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A LOGÍSTICA REVERSA COMO DISCIPLINA PARA REDUÇÃO DE LIXO 

ELETRÔNICO E CONTRIBUIÇÃO À SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

RESUMO 

        Nesta última década a produção e o consumo de eletrônicos tiveram aumento 

significativo devido ao crescimento acelerado da tecnologia da informação e à 

facilidade de acesso da população aos equipamentos digitais, fato que favoreceu a 

inclusão social e educação dos cidadãos, mas em contrapartida gerou impactos de 

grandes proporções ao meio ambiente, demandando apelo da sociedade mundial à 

implantação de políticas públicas que acarretem crescimento socioeconômico 

condizente com desenvolvimento sustentável para as gerações futuras. Nesse 

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

na seara empresarial, sendo implantada mediante direcionadores estratégicos que 

visam objetivos econômicos, legais ou de competitividade, agregando valor ao 

produto e à imagem organizacional. Este trabalho de natureza qualitativa consiste 

em descrever o planejamento e o fluxo logístico de rede reversa de pós-consumo de 

materiais eletrônicos para coleta e triagem de bens recicláveis segundo princípios da 

Gestão Ambiental. Como meio de pesquisa, além de referências bibliográficas e 

coleta de dados documentais em associação de classe empresarial, objeto do 

estudo, realiza-se estudo de campo em organização representativa desse segmento 

econômico atuante em município da Grande São Paulo. Objetiva-se evidenciar como 

a implantação de um sistema logístico reverso adequado, face ao ordenamento 

jurídico vigente e retratado pela Lei Federal sancionada em 2010, conhecida como 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, apresenta benefícios institucionais, gera 

competitividade empresarial, melhora a imagem corporativa e contempla a 

construção do desenvolvimento sustentável.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Relevância do Tema 

      A Logística Reversa relacionada aos processos que compõem o Gerenciamento 

da Cadeia de Abastecimento de materiais após sua vida útil, convencionado em 

chamá-la de logística reversa do pós-consumo, torna-se cada vez mais ampla 

devido a interesses ambientais e econômicos.  



     Nesse contexto, a reciclagem, além de reaproveitar economicamente material 

que demandaria dezenas de anos para sua decomposição natural, se apresenta 

como uma alternativa interessante evitando o acúmulo de resíduos no ambiente, 

cuja exposição pode resultar em consequências funestas, como é o caso de 

produtos de alta periculosidade como o lixo eletrônico, que possuem em sua 

composição elementos tóxicos como berílio, mercúrio, chumbo, cádmio e arsênico 

que, em contato com o solo ou a água dos rios, podem causar doenças graves. 

1.2 Problema de Pesquisa 

     Perante o cenário exposto, postula-se como problema deste estudo: 

Como a logística reversa atua na redução do lixo eletrônico? 

2. OBJETIVOS 

      2.1 Geral 

     Analisar a atuação da logística reversa na redução do lixo eletrônico. 

      2.2 Específicos 

a. Compreender o uso da logística reversa no ambiente empresarial; 

b. Identificar o impacto ambiental do descarte de lixo eletrônico; 

c. Avaliar a contribuição da logística reversa de pós-consumo de materiais 

eletrônicos como parâmetro de sustentabilidade ambiental. 

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 do 

processo reverso adotado por empresa atuante no segmento eletrônico de 

equipamentos na área de informática sediada 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 

      Relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 

2013) demonstra que por ano são descartados meio quilo de lixo eletrônico por 



consumidor brasileiro, sendo o Brasil líder em geração desses resíduos entre os 

países emergentes. 

      Este estudo justifica-se para conhecer como a atuação da logística reversa no 

ambiente empresarial coopera para diminuição do lixo eletrônico com o intuito de 

reconhecer a importância desse modelo de negócios na redução desse potencial 

resíduo para problemas ambientais. 

       Tenciona-se avaliar quais direcionadores estratégicos têm originado políticas 

institucionais e incentivos a ações no campo da logística reversa nessa seara 

empresarial, contribuindo para consecução de objetivos econômicos com reflexos na 

sustentabilidade ambiental.   

5. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

       O tratamento dos dados é realizado por meio de técnica da Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 2004). Decorrente das categorias observadas no estudo de 

campo e nos documentos consultados, objetiva-se evidenciar como a logística 

reversa do pós-consumo de bens eletrônicos acarreta valor agregado à instituição e 

como esse processo contribui no desenvolvimento sustentável. 
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