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1. RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal, identificar como é feito o processo da 

logística reversa das baterias de celular em uma cidade da região noroeste paulista. 

Como procedimento metodológico foi utilizado a pesquisa de natureza exploratória, 

com estudo de caso e o instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário 

aplicado para os responsáveis das empresas de telefonia Vivo e Claro, em junho de 

2016. Ambas as empresas afirmaram que possuem consciência dos problemas que 

podem ocorrer quando existe o descarte incorreto da bateria do celular, afirmam 

também que promovem campanhas de conscientização e que não existem 

desvantagens no processo de logística reversa, trazendo como benefícios a 

preservação ambiental, além de proporcionar renda com a venda dos materiais, 

renda está revertida em projetos de cunho socioambiental. Com a intenção de 

promover à sustentabilidade as empresas promovem campanhas para conscientizar 

os consumidores a retornarem ao ponto de vendas as baterias dos celulares após o 

consumo. 
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2. INTRODUÇÃO 

 Com o passar dos anos, o consumo aumentou de forma demasiada, fazendo 

com que se produza mais, gerando mais resíduos, causando degradação ao meio 

ambiente e comprometendo os recursos naturais que estão cada vez mais 

escassos.  

  Um novo conceito surge, logística reversa, fazendo com que as empresas se 

conscientizem pela responsabilidade por todo o ciclo de vida de seus produtos, 

caminhando para um mundo mais sustentável.  

  Adotando o sistema reverso, as empresas poderão fazer com que seus 

produtos após o final de sua vida útil retornem para o canal de distribuição nos quais 

serão reaproveitadas como matérias primas secundárias ou para o descarte correto. 

  Com o avanço acelerado da produção e do desenvolvimento tecnológico, 

houve aumento significativo do “lixo eletrônico”. Quando estes resíduos entram em 

contato com o planeta de forma incorreta, acabam se tornando nocivos à saúde, fato 

este, que leva as empresas produzirem de maneira mais consciente.  



   

 Os produtos eletrônicos estão aumentando cada vez mais com o avanço da 

tecnologia, alguns deles como os de telecomunicações possuem um ciclo de vida 

muito curto porque ficam obsoletos devido às novas tecnologias, então são 

substituídos e descartados rapidamente, acontece que este descarte é feito de 

forma incorreta.  

3. OBJETIVO 

  Este artigo tem como objetivo principal, identificar como é feito o processo da 

logística reversa das baterias de celular em uma cidade da região noroeste paulista. 

  Para atingir o objetivo geral traçado, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos, procurando identificar: a) O processo, as vantagens e desvantagens da 

logística reversa; b) O nível de preocupação da empresa em relação ao descarte 

das baterias de celular; c) Os principais benefícios do retorno das baterias ao 

processo de produção; d) O nível de conhecimento das empresas sobre os impactos 

que as baterias podem causar ao meio ambiente; e) O nível de conhecimento da 

empresa sobre a lei 12.305/10. 

 

4. METODOLOGIA 

O procedimento metodológico utilizado no trabalho foi a pesquisa de natureza 

exploratória, onde a mesma exalta a ideia de proporcionar maior familiaridade ao 

problema através de levantamentos bibliográficos e entrevistas de modo que a 

pesquisa possa ser feita com uma maior compreensão e precisão, o intuito desse 

tipo de estudo é procurar padrões, ideias ou hipóteses. 

O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso, sendo definido como 

pesquisa qualitativa que nada mais é que um estudo empírico que busca determinar 

ou testar uma teoria, e que tem as entrevistas como uma das fontes de informações 

mais importantes. 

As técnicas de amostragem utilizadas foram a não probabilística (amostra 

intencional), pois escolhem pessoas que podem ajudar na pesquisa porque já 

conhecem o assunto. 

O instrumento de coleta de dados utilizado neste estudo foi o questionário, 

aplicando-se a entrevista com os responsáveis das empresas de telefonia Vivo e 

Claro em uma cidade da Região Noroeste Paulista, no mês de junho de 2016, com o 

propósito de coletar informações sobre o processo de logística reversa das baterias 

utilizadas pelos consumidores. 



   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  A logística trata da movimentação dos materiais e informações desde o 

momento da aquisição até a entrega do produto pronto ao cliente final. 

  Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que 

planeja, implementa e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de 

matérias-primas, materiais semiacabados e produtos acabados, bem como as 

informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com 

o propósito de atender às exigências dos clientes. (CARVALHO, 2002, p. 31).  

  Para que todo processo da cadeia de suprimentos seja eficaz, a logística 

contribui significativamente para melhoria em qualquer processo produtivo. 

 A Logística Empresarial tem como maior objetivo, redução dos custos e 

conservação da qualidade, poder atender os clientes no momento certo, garantir a 

disponibilidade dos produtos sempre, manter e aumentar a satisfação e fidelidade 

dos clientes. 

 Com o aumento da população, ocorre o aumento de resíduos que degradam 

o meio ambiente. As empresas se preocupam apenas em produzir e não se 

responsabilizam com o que ocorre com seu produto pós-consumo.  

  As empresas deveriam se conscientizar da importância de reaproveitar os 

insumos utilizados dentro do processo produtivo criando até mesmo outros produtos, 

e também reutilizar seus produtos pós consumo, ou pelo menos garantir o descarte 

correto sempre pensando na conservação do meio ambiente. 

  A logística reversa é um método para retorno de produtos depois de 

utilizados, eles retornam ao mesmo local onde foram adquiridos. 

  Logística reversa é a área da logística empresarial que planeja, opera e 

controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de 

pós venda e pós consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos 

canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: 

econômico, ecológico, de imagem corporativa, entre outros. (LEITE, 2005, p.16-17) 

 Com a escassez de recursos naturais este método tem um papel importante 

para rumo ao movimento sustentável, além de se destacar diante a concorrência.  

  A logística reversa inclui todas as atividades físicas e de gestão que apoiam a 

coleção destes produtos, transporte, produção, ponto de distribuição ou consumo, 

ponto de recuperação ou ponto de eliminação adequada. Ela trilha o caminho 



   

inverso da logística dos canais de distribuição, pois ao invés de levar um produto da 

fábrica para consumidor, faz todo o processo inverso, traz de volta um bem ou 

produto (seja por defeitos ou até mesmo o final de sua vida útil), do consumidor para 

a fábrica ou lugar de eliminação. (ROGERS & TIBBE-LEMBKE, 1998). 

  É importante para as empresas, pois as organizações que mostram grande 

interesse em preservação ao meio ambiente sempre estão à frente da concorrência, 

cumprindo com a legislação ambiental, garantindo a sustentabilidade, além de estar 

reduzindo custos está colaborando de uma forma legal com a natureza, isso pode 

até gerar uma estratégia de marketing.   

  Segundo Tadeu et. all. (2013) o avanço dos sistemas de produção, de 

informação e de tecnologia aliados à escassez de matéria-prima básica, bem como 

questões de ordem ecológica e ambiental possibilitou o surgimento de um novo perfil 

de consumidor, um consumidor mais consciente e exigente. Esse novo perfil de 

consumidor forçou agentes públicos e privados a acompanharem a tendência que, 

de forma pontual, possibilitou o desenvolvimento dessa nova área de logística 

empresarial. Assim, agregou-se um novo fluxo de distribuição denominado canal de 

distribuição reverso. 

  A vida útil do produto não termina após a entrega para o consumidor final, 

temos dois tipos de produtos, os duráveis e semiduráveis, após entrar no canal 

reverso eles podem ser aproveitados, a indústria pode transforma-los em matéria 

prima e fabricar um novo produto ou aproveitar algumas peças para fazer um 

produto secundário. 

  Essa ferramenta sempre existiu, mais agora a preocupação das empresas é 

constante devido à escassez de recursos naturais que não são renováveis que são 

usados para produzir matéria prima. O aumento da população cresce a cada dia, 

maior é a degradação do meio ambiente. Com essa nova preocupação as empresas 

buscam aplicar a logística reversa de seus produtos, para reciclar e a fim de diminuir 

os impactos causados.  

  É a operação do fluxo dos produtos que são descartados pela sociedade, 

como mostra a imagem passam em todos os processos de reciclagem destes 

produtos que chegaram ao fim da vida útil.  

  Pós-venda quando ouve falhas após a venda, como expedição errada, 

garantia da qualidade, e possui o fluxo reverso a solução.  



   

  São produtos adquiridos em pontos de vendas que são consumidos pelo 

consumidor final, após sua utilidade retornam ao canal reverso para tornarem 

matéria prima secundária, reuso ou descarte correto. Só pode ser considerada pós-

consumo quando não possuir mais utilidade para o consumidor, ou seja, o fim de 

vida útil do determinado produto.  

  Os canais de distribuição reversos de pós-consumo constituem-se pelo fluxo 

reverso de produtos ou materiais constituintes que surgem no descarte dos produtos 

depois de encerrada a vida útil e que retornam ao ciclo produtivo (LEITE, 2003). 

Esses canais podem ser de reciclagem ou de reuso. 

  O canal reverso de pós-consumo pode ser reciclado, reutilizado ou para 

desmanche, vai para destinação final ou para reaproveitamento de matérias primas 

secundárias e mercados secundários com um ciclo sem fim. 

   “A vida útil de um bem é entendida como o tempo decorrido desde a sua 

produção original até o momento em que o primeiro possuidor se desembaraça dele” 

(LEITE, 2003, p. 34). Um produto ou material torna-se bem de pós-consumo quando 

sua vida útil é encerrada, mesmo assim, ainda pode ser aproveitado para algum fim 

específico. 

  Depois de usado o consumidor poderá descarta-lo de qualquer forma, a 

empresa que adota esse procedimento de pós-consumo poderá coletar esses 

produtos para contribuir com o meio ambiente e inserir novamente para a produção. 

  Leite (2003) reforça que a aplicação da Logística Reversa de pós-consumo 

gera vantagens econômicas, tendo em vista a utilização de matérias primas 

secundárias ou recicladas reintegradas ao ciclo produtivo, que geralmente 

apresentam preços menores em relação às matérias-primas virgens.     

Consequentemente também gera uma redução no consumo de insumos 

energéticos, como economia de energia elétrica, energia térmica, dentre outros, 

atentando ao fator sustentabilidade, ou seja, menor custo produtivo com menor 

utilização de recursos naturais. Com isso, beneficia a empresa de forma econômica, 

preservando o meio ambiente, com menor utilização de recursos naturais e 

garantindo assim melhor qualidade de vida à sociedade.  

  São os produtos que por algum motivo voltaram para a cadeia de distribuição 

direta, seja por defeitos, arrependimento, local incorreto, produto errado; são 

retornados ao comercio para serem substituídos. Este serviço é assegurar que o 

cliente tenha maior aproveito com o que adquiriu e valor da sua compra, e claro que 



   

pode falhar então a logística de pós-consumo entra para minimizar o tempo que o 

cliente pode ficar sem a sua aquisição. 

  Para Leite (2002) citado por Mello ett. all. A logística reversa de pós-venda, é 

uma atividade que vem impactando na fidelização dos clientes, e essa assistência 

técnica de pós-venda além de fidelizar o cliente, alavanca a imagem e marca 

empresarial. Estes motivos foram agrupados nas categorias: Comerciais; 

Garantia/Qualidade e Substituição de Componentes.  

 É uma forma de competitividade em destacar-se obtendo um diferencial em 

fidelizar os clientes oferecendo essa assistência garantindo a satisfação do cliente e 

melhorar a imagem da empresa. 

  Toda geração de lixo estão existentes os problemas, a tabela mostra os 

problemas em cada aspecto, devido a grandes quantidades de resíduos a falta de 

localidade para todo esse volume, são descartados e expostos inadequadamente, 

gerando todos os tipos de problemas classificados. 

  A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço 

necessário ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e 

econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. 

  Prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta 

a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para 

propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que 

tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação 

ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou 

reutilizado). MMA (2016, on-line). 

  A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei ampla de 56 artigos de 

regras claras que devem ser seguidas por empresas, governo e também pela 

população. Ela possui um guia de gestão que indica qual a ordem que devem ser 

aplicado à gestão dos resíduos sólidos está ordem é: 1) Reduzir; 2) Reutilizar; 3) 

Reciclar; 4) Recuperar; 5) Destinar sobre o solo. 

  Uma das consequências mais esperadas desta legislação é o fim dos lixões, 

insalubres, desumanos, e tóxicos.  

  Os lixões são proibidos, pois causam danos à saúde humana além de 

degradar o meio ambiente, os aterros sanitários não são proibidos, porque a toda 



   

uma preparação no solo onde são colocados os lixos que são tratados e aquela área 

depois poderá ser recuperada. 

 Como a toneladas de lixo produzidas pelos seres humanos não a mais 

espaço para aterros sanitários, então o novo método é reciclar os tipos de resíduos 

que podem ser recuperados, resíduos chamamos de todo lixo que podem ser 

recuperados e lixo é o que não pode ter aproveito nenhum como papel higiênico, 

fraldas, plásticos, peles, então somente eles que devem ir para uma destinação final 

no caso seria os aterros. 

 A reciclagem é o processo de transformação de um material, cuja primeira 

utilidade terminou, em um novo produto igual ou sem relação com o anterior. O 

material que foi transformado é chamado de reciclado. É importante não confundir o 

conceito de reciclagem com reutilização, visto que na reutilização o material não é 

transformado em um novo produto. Ao reutilizar um produto, podemos aplica-lo na 

mesma função ou em outras funções, um exemplo é o uso de garrafas como objetos 

de decoração. INFOESCOLA (2016, online). 

  Temos esses dois conceitos, a reciclagem e reutilização, como sabemos a 

reciclagem é o produto que pode voltar ao seu estado anterior, o papel, por exemplo, 

não pode voltar a seu estado normal então ele é classificado na reutilização. 

  A reciclagem depende da coleta seletiva para poder separar corretamente os 

materiais recicláveis que é uma parte do lixo que são reaproveitados. 

 A coleta seletiva é um método que pode separar os tipos de resíduos é a Lei 

12.305 que obriga o poder público a financiar projetos de coleta seletiva. 

  Assim além de separar corretamente os resíduos, ajuda a não contaminação 

do lixo e uma grande vantagem é a melhoria da qualidade desses materiais. 

  Classificando corretamente os tipos de lixo e o que podem ser reciclados, 

facilita o trabalho para o caminho da sustentabilidade, além de não contaminar todo 

o lixo quando são misturados. 

  Ela e a logística reversa podem ter algo em comum, mas possuem algumas 

diferenças, mais elas buscam o mesmo objetivo, diminuir a degradação do meio 

ambiente e estar a caminho da sustentabilidade.  

Quadro 1 – Diferença Entre Logística Reversa e Coleta Seletiva 

Logística 
Reversa 

É praticamente uma obrigação dos fabricantes, empresas, 
distribuidores e comerciantes, elaborar uma estrutura, para que os 
resíduos retornem ao ciclo produtivo, para que sejam aproveitados 
ou para descarte adequado. É uma obrigação do setor empresarial 
pois trata-se de resíduos perigosos. 



   

Coleta 
seletiva 

É uma obrigação do poder público, que são serviços de manejo de 
resíduos sólidos. 

Fonte: Adaptado de Wordpress (2016, online). 
 

6. RESULTADOS 

 Esta pesquisa foi aplicada em duas operadoras de celular, vivo e claro. No 

quesito sobre como é feito o processo de logística reversa das baterias utilizadas 

pelos consumidores, a operadora claro respondeu que na venda o cliente é 

informado que no descarte do aparelho, baterias e carregadores o cliente ganha um 

bônus caso ele encaminhe a nossa loja.  

  Quando o cliente devolve a bateria, o mesmo é coletado periodicamente por 

uma empresa parceira e levado ao destino correto, e a operadora vivo respondeu 

que No ato da venda o cliente é informado que no descarte do aparelho, baterias e 

carregador seja encaminhado até nossa loja. Possuímos urnas de recolhimento 

onde o cliente devolve o lixo eletrônico, inclusive as baterias.  

  Quando questionado se a empresa tem consciência dos problemas que 

podem ocorrer quando há descarte incorreto da bateria do celular, ambas disseram 

que sim. 

  Sobre se as empresas promovem ou realizam campanhas para conscientizar 

os consumidores a retornarem ao ponto de vendas as baterias dos celulares após o 

consumo e claro apresentou o O Claro Recicla, programa de conscientização sobre 

o descarte correto de celulares, baterias e acessórios e o Claro Clube, programa de 

relacionamento e fidelização da operadora, fizeram uma parceria para incentivar as 

pessoas a destinarem de forma adequada seus celulares e baterias fora de uso ou 

obsoletos e a vivo Projeto Vivo Recicle seu celular.  

  Ambas alegam que não há desvantagens quando questionadas sobre a 

prática da logística reversa, enquanto que a operadora claro, através da mesma, 

estimula seus clientes com bônus que podem ser trocados por prêmios, além de 

uma marketing positivo para a empresa, a operadora vivo alega ser vantajoso que o 

descarte adequado das baterias, já que prejudicam a saúde das pessoas e o meio 

ambiente.  

  Segundo a claro, a logística reversa das baterias de celulares traz como 

benefícios a preservação ambiental como contribuição com o planeta e para a 

operadora vivo, os benefícios seriam a não contaminação do meio ambiente e 

proteção à saúde das pessoas, acreditando que contribui para um futuro melhor, 



   

além de que, segundo a Vivo, a renda adquirida na venda desses materiais é 

diretamente revertida ao Instituto Ipê, e é investido em projetos de conservação da 

fauna e flora brasileiras e de nascentes de rios, desenvolvidos pelos projetos Mico-

leão-da-cara-preta, Mico-leão-preto e Nascentes Verdes Rios Vivos, do Instituto Ipê. 

  Ambas as empresas se preocupam com o descarte ecologicamente correto 

ao final do ciclo de vida das baterias, para preservação do meio ambiente.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A logística reversa gerencia o fluxo reverso dos produtos em diversos 

seguimentos e várias situações, podendo ser aplicada no pós venda onde os 

produtos voltam para sua cadeia de distribuição direta seja por motivo de 

arrependimento; produto errado e necessitam retornar ao produtor.  

No pós-consumo onde gerencia o fluxo de produtos descartados pela 

sociedade desde a coleta seletiva até retornarem ao canal reverso para tornarem 

matéria prima secundária. 

Considerando o propósito deste estudo em identificar como é feito o processo 

de logística reversa das baterias utilizadas pelos consumidores utilizamos as 

empresas de telefonia Vivo e Claro e obtemos uma visão positiva de ambas as 

empresas, pois demonstraram preocupação seja por respeito à natureza ou 

vantagens competitivas adquiridas com a boa imagem de suas marcas. 

Com o consumo cada vez maior de produtos eletrônicos, e a rápida 

obsolescência dos produtos geram grande quantidade de lixo eletrônico, 

ocasionando uma preocupação geral.  

Com a intenção de promover à sustentabilidade as empresas promovem 

campanhas para conscientizar os consumidores a retornarem ao ponto de vendas 

as baterias dos celulares após o consumo. 
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