvimento de um estudo de caso no Grupo

Petrópolis  de  Fernandópolis  (SP).  Para  a  coleta  de  dados  serão  utilizados  dois

instrumentos:  um  questionário  e  a  realização  de  entrevistas,  que  serão

desenvolvidos  com os  gestores  da  empresa  em estudo  e  com seus  clientes.  A

pesquisa será de caráter qualitativo, na qual os dados levantados serão analisados,

interpretados e por fim tomados como base para fundamentação do trabalho.

5. DESENVOLVIMENTO

Inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica sobre o crescimento



da responsabilidade socioambiental  por parte das empresas,  o uso do marketing

ambiental para agregar valor à marca e a ferramenta logística reversa.

Em  fase  de  desenvolvimento,  os  seguintes  passos  do  trabalho  serão

confeccionados:  realização  de  um  estudo  de  caso  no  Grupo  Petrópolis  de

Fernandópolis (SP); elaboração do questionário e entrevista para coleta de dados;

teste  piloto  com  os  instrumentos  de  pesquisa;  aplicação  dos  instrumentos  aos

gestores  da  empresa  em  estudo  e  para  uma  amostra  de  clientes;  análise  e

interpretação dos dados levantados e resultados alcançados; e por fim elaboração

da proposta final do trabalho.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Verificação de que a empresa  em estudo realiza  parcialmente práticas  de

logística  reversa  (interno)  e  possui  uma  política  ambiental.  Uma  proposta  de

ampliação  das  práticas  de  logística  reversa  por  parte  da  empresa  possibilitará

agregar  maior  valor  à  marca,  atendendo  as  exigências  do  mercado  e

consequentemente  a  conscientização  e  participação  dos  clientes  frente  à

responsabilidade socioambiental.
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