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Resumo: O respectivo artigo apresenta o tema da logística reversa, a qual está 

modificando as relações entre governo, empresa e sociedade. O tema, antes 

desconhecido por consumidores e pouco citado por organizações, tornou-se 

obrigatório por motivos legais e por competitividade empresarial, afinal, nos 

últimos anos, o foco das empresas gira em torno da sustentabilidade, muitas 

vezes conquistada pela logística reversa, seja ela de pós-venda ou pós-

consumo. A logística reversa é um processo muito amplo, que pode ser 

utilizado de diversas formas e em diversos canais. Adquirindo conhecimento 

sobre o tema, empresas podem conseguir grande retorno financeiro, 

cumprimento de obrigações legais e reconhecimento de clientes. Devido à falta 

de materiais explicativos sobre o tema, diversas empresas acreditam que o 

processo reverso resulta apenas em custos, desconhecendo os benefícios 

reais de sua implementação. Para a construção destas informações, a 

principio, foram elencados os conceitos que envolvem a logística reversa e sua 

atuação na sustentabilidade, em seguida, foram abordados os pontos que 

darão a visão da sua necessidade para as organizações e para a sociedade, 

bem como as dificuldades para a sua implementação. 

INTRODUÇÃO 

Ao analisar os impactos ambientais e sociais, a logística 

reversa e a sustentabilidade criam um novo modelo de gestão de negócios. 

GUARNIERI (2011) expõe que são diversos os motivos que tornaram a 

logística reversa em um assunto relevante, como exemplo: a redução do ciclo 

de vida mercadológico dos produtos, a criação de novas tecnologias e de 

novas matérias primas, sua obsolescência precoce, a necessidade de consumo 

descontrolado de consumidores a cada lançamento e altos custos de reparo 

quando comparados ao custo de mercado. 

Além da competitividade empresarial adquirida com a 

implementação da logística reversa, atualmente ela não é um item de escolha e 

sim uma obrigatoriedade para diversas organizações devido às legislações 

implementadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

OBJETIVO 



Devido a falta de material sobre o tema, pequenos empresários 

desconhecem as vantagens de implementar a logística reversa, acreditando 

que ela gera apenas custos as empresas, sendo assim, o objetivo é 

demonstrar as vantagens da logística reversa na atuação da sustentabilidade 

empresarial, para empresas de todos os portes.  

MÉTODO 

Para elaboração do estudo, realizou-se uma pesquisa 

exploratória com consulta em livros atuais, artigos com estudos de caso que 

relatam a eficiência e os resultados obtidos, periódicos que atualizam com 

frequência este tema, legislações criadas dentro dos últimos anos e 

webgrafias. 

DESENVOLVIMENTO 

Logística reversa é o processo que trata os resíduos após 

terem sido gerados, tendo como “propósito recuperar valor ou garantir o 

descarte de forma apropriada” (VALLE; SOUZA et al., 2014. p.19). 

O desenvolvimento de uma gestão ambiental e ecológica de 

recursos pensando no futuro é crucial do ponto de vista da sustentabilidade 

coorporativa, como citado por GUARNIERI (2011) o lema dos empresários 

voltados para o futuro passou a ser administrar com consciência ecológica. 

Atualmente a sustentabilidade esta em foco, tornando a implementação da 

logística reversa um diferencial para as empresas, porém para que o processo 

seja viável, atrativo e compensador, o fluxo reverso (coleta dos materiais no 

consumidor final e retorno destes para o ponto de origem) necessita ser 

eficiente e de baixo custo. 

A logística reversa pode ser dividida em duas áreas de 

atuação: Logística reversa pós-venda, aquela que o consumidor teve um pouco 

ou nenhum uso do produto e a logística pós-consumo, aquela que o 

consumidor utilizou, porém há necessidade do retorno para empresa. Portanto, 

há diferença nos produtos que retornam para empresa, para isso existem 

vários canais reversos de revalorização, tornando possível um destino final 

correto para todo e qualquer produto. 



O que antes poderia ser um problema transforma-se em uma 
oportunidade de ganhos de diversas naturezas, quando a 
Logística Reversa é adequadamente planejada e executada. 
Empresas inovadoras e estrategicamente perspicazes já 
destinam recursos e a atenção devida para estes ganhos. 
(LEITE, 2011) 

Com o conhecimento do tema, empresas de qualquer porte 

podem implementar este recurso, trazendo para sua empresa a imagem da 

sustentabilidade procurada pelo mercado, além de conseguir retorno financeiro 

com a revalorização do produto retornado. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Segundo um estudo realizado por GUARNIERI (2011) em uma 

indústria de grande porte de sistemas térmicos para veículos, os refugos de 

peças com defeitos representam cerca de 6.000 quilos de rebarba e 34.000 

quilos de alumínio, estes são enviados para metalúrgicas como remessa para 

industrialização com a finalidade de reciclar o alumínio e retornar para 

utilização, com esse processo é possível obter de retorno aproximadamente R$ 

204.000,00 por mês. 

FONTES CONSULTADAS 

GUARNIERI, P. Logística Reversa: Em busca do equilíbrio econômico e 

ambiental. 1ª Edição. Recife: Clube dos Autores, 2011. 308p. 

VALLE, R.; SOUZA, R. G.; et al. Logística Reversa: Processo a processo. 1ª 

Edição. São Paulo: Atlas, 2014. 272p. 

LEITE, P. R. Logística Reversa: Meio ambiente e competitividade. 1ª 

Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003. 250p.  

LEITE, P. R. Logística Reversa: Meio ambiente e competitividade. 2ª 

Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 239p. 

LEITE, P. R. Logística Reversa e a regulamentação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, Tecnologística, Disponível em: 

<http://www.tecnologistica.com.br/artigos/logistica-reversa-e-a-regulamentacao-

da-politica-nacional-de-residuos-solidos/>. Publicado 21/05/2011. Acesso em: 

07 mai. 2016.  


