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1. Resumo 

O adequado descarte de aparelhos de telefonia móvel, especificamente os 

“celulares”, é um sério problema para a sociedade, uma vez que tais aparelhos 

eletrônicos possuem componentes químicos extremamente nocivos para o meio 

ambiente e para o ser humano. Como o consumo deles continua crescendo de 

forma expressiva, há alguns anos as empresas de telefonia tem implantado 

campanhas de logística reversa, visando o adequado descarte dos celulares. 

Todavia, a quantidade de celulares descartados está muito aquém da expectativa 

das empresas. Diante desse contexto, indaga-se como melhorar as campanhas de 

logística reversa visando alavancar o volume de celulares reciclados, por meio da 

identificação do perfil dos usuários. Para tanto, foi realizado um levantamento com 

235 usuários de celulares e, após a identificação dos principais grupos, é possível 

concluir que as campanhas de logística reversa por parte das empresas não apenas 

devem ser intensificadas, mas principalmente adaptadas conforme o perfil dos 

usuários que menos contribuem para a reciclagem desses aparelhos. 

 

2. Introdução 

O chamado “lixo eletrônico” é crescente em todos os países e a tendência, em curto 

prazo, é de continuar crescendo, trazendo consequências nocivas e diretas para o 

meio ambiente e para nós, seres humanos. É necessário que todos nós, pessoas, 

empresas, orgãos governamentais e não-governamentais; tomemos alguma 

iniciativa relevante para reverter ou, no mínimo, mitigar tais consequências. 

O principal foco da logística reversa é justamente o fluxo reverso percorrido pelo 

produto acabado, ou seja, desde o local do venda ou consumo até sua principal 

fonte fornecedora, o que pode incluir também a recuperação de embalagens e 

materiais associados ao produto. Até poucas décadas atrás, a logística reversa não 

era um item relevante na pauta das grandes empresas. Porém, com a crescente 

conscientização e interesse da sociedade em se tratando de sustentabilidade 

ambiental, o aparecimento de diferentes formatos de negócios  e o reforço 

governamental para tal questão, o tema  vem ganhando uma maior visibilidade. 

Dentre os diversos campos de aplicação da logística reversa para produtos pós-

consumo, destaca-se a telefonia móvel, mais especificamente os aparelhos 
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celulares, em suas diferentes formas, desde os mais simples até os sofisticados 

smartphones, com diferentes funções. 

De acordo com a Anatel (Brasil, 2015), o Brasil registrou em maio de 2015, mais de 

284 milhões de linhas de telefonia móvel, o que resulta em uma teledensidade de 

cerca de 140 linhas por 100 habitantes, em nível nacional. Considerando-se os 

números por unidade da Federação, o Distrito Federal apresenta a maior densidade, 

218; seguido por São Paulo, com 156 e Rio de Janeiro com 151; enquanto o estado 

do Maranhão apresenta a menor densidade, cerca de 98. Não obstante os números 

inquestionavelmente elevados, é notório o baixo volume de aparelhos reciclados. 

A questão que se coloca diante desse quadro é a seguinte: como otimizar as 

campanhas de logística reversa dos aparelhos, especialmente no que diz respeito 

ao volume de aparelhos celulares reciclados no município de São Paulo? 

 

3. Objetivos  

A presente pesquisa tem por objetivo geral buscar oportunidades de melhorias na 

comunicação das campanhas de logística reversa, visando alavancar o volume de 

aparelhos celulares reciclados no município de São Paulo, tendo por base o perfil 

dos usuários de telefonia móvel. Objetivos específicos: 

 Identificar principais perfis dos usuários da telefonia móvel, de acordo com o 

descarte de telefones celulares; 

 Descrever as características dos diferentes perfis de usuários;  

 Identificar ajustes ao processo de comunicação das campanhas de logística 

reversa das empresas de telefonia móvel, visando maior captação de aparelhos 

reciclados. 

 

4. Metodologia 

Quanto à natureza da pesquisa, temos uma pesquisa aplicada, uma vez que 

pretendemos utilizar conceitos e aplicá-los na prática para solucionar o problema; 

quanto aos objetivos, temos uma pesquisa exploratória, visto que há pouco 

conhecimento produzido sobre o assunto. 

Para a realização da pesquisa, fez-se a uma apuração quantitativa descritiva por 

meio de um survey com 20 perguntas respondidas por 235 pessoas.  
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Para tanto, aplicou-se como recurso de pesquisa um questionário com perguntas 

fechadas, disponibilizado nas redes sociais dos autores da pesquisa, com foco 

somente na população do estado de São Paulo. 

Todos os dados coletados foram convertidos pela própria ferramenta do Google. 

Após, foram exportados e analisados por meio do software Excel da Microsoft. Com 

isso, foi possível fazer o alinhamento de informações, criação de gráficos e tabelas 

que auxiliaram a interpretação dos resultados. As análises foram realizadas para 

cada pergunta individualmente, além do cruzamento de respostas entre perguntas 

distintas com a finalidade de compreender a correlação entre elas. 

A despeito do fato de o levantamento ter sido realizado em uma amostra não 

probabilística, feita por conveniência, considerando-se o número razoável de 

respondentes, as informações podem contribuir para o desenvolvimento de 

campanhas de reciclagem mais focadas. 

 

5. Desenvolvimento 

O desenvolvimento irá focar os principais constructos que orientam essa pesquisa, a 

saber: logística reversa propriamente dita e conceitos relacionados, legislação 

pertinente e programas ou campanhas de logística reversa de celulares das 

principais empresas de telefonia que atuam neste mercado. 

 

5.1 Logística Reversa 

De acordo com (Guarnieri, 2011), a logística reversa faz parte da logística 

empresarial, além da logística de suprimentos, logística de produção e logística de 

distribuição. De acordo com Ballou (2011), as atividades que estão dentro dessas 

grandes áreas são as de processamento de pedidos, compras/obtenção, estoques e 

transporte do fornecedor até a empresa, além disso, as atividades de apoio, de 

manuseio, manutenção de informação, e armazenagem suportam o processo. No 

subsistema de produção, as atividades de apoio relacionadas a ele são: 

programação de produtos, manutenção da informação e embalagens. A distribuição 

diz respeito à atividade primária de transporte e a de apoio e armazenagem, que 

envolve o apoio ao manuseio de mercadorias e das informações correspondentes, 

conforme podemos visualizar na Figura 1. 
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Sendo assim, além de fluxos diretos tradicionalmente considerados, a logística 

moderna engloba também, os fluxos de retorno de peças a serem reparadas, de 

embalagens e seus acessórios, de produtos vendidos devolvidos e de produtos 

usados/consumidos a serem reciclados. 

 

 

Figura 1 

Para Carter e Ellram (1998); assim como Leite (2009), a Logística Reversa engloba 

os canais de distribuição reversos e os processos e etapas pelos quais uma parcela 

de produtos pode readquirir valor, após atingirem o fim de suas vidas úteis. 

 

5.2 Legislação 

Em agosto de 2010, foi sancionada a Lei 12.305/10 no Brasil, a qual tramitou cerca 

de 21 anos no Congresso Nacional e foi institui como Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) e altera a Lei no 9.605/1998. 

Dentre os principais critérios desta lei, cuja tem o feito de operacionalizar o 

gerenciamento dos resíduos sólidos, destinando estes corretamente ou fazendo 

retornar aos fabricantes, está à obrigatoriedade da logística reversa para alguns 

tipos de resíduos, conforme artigo 33: “São obrigados a estruturar e implementar 

sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 

consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 
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manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de: eletroeletrônicos, pilhas e baterias, embalagens de agrotóxicos, 

pneus e lâmpadas fluorescentes”.  

A vantagem das empresas que contribuem para o cumprimento dessa lei é que por 

ser um meio de preservação ambiental, considerando que reduz os impactos 

negativos ao meio ambiente; a própria, será recompensada com salutares retornos 

de uma imagem diferenciada como vantagem competitiva em comparação aos seus 

concorrentes. 

Um dos processos existentes e relativos à destinação final ambiental de forma 

correta das embalagens é a venda das mesmas, que não podem mais ser 

reutilizadas, para uma empresa que irá reciclá-la. 

Além disso, os instrumentos da PNRS ajudarão o Brasil a atingir uma das metas do 

Plano Nacional sobre Mudança do Clima, que é de alcançar o índice de reciclagem 

de resíduos de 20% em 2015. 

 

5.3 Campanhas de Logística Reversa das Principais Empresas de Telefonia 

Móvel no município de São Paulo. 

Atualmente no Brasil, não há um modelo consolidado de logística reversa de pós-

consumo integrado, que envolva todos os responsáveis pela cadeia de valor dos 

aparelhos celulares e seus acessórios.  

Neste sentido, o que têm sido feito são inciativas isoladas de cada um dos 

responsáveis envolvidos na cadeia, tais como: a) Os fabricantes dos aparelhos 

celulares como LG, Nokia, Motorola e Samsung recebem em suas fábricas e em 

estabelecimentos de assistência técnica os aparelhos usados e outros 

componentes; b) As operadoras como a Claro, Oi, TIM e Vivo possuem programas 

específicos para coletar aparelhos em suas lojas próprias e 

representantes/revendedores de seus serviços e venda de aparelhos celulares 

(Tabela 1); c) As empresas Eco-Cel, Oxil, Cooperei, GM&C LOG e outras atuam em 

operações logísticas, sendo contratadas para efetuar a coleta, triagem e separação 

das partes, destinando alguns componentes como o plástico para a reciclagem, e 

placas de circuito para empresas especializadas na extração de metais.  

Ainda assim, os resultados obtidos por meio dessas iniciativas isoladas são pouco 

expressivos. Todos estes trabalhos desenvolvidos pelos fabricantes, operadoras e 
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empresas logísticas, estão conseguindo recolher em torno de 1% do volume de 

celulares relacionados a novas linhas que são adicionadas por ano, o que revela que 

as estratégias adotadas não têm conseguido a adesão dos consumidores de 

aparelhos celulares (ANATEL, 2014). 

De acordo com Limonta (2015), existem dois principais pontos que dificultam a 

estratégia de logística reversa dessas empresas, como o volume de produtos 

“piratas” em circulação no Brasil e o destino dos resíduos de maior valor agregado, 

como as placas e circuitos contendo metais preciosos. Tais materiais são destinados 

para fora do país, porque na América Latina não há uma empresa para buscar 

nesses resíduos produzidos os insumos que possam entrar novamente em 

processos produtivos.  

Tabela 1: Campanhas de Logística Reversa 

 

Fonte: RELATÓRIO de Sustentabilidade das empresas de telefonia Claro, Tim, Oi e Vivo. 2015.  

 

  

Operadora CLARO OI TIM VIVO

Programa Claro Recicla Descarte Certo

Recarregue o 

Planeta e Papa-

Pilhas.

Reciclar Conecta

Início 2008 2009 2006 2006

Material  

Coletado

Aparelhos 

celulares,

baterias, 

acessórios e 

pilhas.

Aparelhos 

celulares,

baterias, 

acessórios, 

lâmpadas e pilhas.

Aparelhos 

celulares,

baterias, 

acessórios e 

pilhas.

Aparelhos 

celulares,

baterias e 

acessórios.

Método 

Urnas de coleta 

em lojas próprias e 

autorizadas Claro.

Urnas de coleta 

em lojas próprias 

OI.

Urnas de coleta 

em lojas próprias,

autorizadas e 

pontos de revenda 

TIM em todo o 

Brasil.

3.700 Urnas de 

coleta em lojas 

próprias,

autorizadas e 

pontos de revenda 

VIVO em todo o 

Brasil.

Último 

resultado 

apurado do 

programa pela 

empresa

Em 2012, foram 

coletados 65.396 

celulares e 

baterias, e 1,7 

toneladas de 

acessórios e 

pilhas.

Em 2012, foram 

coletados 6,7 mil 

toneladas e 312 

mil itens de 

resíduos 

(lâmpadas e 

pilhas).

Em 2012, 70.000 

aparelhos foram 

coletados, 

representando 

13,9 toneladas de 

aparelhos (Envio 

de 87,8 kg de 

resíduos

para a Bélgica).

Em 2013, foram 

coletados 135.834 

mil itens entre 

aparelhos e 

acessórios.
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6. Resultados 

De forma geral, predomina no perfil de respondentes uma idade entre 21 e 35 anos 

(71%), sexo feminino (74%), nível superior completo (33%) em se tratando de 

escolaridade e renda acima de quatro salários (32%). Do total de 235 respondentes, 

a maior parte (51%) guarda os celulares usados, (36%) troca ou vende e somente 

(7%) recicla, enquanto um percentual menor (4%) descarta o celular de forma 

totalmente incorreta (lixo). Visando alcançar algum tipo de conclusão a respeito dos 

quatro grupos encontrados pela pesquisa, foi feito um cruzamento de dados, cujos 

resultados são apresentados na sequência. 

O primeiro grupo será chamado de “pragmáticos”, porque reúne usuários 

interessados na tecnologia atualizada (principal motivo de troca para 69%) e, por 

conta disso, ficam pouco tempo com o celular (55% entre um e dois anos), Somente 

1/3 (33%) conhece a PNRS, mas a maioria apoia totalmente a reciclagem (75%), até 

porque sabe que as baterias são nocivas (90%) e valoriza produtos verdes (86%), 

mas nem todos estão dispostos a pagar mais por produtos verdes (38% pagariam 

mais). Em se tratando de informações relacionadas ao descarte de celulares, 76% 

afirma que não existe fácil acesso a essas informações, somente 9% conhece algum 

programa de reciclagem e 22% notou alguma campanha nas lojas das operadoras 

de celulares. Convergindo em relação a esses pontos, 63% informou que a principal 

dificuldade relacionada ao descarte é a informação sobre como e onde descartar. 

Entretanto, somente 53% deles tomam uma atitude proativa, no sentido de consultar 

o site do fabricante e procurar tais informações. 

O segundo grupo é o dos “previdentes”, porque costumam usar o celular por mais 

tempo (47%, mais de dois anos), trocam quando há defeito (49%) e todos guardam 

os celulares antigos. Conforme grupo anterior, somente 1/3 (33%) conhece a PNRS, 

70% apoia a reciclagem, 94% sabe que as baterias são nocivas e 83% valoriza 

produtos verdes, mas nem todos estão dispostos a pagar mais por produtos verdes 

(44% pagariam mais). Em se tratando de informações relacionadas ao descarte de 

celulares, 77% dos respondentes afirmaram que não existe fácil acesso a essas 

informações, somente 13% conhece algum programa especifico e 25% notou 

alguma campanha nas lojas das operadoras de celulares. Convergindo em relação a 

esses pontos, 69% do grupo informou que a principal dificuldade relacionada ao 

descarte é informação sobre como e onde descartar. Entretanto, 50% deles toma 
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uma atitude proativa, no sentido de consultar o site do fabricante e procurar tais 

informações. 

O terceiro grupo é o dos “preocupados”, aqueles que se preocupam e agem em 

relação a questão da logística reversa dos celulares. Em se tratando de 

escolaridade, trata-se de um perfil com indícios de maior escolaridade (44% com 

pós-graduação completa). Similar aos “pragmáticos”, 50% costuma ficar entre um e 

dois anos com o celular, sendo que os principais motivos de troca são “defeitos” 

(44%) e ‘tecnologia” (39%). Diferente dos perfis anteriores, 61% conhece a PNRS, 

94% apoia totalmente a reciclagem, 94% sabe que as baterias são nocivas e todos, 

sem exceção, valorizam produtos verdes, mas nem todos estão dispostos a pagar 

mais por produtos verdes (44% pagariam mais). Em se tratando de informações 

relacionadas ao descarte de celulares disponibilizadas pelos fabricantes, 78% afirma 

que não existe fácil acesso a essas informações, mas 50% conhece algum programa 

de reciclagem e 44% notou alguma campanha nas lojas das operadoras de 

celulares. Não obstante tal percepção, assim como os perfis anteriores, 67% desses 

respondentes informaram que a principal dificuldade relacionada ao descarte é como 

e onde descartar. O mesmo percentual toma um atitude proativa, no sentido de 

consultar o site do fabricante e procurar tais informações por si próprio. 

Finalmente, o último grupo, será chamado de “preguiçosos”, porque 

aparentemente apoia a reciclagem, tem acesso ou procura acessar informações, 

mas descarta o celular da pior forma possível: no lixo. Neste grupo, foi evidenciada 

uma leve redução do nível de escolaridade (superior incompleto, 42%). Semelhante 

aos “previdentes”, 50% costuma ficar mais de dois anos com o celular e o principal 

motivo de troca são “defeitos” (58%). Diferente dos anteriores, nenhum dos 

respondentes conhece a PNRS, e somente metade apoia totalmente a reciclagem, 

apesar de 92% saber que as baterias são nocivas e valorizar produtos verdes, mas 

poucos estão dispostos a pagar mais por produtos verdes (17% pagariam mais). Em 

se tratando de informações relacionadas ao descarte de celulares disponibilizadas, 

75% afirmou que não existe fácil acesso a essas informações, mas todos conhecem 

algum programa de reciclagem e 83% notou alguma campanha nas lojas das 

operadoras de celulares. Alinhados com tal percepção, um percentual menor desses 

respondentes em relação aos demais perfis (50%) informou que a principal 

dificuldade relacionada ao descarte é a informação de como e onde descartar. De 
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forma surpreendente, 67% dos respondentes tomam uma atitude proativa, no 

sentido de consultar o site do fabricante e procurar tais informações. 

 

7. Conclusões  

De forma geral, todos os grupos reclamam a respeito da falta de informações 

relacionadas com o “como e “onde” reciclar”, já que os programas/campanhas de 

reciclagem (inclusive em lojas) são notados por poucos (varia entre zero e 25% para 

quem não recicla). Neste sentido, cabe a inserção de programas/campanhas que 

sejam mais atraentes para os perfis identificados. Por exemplo, os “pragmáticos” 

prezam tecnologia, mas não abrem mão de aspectos financeiros (vendem ou 

trocam). Nesse caso, a operadora poderia “comprar” os celulares usados por meio 

de um desconto na compra de celulares novos. Os “previdentes” prezam a 

segurança de ter um celular “back up”, mas esse tipo de garantia poderia ser 

oferecido pelas operadoras aos usuários que, ao invés de manter o celular 

guardado, o entregassem para reciclagem. Considerando-se que os grupos 

anteriores representam 87% do total de respondentes, se tais ações atingissem 

somente 10% desse público (8,7% na amostra), isso significaria mais que o dobro do 

número de pessoas que atualmente reciclam o celular (7%), conforme indicado na 

amostra.  
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