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1. RESUMO 

O presente trabalho aborda o conceito logístico reverso, que vem ocupando um 

papel de destaque nas organizações, especialmente micro e pequenas empresas 

(MPEs), em relação às operações logísticas. O estudo evidencia como é realizado o 

descarte de resíduos gerados no processo produtivo e o possível ganho da imagem 

corporativa responsável com ações sustentáveis e em decorrência a vantagem 

competitiva obtida por estas empresas. Para o desenvolvimento deste estudo, foi 

utilizada uma pesquisa exploratória, com levantamento bibliográfico sobre logística 

reversa, além de uma pesquisa de campo em MPEs localizadas no município de 

Iturama (MG). Pode-se considerar que há diversos ganhos por parte das MPEs em 

trabalhar dentro de princípios de sustentabilidade, como ganhos ambientais diretos, 

sociais e econômicos que visam uma relação ética com os consumidores, 

fornecedores e no ganho da imagem corporativa, não apenas para vender produtos 

e serviços, mas também para reforçar boas práticas e cidadania nas comunidades 

em que se insere. 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com Dias (2007) a logística surgiu da necessidade de redução de 

custos nas empresas e na relevância que se oferece em atendimento as 

necessidades dos clientes. Pode-se tornar um possível problema quando os 

produtos se tornam iguais, destacando, portanto, a empresa mais competitiva que se 

mostrar mais eficiente e eficaz no atendimento as demandas dos clientes. Conforme 

descrevem Bowersox e Closs (2010) a logística busca satisfazer as necessidades 

dos clientes, ou seja, atingir ao máximo um serviço ao cliente com qualidade, 

equilibrando gastos e expectativas de serviços juntamente com os objetivos 

esperados. 

A logística tem grande importância para o funcionamento da empresa e é 

utilizada de forma estratégica, sendo que para Leite (2009), a logística reversa é a 

área da logística que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas 

correspondentes, do retorno dos produtos de pós-consumo e pós-venda ao ciclo de 

negócios ou ao ciclo produtivo, através dos canais de distribuição reversos, 

agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico e 

a imagem corporativa. 

O estudo tem como propósito evidenciar o uso da logística reversa em MPEs 

situadas no município de Iturama (MG) que produzem resíduos, proporcionando as 



mesmas vantagem competitiva, melhoria da imagem corporativa e redução de 

custos. 

3. OBJETIVOS  

O objetivo geral do trabalho é desenvolver uma pesquisa de campo que 

evidencie a viabilidade e o uso da logística reversa em MPEs que produzem 

resíduos, com o propósito de gerar vantagem competitiva, melhoria da imagem 

corporativa e redução de custos. 

Para o alcance deste objetivo, serão definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

- Demonstrar o funcionamento do fluxo de logística reversa; 

- Comprovar a redução de impactos ambientais; 

- Agregar imagem de empresa sustentável perante a sociedade; 

- Conquistar maior fatia de mercado. 

4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, com intuito de atingir 

seus objetivos com relação ao tema estudado, o mesmo foi dividido em duas partes. 

A primeira etapa caracterizou-se por uma revisão bibliográfica sobre o tema em 

estudo. Essa revisão conforme Cervo, Bervian e Silva (2007) é o passo inicial para o 

processo de pesquisa pela experiência, sendo um auxílio para se obter 

conhecimento sobre o assunto a qual será estudado, e adquirir uma nova percepção 

para poder se aprofundar e ter novas ideias.  

A segunda etapa refere-se a uma pesquisa de campo, usado neste trabalho 

com o propósito de levantar dados que possibilite a análise. Sendo assim, será 

realizado um estudo em MPEs situadas no município de Iturama (MG) que geram 

resíduos, tais como: oficinas mecânicas, autopeças, supermercados, postos de 

combustíveis, lanchonetes, padarias e restaurantes. O estudo de campo para 

Marconi e Lakatos (2009) é usada com o intuito de adquirir informações sobre o 

problema a qual procura resposta, ou algo que se queira comprovar. 

Quanto à natureza das variáveis esta pesquisa classifica-se como qualitativa, 

pois foram realizadas entrevistas com gestores e clientes das MPEs abordadas 

neste trabalho. 

Considerando as dificuldades de abordagens aos gestores e clientes das 

MPEs do município de Iturama (MG), adotou-se para esses segmentos o critério de 

acessibilidade (MATTAR, 2005). Com base no exposto, a população de gestores e 



clientes foi identificada pelo critério de acessibilidade e disponibilidade, que se 

configurou respectivamente em: 

− Oficinas mecânicas, autopeças, supermercados, padarias, postos de 

combustíveis, lanchonetes e restaurantes de Iturama (MG), em um total de 17 

estabelecimentos; 

− Nos gestores das empresas pesquisadas; 

− Pesquisa realizada com 77 clientes. 

Essa foi a amostra representada na pesquisa desenvolvida nas MPEs do 

município de Iturama (MG). 

5. DESENVOLVIMENTO  

Herrera et al. (2006) descrevem que a logística tem grande importância no 

contexto organizacional, envolvendo os tipos de processos administrativos 

existentes, assim como as fases do processo de manufatura. Vários fatores 

representam vantagem competitiva, como entrega no prazo e em boas condições, 

que tem relevância na satisfação e fidelização de clientes.  Para utilização de 

estratégia no ambiente empresarial, considera-se o perfil e característica da 

empresa. As estratégicas logísticas podem facilitar o profissional de logística na 

busca pelo diferencial de mercado, e o aumento de vantagem competitiva. 

De acordo com Pereira et al (2011) a logística reversa tem todos os 

processos da logística, de maneira inversa, engloba informações desde o ponto de 

consumo até o ponto de origem, com a proposta de recuperação de valor ou 

descarte correto. Campos (2006) ressalta a importância do estudo da logística 

reversa, pois com o crescimento das operações reversas, as empresas passaram a 

dar mais atenção a esse tema.  

Leite (2009) observa que em um contexto geral a logística reversa se divide 

em duas áreas, logística reversa de pós-venda e logística reversa de pós-consumo, 

conforme descritos a seguir: 

- Na concepção de Takada et al. (2013) a logística reversa de pós-venda 

refere-se ao retorno dos bens, sem uso ou com pouco uso, que apresentam 

problemas de razões comerciais ou legais. Dentre as razões comerciais podem se 

destacar os defeitos ou falhas de fabricação ou de funcionamento, avarias no 

transporte, erros de expedição dos pedidos, excesso de estoques, entre outros. Com 

relação às razões legais (legislação ambiental), os autores argumentam que ocorre 

o retorno dos produtos que oferecem riscos à saúde humana ou ao meio ambiente, 



dando-lhes uma destinação final adequada. Pereira et al (2011, p. 4) complementa 

afirmando que “produtos pós-venda podem ser de natureza durável, semidurável ou 

descartável, que, devido a sua tendência a descartabilidade e rápida obsolescência, 

acabam gerando um grande aumento nos volumes operacionalizados pela logística 

reversa”. 

Referente aos bens de pós consumo, Leite (2009) denota que são os 

produtos que são usados com possibilidade de reutilização.  Estes produtos de pós 

consumo poderão se originar de bens duráveis ou descartáveis e fluírem por canais 

reversos de reuso, desmanche, reciclagem até a destinação final.  

A logística reversa tem o objetivo de reutilizar resíduos ou produtos que 

podem ser reaproveitados ou até mesmo reciclados, podendo assim, voltar para o 

ciclo produtivo, e quando não for possível, serem descartados em locais corretos, 

essas atividades vêm se destacando como uma possível vantagem competitiva. As 

atividades da logística reversa possibilita a redução dos custos, evita o descarte 

incorreto dos resíduos gerados durante o processo produtivo e dos produtos, tendo 

a possibilidade de sua reutilização, promovendo a melhoria e ganhos para o meio 

ambiente. 

6. RESULTADOS  

A pesquisa foi realizada com MPEs, tais como supermercados, postos de 

combustíveis, padarias, mecânicas, autopeças, lanchonetes, bares e restaurantes 

que geram resíduos para o meio ambiente e seus respectivos clientes. As empresas 

estão localizadas no município de Iturama (MG), situado na região do Triângulo 

Mineiro e que possui uma população de aproximadamente 36 mil habitantes e que 

tem se destacado pela potencialidade de atrair novas empresas, gerando assim 

empregos. A economia da cidade se baseia na agricultura, plantação de cana de 

açúcar, na produção de açúcar e álcool, e também com prestação de serviços. O 

item 6.1 a seguir destaca o resultado da pesquisa realizada com as empresas 

objetos de estudo e o item 6.2 o resultado da pesquisa com os clientes das 

empresas abordadas neste trabalho. 

6.1 Resultado da Pesquisa Realizada com as Micro e Pequenas Empresas 

 A pesquisa realizada com as MPEs destacou os resultados elencados a 

seguir: 

 Grande parte dos entrevistados, ou seja, 82% não possuem conhecimento 

sobre o termo logística reversa, embora todos os representantes das empresas 



pesquisadas demonstraram preocupação sobre assuntos relacionados as questões 

ambientais. 

 Para 75%, ou seja, 3/4 das empresas abordadas pela pesquisa praticam 

atividades de preservação ao meio ambiente. No que se refere a essas atividades 

pode se destacar: a reciclagem de caixas de papelão, reaproveitamento de papeis 

para rascunho, armazenamento de óleo usado em litros vazios para a coleta, 

doações de parte de alimentos não usados no processo de produção, tais como 

verduras, legumes, pães. 

 Segundo 42% dos entrevistados que praticam alguma atividade relacionada ao 

meio ambiente, isso decorre da preocupação a preservação da natureza. Outros 

37% consideram importante a redução de impactos ambientais, 11% para preservar 

a imagem da empresa e apenas 5% pela sustentabilidade, além de outros fatores. 

 A seguir, são apresentados outros dados relevantes referentes a pesquisa 

realizada com os gestores: 

 Somente 6% das empresas pesquisas desenvolvem projetos ambientais; 

 Quanto ao apoio de projetos ambientais, 18% das empresas pesquisadas 

afirmaram que apoiam algum projeto ligado a causas ambientais; 

 As empresas abordadas pela pesquisa adotam como principais procedimentos 

em relação aos produtos vencidos e resíduos gerados o descarte em local adequado 

(60%) e devolução ao fornecedor (35%). Somente 5% desconhecem o destino final 

dos seus resíduos e dos produtos vencidos; 

 47% das empresas disseram que nenhum material é possível de ser 

reaproveitado e 24% delas não reutilizam o material, mesmo que seja possível 

reaproveitar; 

 O investimento no treinamento dos funcionários quanto a conscientização 

ambiental ocorre em apenas 24% das empresas pesquisadas; 

 As MPEs de Iturama (MG) têm consciência dos benefícios que poderão obter 

ao implantar em suas operações atividades de preservação ambiental. Para os 

micro e pequenos empresários, as vantagens mais relevantes quanto a implantação 

em suas operações de atividades que preservem o meio ambiente seriam a 

fidelização dos clientes (36%), manter a imagem da empresa (32%) e com 16% a 

redução de custo. 



 A seguir, serão apresentados os resultados da pesquisa realizada com os 

clientes das MPEs abordadas pelo estudo. 

6.2 Apresentação dos resultados da pesquisa realizada com os clientes das 

empresas  

Neste tópico serão apresentados os resultados da pesquisa realizada com os 

clientes das empresas abordadas pelo estudo. 

A pesquisa foi realizada com 77 clientes das empresas abordadas pelo 

estudo, onde 88% declararam não possuírem conhecimento do termo logística 

reversa. 

Em relação a preocupação dos clientes sobre os prejuízos que a marca 

consumida pode promover ao meio ambiente, destaca-se os seguintes resultados: 

De acordo com 78% dos clientes pesquisados há uma preocupação sobre a 

idoneidade da marca consumida em relação ao meio ambiente, mas deve-se 

destacar que 22% é um número expressivo quanto àqueles que não possuem 

nenhuma preocupação sobre a influência do produto consumido em relação ao meio 

ambiente.   

Para 79% dos clientes não há interesse com o descarte correto de resíduos 

praticado pelas empresas em que consomem. Apenas 21% dos clientes que 

responderam o questionário se preocupam com a responsabilidade da empesa em 

realizar o descarte correto. 

Outras informações relevantes apresentadas pelos clientes durante a 

pesquisas são relatadas a seguir: 

 48% dos clientes abordados destinam os resíduos em local apropriado para 

cada tipo de material e 14% envia a um local que recolhe materiais 

descartáveis. Porém, uma parcela também considerável de clientes, 

precisamente 38% apenas jogam os resíduos em lixo; 

 Somente uma parcela dos clientes, ou seja, 38% dão preferência a produtos 

ecologicamente corretos, 48% às vezes optam pelo ecologicamente correto e 

14% afirmaram não optarem pelo produto ecologicamente correto; 

 97% dos clientes acreditam ser importante que as MPEs invistam em 

campanhas que denotam a preservação do meio ambiente; 

 Uma parcela significativa de clientes (90%) afirma que as empresas que 

aderem à preservação ambiental ganham a sua confiança; 



 Para 81% dos clientes abordados, o fato de uma empresa ter um produto 

menos prejudicial ao meio ambiente influência na sua decisão de compra; 

 Mais da metade dos clientes, ou seja, 55% optam por comprar um produto 

mais barato e mais prejudicial ao meio ambiente em decorrência de outro 

sustentável, porém, com valor de compra mais expressivo; 

 88% consideram um fator de influência no momento da compra a 

responsabilidade socioambiental das empresas, desde que sejam divulgadas 

essas ações; 

 Embora 73% dos clientes entrevistados afirmam não comprarem de empresas 

que agridem o meio ambiente, mesmo que produzam produtos de qualidade, 

é importante ressaltar que um alto percentual de clientes (27%) descarta a 

hipótese da falta de responsabilidade das empresas quanto a práticas 

sustentáveis em decorrência da qualidade dos produtos produzidas pelas 

mesmas; 

 Mais da metade dos entrevistados (57%) não realizam nenhuma divulgação 

de empresas, sejam ou não socialmente responsáveis. Porém, 39% dos 

clientes de MPEs preferem fazer divulgação de uma empresa socialmente 

responsável, e somente 4% divulgam empresas que não possuem 

responsabilidade quanto ao meio ambiente. 

A seguir, será realizada uma análise dos resultados apresentados pela coleta 

de dados com as MPEs de Iturama (MG) e os clientes dessas empresas. 

6.3 Análise dos resultados 

A pesquisa procurou destacar os procedimentos adotados pelas MPEs quanto 

ao descarte dos produtos vencidos ou dos resíduos gerados durante o processo 

produtivo, sendo apontado pela pesquisa que 60%, ou seja, a grande maioria das 

empresas descarta em local adequado. É de se notar uma controvérsia nesta 

resposta, já que apenas 41% das empresas possui lugar especifico para o descarte 

desses resíduos, as demais empresas (19%) embora não tenham um lugar 

específico para realizar o descarte, encaminham os resíduos para um local 

apropriado. 

Para que as MPEs contribuam com a logística reversa, é preciso que setores 

como os sindicatos patronais, as prefeituras, o estado, universidades e instituições 

ligadas a esse tipo de empresa, como o Sebrae e a Associação Comercial invistam 



em divulgação. Além de tratamento dos resíduos gerados durante o processo 

operacional, devem ser realizadas a coleta seletiva de materiais, o reuso da água, 

quando possível, e economizar energia.  

A figura do catador de materiais recicláveis e suas cooperativas podem gerar 

bons resultados na direção da sustentabilidade para as MPEs. Os resultados da 

aproximação das MPEs do trabalho desenvolvido pelas organizações de catadores 

podem ser promissores. 

O estudo apresenta ainda os benefícios das empresas ao manter atividades 

de preservação ao meio ambiente. Segundo a opinião dos entrevistados, a 

fidelização dos clientes seria o item mais importante para 36% e em seguida a 

imagem da empresa para 32%. E empatados, somente 8% afirmam que redução de 

custos e estratégia em relação a concorrência seriam os principais benefícios. 

Em relação a pesquisa com os clientes das MPEs, somente 12% dos clientes 

entrevistados possuem conhecimento sobre o termo logística reversa.  Entretanto, 

99% de todos os clientes abordados pela pesquisa demostraram preocupação com 

questões relacionadas ao meio ambiente, na medida em que quanto mais o 

consumidor possuir conhecimento sobre assuntos relacionados ao meio ambiente, 

mas exigente se torna e isso reflete na maneira como as MPEs podem atender a 

essas exigências. 

Os entrevistados apontaram também a falta de lugares apropriados para se 

realizar o descarte desses materiais. Torna-se necessário criar políticas públicas 

para tentar amenizar a degradação ambiental e o lixo urbano, que é uma das 

maiores preocupações de ordem sanitária e ambiental do administrador de qualquer 

cidade brasileira. 

As MPEs devem considerar importante agregar sua imagem a participação 

em campanhas sustentáveis, conforme opinião de 97% dos clientes que 

participaram da pesquisa, podendo assim estimular o interesse dos funcionários, da 

sociedade e também de novos entrantes a praticarem atividades de preservação 

ambiental.   

Conforme pode ser visto no resultado da pesquisa, os consumidores não 

estão atendendo às expectativas de um consumidor verde ou ambiental. Eles não 

estão propensos a pagar mais por produtos que não agridam a natureza, e não 

incluem nos fatores determinantes de compra o aspecto ecológico. O resultado 

encontrado é o de consumidores acomodados, incoerentes e contraditórios quanto a 



seus discursos, pois isoladamente, o fator ecológico aparenta ter grande valor para 

as pessoas, o que de modo geral, não acontece quando comparados com outros 

fatores decisórios de compra, como por exemplo, preço e qualidade.  

O consumo ambientalmente responsável não deve ser um modismo ou um 

comportamento passageiro. O objetivo é, se enraizar na cultura do consumo das 

pessoas, que necessitam dos recursos naturais do meio ambiente para sobreviver, e 

por consequência precisam controlar a manutenção destes recursos para que não o 

falte. Por isto, mais uma vez, as empresas, não somente as MPEs, mas também as 

médias ou grandes devem estar atentas a este comportamento que promete tomar 

conta do mercado.   

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os processos logísticos reversos bem estruturado traz diversos benéficos 

para as MPEs e auxilia na tomada de decisões, possibilitando eficiência nos serviços 

revertendo assim em uma vantagem competitiva. Muitos produtos que têm sua vida 

útil finalizada volta ao processo produtivo, assim como resíduos podem ser 

reutilizados, ou ainda algum material reciclado diminuindo os custos e mantendo 

uma boa imagem da empresa. 

Foi identificado que a importância dada ao meio ambiente da perspectiva do 

consumo é grande. Porém, atitudes, hábitos e comportamentos para controlar o 

consumismo não acontecem com mesma velocidade e intensidade. Não há grandes 

decisões por parte dos consumidores em defender a causa, não há uma estrutura 

educacional básica forte para desenvolver a consciência nas crianças e muitos 

respondentes se mostraram contraditórios em seus discursos e atitudes. É possível 

observar que nem sempre as pessoas pagam a mais por produtos verdes e que as 

pessoas realmente não estão tão preocupadas com o consumo responsável, 

transformando o discurso em fantasioso e utópico.  

O consumidor somente mudará seu comportamento quando sentir no bolso, 

ou seja, se o produto não ambiental for mais barato, continuará sendo líder em 

vendas. Muitos consumidores se isentam da responsabilidade de cuidar do meio 

ambiente, transferindo-a para outros setores, como o governo e as empresas. Uma 

alternativa de causa e consequência que pode mudar este cenário é quanto aos 

incentivos fiscais. Se o governo isentar as empresas ambientalmente responsáveis 

de alguns tributos, poderão vender seus produtos mais baratos, pois como é de 

praxe, produtos verdes são mais caros para se produzir. Aumentando os tributos 



para as empresas não verdes, o produto verde e não verde pode chegar ao 

consumidor com preços parecidos, corroborando para que o consumidor tenha 

poder de decisão na hora da compra quanto à preservação do meio ambiente.  
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