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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo central analisar os impactos causados pela 

aplicabilidade da Lei 12.305/10 (Política Nacional dos Resíduos Sólidos) nas 

empresas que atuam na comercialização de aparelhos celulares no Município de 

Auriflama SP, bem como o comportamento dos funcionários e dos consumidores 

diante da referida norma, além da sua eficácia na preservação ambiental. Foram 

abordados conceitos de grande importância para a compreensão do papel da 

Logística Reversa do Canal de Pós-Consumo na aplicabilidade legal e na adaptação 

das organizações às constantes mudanças proporcionadas dentro do cenário 

empresarial. Pode se verificar que as empresas de revenda de celulares da cidade 

de Auriflama SP, promovem a logística reversa pós consumo, estando de acordo 

com a lei 12.305/10, entretanto não há um total comprometimento e conscientização 

por parte dos mesmos. Motivos estes que pode ser por falta de conhecimento da 

importância da coleta destes matérias, do risco a saúde do ser humano, a poluição 

do meio ambiente ou até mesmo falta de incentivo por parte governo e/ou indústria. 

Entretanto a falta de comprometimento ocorre nos três níveis, governo, 

industria/comércio e consumidor para que a logística reversa seja satisfatória. O 

governo deve fiscalizar constantemente, promover programas de conscientização 

para população e incentivar a indústria e o comércio reduzindo custos e fornecendo 

infraestrutura adequada.  

 

Palavras chave: Logística reversa; Pós-consumo; Lei 12.305/10;  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

  O rápido crescimento do mercado global, influenciado pela constante 

modernização da tecnologia, tem causado impactos significativos nas organizações, 

fatores estes que levam as empresas a buscarem continuamente por vantagens 

competitivas, pela otimização dos recursos de gestão e produção por meio da 

logística, e pelo crescimento sustentável. 

Atualmente a aplicação da logística dentro das organizações tem sido de 

extrema importância, e com o passar dos anos deixou de ser uma atividade 

silenciosa, permitindo planejar todo o processo de fluxo de mercadoria do fornecedor 
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até o consumidor final, e por estar presente em vários processos, gera vantagem 

competitiva para organização.  

Outro diferencial é a implantação da logística reversa, que difere do modelo 

convencional de logística empresarial, pois visa a destinação correta e sustentável 

dos produtos após o fim de sua vida útil, ou até mesmo a recuperação dos mesmos 

de maneira sustentável. Dada à sua importância, nos últimos tempos a logística 

reversa tem servido de reforço para o marketing institucional das organizações, 

agregando uma imagem positiva junto às marcas de produtos que aderiram a essa 

importante estratégia. Esse processo se deve principalmente à evolução do conceito 

dos consumidores, que passaram a valorizar empresas que se preocupam com a 

questão ambiental. 

A logística reversa tornou-se importante com o aumento das operações 

reversas dentro das organizações, podendo ser dividida em dois importantes canais 

reversos: Canal Reverso de Pós Venda e Canal Reverso de Pós Consumo.  

O primeiro canal se destina ao de retorno de produtos que foram entregues 

com algum tipo de problema, defeitos de fabricação, desacordo com o pedido, entre 

outros motivos. O segundo canal, como sugere o próprio nome, está relacionado ao 

retorno de produtos que já foram consumidos, e precisam ser reciclados, 

recuperados ou destinados aos aterros sanitários. 

Com o crescimento populacional, cresce também a geração de lixo. Verifica-

se desta forma uma dificuldade maior na implantação e no gerenciamento 

sustentável dos resíduos gerados pela população. Com a finalidade de dar suporte à 

esse gerenciamento, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, através 

da Lei 12.305/10, que define os princípios, objetivos e diretrizes relativas à gestão e 

ao gerenciamento de resíduos sólidos. (O ECO, 2014) 

De acordo com lei 12.305/10, pode se distinguir resíduos (produto que pode 

ser reaproveitado ou reciclado) de rejeitos (produto não passível de 

reaproveitamento) considerando os segmentos: doméstico, industrial, construção 

civil, eletroeletrônico, lâmpadas com vapores de mercúrio, área da saúde e produtos 

perigosos. Esta lei visa disciplinar e orientar empresas e poder publico sobre suas 

responsabilidades para a destinação das embalagens e produtos pós consumo, 

determinando que os fabricantes respondam pela logística reversa e destinação final 

ambientalmente correta. 
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Com a correta aplicação de referida lei, pode se verificar inúmeras vantagens 

para a sociedade e meio ambiente, pois possibilita o retorno de resíduos sólidos 

para as empresas de origem, evitando que possam poluir ou contaminar o meio 

ambiente; permite economia dos processos produtivos das empresas; cria um 

sistema de responsabilidade compartilhada, onde consumidor, comerciantes, 

indústria e governo passam a ser responsável pelo destino dos resíduos sólidos; e 

as indústrias passarão a usar tecnologias mais limpas, criando embalagens e 

produtos que sejam facilmente reciclados. 

O prazo para as indústrias adotarem medidas de disposição final dos resíduos 

sólidos de forma ambientalmente adequada, terminou em 2014, nos termos do artigo 

54 da lei 12305/10, devendo todas as organizações já ter implantado ações de 

logística reversa de seus produtos, exercendo seu papel rumo ao desenvolvimento 

sustentável do planeta. 

O presente artigo se justifica pela necessidade de preservação do meio 

ambiente, pela importância da conscientização do consumidor, da empresa e do 

governo sobre seu papel neste processo, pela coleta adequada dos produtos não 

mais utilizados, que pode ser reciclados ou precisam de destinação adequada, e, 

sobretudo pela necessidade de adaptação das organizações às constantes 

mudanças proporcionadas dentro do cenário empresarial. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Este artigo tem por objetivo analisar a importância da logística reversa pós 

consumo e como esta sendo aplicada a lei 12305/10 no recolhimento de baterias 

pelas empresas de celulares da cidade de Auriflama SP. 

 Os objetivos específicos deste artigo consistem em analisar quais lojas de 

celulares realizam o recolhimento de baterias e verificar as responsabilidades dos 

fornecedores perante os resíduos. 
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4. METODOLOGIA 

 

 De acordo com Severino (2013, p.123) na pesquisa em campo, a coleta de 

dados é feita nas condições em que os fenômenos ocorrem, sem intervenções por 

parte do pesquisador. 

 A metodologia adotada no presente artigo é a pesquisa de campo de caráter 

exploratório, fundamentados por meio do levantamento bibliográfico com consultas 

em livros, dissertações, teses defendidas e artigos.  

  A pesquisa é qualitativa, pois tem como objetivo interpretar os dados 

coletados, por meio da observação, descrição e compreensão. Os dados foram 

coletados através da aplicação de questionários e entrevistas nas lojas de celulares 

de Auriflama SP.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Não existe um conceito universal para logística reversa, vários autores tentam 

definir de forma apropriada este termo, revelando que o conceito ainda esta em 

evolução, devido a inúmeras possibilidades de novos negócios ou mesmo do 

segmento de cada organização.  

De acordo com Leite (2009, p. 17) “[...] entendemos a logística reversa como 

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

logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós venda e de pós consumo ao 

ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, 

agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, de prestação de serviços, 

ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, dentre outros.” 

A logística reversa assumiu lugar de destaque dentro da organização, 

tornando se de fundamental importância para o âmbito econômico, social e 

ambiental, trazendo numerosos benefícios à organização, visto que os produtos 

podem ser reutilizados ou reaproveitados. 

Existem duas grandes áreas na logística reversa que são diferenciadas pelo 

estágio ou fase do ciclo de vida útil do produto retornado, diferenciadas em pós 

consumo e pós venda. (LEITE, 2009, p. 18) 
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Logística reversa pós venda esta relacionada ao retorno de produtos com 

pouco ou nenhum uso, que por diferentes motivos retornam aos diversos elos da 

cadeia de distribuição direta, motivados por problemas como a qualidade. Pode se 

denominar logística reversa pós consumo o retorno de produtos descartados pela 

sociedade, para reuso, remanufatura ou reciclagem, que podem retornar ao ciclo de 

negócio ou ao ciclo produtivo. (LEITE, 2009, p. 18 e 19) 

Atualmente o consumo desenfreado da sociedade causado pela redução da 

vida útil dos produtos e a constante mudança da tecnologia, teve como 

consequencia a crescente e assustadora quantidade de lixo eletrônico.  

Um estudo da iniciativa Step, uma aliança entre a Organização das Nações 

Unidas, empresas, governos e organizações não governamentais, mostra a 

quantidade de resíduo eletrônico que cada país gera, criando um mapa global de 

lixo eletrônico. Em 2012, pode se constatar que a produção de lixo eletrônico no 

mundo alcançou 49 milhões de toneladas, 7 kg por cada habitante no planeta. E 

estima se que em 2017, o volume de resíduos eletrônicos no planeta aumentará 

33%, podendo chegar a 65,4 milhões de toneladas. (SPITZCOVSKY, 2013) 

Os dados são preocupantes, na America Latina o Brasil aparece em posição 

de destaque, produzindo 1,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico, o equivalente a 

7kg por habitante, perdendo apenas para o México com 9kg por habitante. 

(SPITZCOVSKY, 2013) 

De acordo com os dados Pnuma (2010), o Brasil é líder entre os emergentes, 

ao lado da China, sendo o segundo maior gerador de lixo proveniente de celular, 

com 2,2 toneladas por ano. 

No segundo semestre de 2015 foi divulgado pela Abrelpe (Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais) que a geração de 

lixo no Brasil aumentou 29% de 2003 a 2014, o equivalente a cinco vezes a taxa de 

crescimento populacional no período, que foi 6%. Mais de 41% das 78,6 milhões de 

toneladas de resíduos sólidos gerados no país, em 2014, tiveram como destino 

lixões e aterros controlados, entretanto estes locais são inadequados, oferecendo 

riscos ao meio ambiente e a saúde. Outro dado relevante desta pesquisa mostra que 

mais de 78 milhões de brasileiros, ou 38,5% da população, não têm acesso a 

serviços de tratamento e destinação adequada de resíduos sólidos, e mais de 20 
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milhões de pessoas não dispõem de coleta regular de lixo, pois cerca de 10% dos 

materiais gerado não são recolhidos. (MACIEL, 2015) 

As baterias de celular são metais tóxicos, nocivos ao meio ambiente e ao ser 

humano. E conforme Hakine (2007), apenas 1% das baterias de celular utilizadas 

são recicladas, este fato é caracterizado pelos poucos consumidores que depositam 

as baterias usadas nos escassos postos de coleta apropriados, indo parar no lixo 

comum, levando a contaminação do solo e água por metais pesados. 

Reciclar baterias de celular não é um processo de custo baixo, mais descartar 

conscientemente esses matérias é importante para o meio ambiente. As baterias 

têm elementos químicos pesados, como níquel, cádmio, chumbo e mercúrio que 

intoxicam o solo, os rios, os vegetais, os animais e consequentemente o ser 

humano, que não metabolizam essas substâncias, tendo efeito acumulativo, 

causando graves danos ao sistema nervoso, podendo levar ao câncer. Entretanto, a 

reciclagem adequada das baterias vira pigmentos que dão cor a fogos de artifício, 

pisos cerâmicos, vidros e tintas, este processo é possível após a neutralização dos 

metais pesados. (MENEZES, 2011) 

  Por conta da nocividade desses materiais que compõe baterias e pilhas, o 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 2008) criou a Resolução nº 401, 

de 04 de novembro de 2008, que revoga a Resolução CONAMA nº 257/99 e que 

vigora em território nacional, estabelecendo os limites máximos de chumbo, cádmio 

e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios 

e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado. 

Dada a relevância do gerenciamento adequado do lixo eletrônico, em 2010, 

após duas décadas tramitando no congresso nacional foi sancionada, em 02 de 

agosto a lei 12.305. Esta lei foi um grande avanço na legislação ambiental brasileira, 

visto que produtos como pilhas, baterias, pneus, lubrificantes, eletroeletrônicos e 

determinados tipos de lâmpadas, deverá após o termino de sua via útil retornar ao 

seu fabricante, pois estes são produtos que agridem severamente o meio ambiente, 

poluindo o solo, água e a saúde do ser humano. 

O prazo previsto na Lei 12.305 de 2010 determinava que os lixões fossem 

todos fechados no país até o dia 3 de agosto de 2014. Contudo, o prazo encerrou-se 

e uma subcomissão temporária do Senado em 01 julho de 2015 aprovou a 

prorrogação até julho de 2018 o prazo para que capitais de Estados encerrem os 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2014/07/27/fim-dos-lixoes-esta-longe-137435.php
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lixões. O Senado também aprovou a prorrogação do prazo para que Estados e 

municípios elaborem seus respectivos planos de gestão integrada de resíduos 

sólidos, onde o ultimo prazo tinha vencido em 2012. Agora, Estados e municípios 

com população igual ou superior a 50 mil habitantes terão até 31 de julho de 2017 

para apresentá-los; e municípios com população inferior a 50 mil habitantes até 31 

de julho de 2018. (ESTADÃO, 2015) 

   

6. RESULTADOS 

 

 Os produtos eletrônicos em geral, assim como os aparelhos de celular tem 

sua vida útil muito curta, e a constante mudança da tecnologia, leva a inovações dos 

aparelhos de celular cada vez mais rápido, com novos aplicativos e funcionalidades, 

tornando os celulares obsoletos, e com descarte cada vez mais precoce. 

 De acordo com ANATEL (2015) o Brasil registrou, em abril de 2015, 283,52 

milhões de linhas ativas na telefonia móvel. Estes dados mostram que ultrapassam a 

quantidade de habitantes no país, fato que se torna preocupante e faz se necessário 

a coleta adequada destes aparelhos por todas as empresas que comercializam os 

mesmos. 

 O critério utilizado para seleção das empresas pesquisadas foi saber se elas 

vendem celulares e de alguma forma praticam logística reversa pós consumo. As 

empresas selecionadas que foram visitadas responderam com atenção o 

questionário aplicado, entretanto eram vendedoras e não exerciam nenhum cargo de 

gerencia.  

 Foi realizada uma pesquisa no mês de maio nas três empresas selecionadas 

na cidade de Auriflama SP, que serão citadas como empresa A, empresa B e 

empresa C. 

 Em relação à questão sobre a empresa ser ponto de coleta para logística 

reversa pós consumo, e quais os materiais coletados, todas confirmaram que 

possuem ponto de coleta de baterias de celular, carcaça e celular usado de todas as 

marcas. 

 Todas as empresas possuem esta coleta por meio de empresas terceirizadas, 

tendo total desconhecimento de como é realizando o processo de coleta e qual será 

a destinação dos materiais coletados. Nas empresas A e C, a coleta ocorre 
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semestralmente, e na empresa B, acontecem aproximadamente 03 (três) vezes ao 

ano, porem todas elas relataram que o período de coleta depende também da 

quantidade coletada, se aumentar a quantidade de matérias coletados, diminuirá o 

período entre uma coleta e outra. 

 No mês de abril a empresa A coletou 01 (uma) bateria e 04 (quatro) aparelhos 

usados, na empresa B foram coletados 05 (cinco) baterias, e na empresa C foram 

coletados 10 (dez) aparelhos usados. E não existe nenhum tipo de controle das 

atividades da área de logística por parte de nenhuma das empresas  

 A empresa A acredita que uma pequena parcela da população tem 

conhecimento que a empresa é ponto de coleta de bateria, logo as empresas B e C 

acreditam que a população não tem conhecimento deste fato. Estas deduções 

podem ser consequencia das empresas informarem ou não sobre ser ponto de 

coleta. A empresa A informa aos seus clientes que a loja é ponto de coleta quando o 

cliente compra um celular, em contrapartida as empresas B e C não informam seus 

clientes sobre ser ponto de coleta. 

 Nenhuma das empresas entrevistadas possui algum tipo de beneficio para ser 

ponto de coleta e o principal motivo que leva essas empresas realizarem a logística 

reversa é promover a limpeza do canal de distribuição. 

 De acordo com as três empresas, a vantagem de ser um ponto de coleta é 

contribuir com o meio ambiente, e acreditam que esta atividade não possui nenhum 

tipo de desvantagem.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pode se verificar que as empresas de revenda de celulares da cidade de 

Auriflama SP, promovem a logística reversa pós consumo, estando de acordo com a 

lei 12.305/10, entretanto não há um total comprometimento e conscientização por 

parte dos mesmos. Motivos estes que pode ser por falta de conhecimento da 

importância da coleta destes matérias, do risco a saúde do ser humano, a poluição 

do meio ambiente ou até mesmo falta de incentivo por parte governo e/ou industria. 

 Entretanto a falta de comprometimento ocorre nos três níveis, governo, 

industria/comércio e consumidor para que a logística reversa seja satisfatória. O 

governo deve fiscalizar constantemente, promover programas de conscientização 
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para população e incentivar a indústria e o comércio reduzindo custos e fornecendo 

infraestrutura adequada.  

  A indústria deve promover a logística reversa de forma eficiente, bonificar as 

empresas revendedoras para coleta dos seus produtos usados e promover 

treinamento de conscientização e importância da coleta desses produtos.  

  O comércio revendedor de celular além de ser ponto de coleta, deve 

comunicar seu consumidor, pois este necessita de conscientização e orientações 

quanto ao descarte correto de equipamentos obsoletos, pois desconhece ou ignora 

os perigos dos resíduos eletroeletrônicos descartados em lixo comum.  

  E o consumidor tem uma função importantíssima neste processo, deve 

realizar sua função descartando adequadamente estes produtos e conscientizando 

outras pessoas sobre a importância da destinação adequada de produtos 

eletrônicos.  

 Sendo assim, a logística reversa é de extrema importância neste processo, 

contribuindo na sustentabilidade, incentivando a reciclagem, dando destinação 

correta aos resíduos e reduzindo o descarte inadequado dos resíduos eletrônicos. 

Podendo contribuir para melhoria da saúde publica, melhorando a imagem da 

empresa e criando vantagem competitiva. 
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