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1. RESUMO 

O rápido desenvolvimento tecnológico experimentado pelo mundo nos últimos anos, 
aliado à abertura de mercados promovida pelos efeitos da globalização, promoveram 
nas empresas uma verdadeira corrida em busca pela competitividade. O presente 
trabalho tem como objetivo central analisar os impactos causados pela aplicabilidade da 
Lei 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) nas empresas que atuam na 
comercialização de pneus no município de General Salgado, bem como o 
comportamento dos gestores, dos consumidores diante da referida norma, além de 
estudar a eficácia da norma legal na preservação do meio ambiente. Durante a 
pesquisa, foram abordados conceitos de grande relevância para a elucidação do papel 
da Logística Reversa do Canal de Pós-Consumo na adaptação das empresas às 
constantes mudanças verificadas dentro do cenário empresarial. Mesmo se tratando de 
um pequeno município do interior, as empresas que adotam a logística reversa como 
parte de suas estratégias tem se beneficiado de um status altamente positivo, pois o 
cumprimento da lei em questão contribui para a melhoria da imagem corporativa. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

O rápido desenvolvimento tecnológico experimentado pelo mundo nos últimos 

anos, aliado à abertura de mercados promovida pelos efeitos da globalização, 

promoveram nas empresas uma verdadeira corrida em busca pela competitividade. 

Diferente dos tempos antigos, o gestor moderno tem a necessidade de inovar, de 

acrescentar algo a mais em seu produto a fim de torná-lo diferenciado no mercado 

consumidor e angariar a atenção dos clientes, que se tornam cada vez mais disputados 

por esse mercado. 

Diante desse cenário extremamente competitivo, observa-se um aumento na 

frequência de lançamentos de novos produtos pelas empresas. Tal processo tem 

promovido importantes mudanças nos hábitos dos consumidores modernos, que 

tendem a acompanhar tal competição, cedendo aos apelos da mídia, que diariamente 

promove a divulgação de novos produtos. Desta forma, o comportamento do 

consumidor moderno segue a tendência de inutilizar muitos produtos que ainda 

estariam em condições de uso, para adquirir os novos produtos mais inovadores. 

Esse comportamento do consumidor moderno tem gerado algumas 

preocupações no que se refere às questões ambientais, chamando atenção das 

autoridades competentes, que se movimentam para conter o avanço de um grave 

problema: o acúmulo de lixo gerado pela nova geração de consumidores. 



Ao se debruçarem sobre esse problema de ordem ambiental, alguns estudiosos 

e autoridades, destacam a importância da Logística Reversa na redução dos impactos 

ambientais, enfatizando a necessidade das empresas buscarem o crescimento 

sustentável.  

A Logística Reversa, diferente do modelo convencional de logística empresarial, 

visa à destinação correta e sustentável dos produtos após o fim de sua vida útil, ou até 

mesmo a recuperação destes produtos de maneira sustentável. Devido à sua 

importância nos últimos tempos, a Logística Reversa tem alavancado o Marketing 

Institucional das organizações, agregando uma imagem positiva às empresas que 

aderiram a essa importante estratégia.Assim sendo, a Logística Reversa tornou-se um 

importante instrumento de promoção do desenvolvimento econômico e social, 

caracterizando-se por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos no setor empresarial. 

A Logística Reversa se divide em dois importantes canais: Canal Reverso de 

Pós-Venda e Canal Reverso de Pós-Consumo. O primeiro canal trata do retorno de 

produtos que chegaram ao consumidor com algum tipo de problema, defeitos de 

fabricação, desacordo com o pedido, dentre outros motivos. O segundo canal, sobre o 

qual o presente artigo irá discorrer, trata do retorno dos produtos que já foram 

consumidos e precisam ser reciclados, recuperados ou encaminhados aos aterros 

sanitários. 

A Logística Reversa de Pós-Consumo (LRPC) é denominada como a área de 

atuação da Logística Reversa que igualmente equaciona e operacionaliza o fluxo físico 

e as informações correspondentes aos bens de pós-consumo descartados pela 

sociedade em geral e que retornam ao ciclo de negócio ou ao ciclo produtivo por meio 

de canais de distribuição reverso específicos.  

O rápido crescimento do mercado global, influenciado pela constante 

modernização da termologia e com o aumento do número de habitantes nas cidades, 

cresce a geração de lixo, dificultando o gerenciamento de modo sustentável. 

Motivos estes que desde 12 de agosto de 2010, através da lei 12.305/10, foi 

instituído a política nacional de resíduos solido (PNRS), que define os princípios, 



objetivos e diretrizes relativos à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos 

(OECO,2014). 

A Lei 12.305/10 responsabiliza as empresas pelo retorno de seus produtos 

após o uso pelo consumidor, garantindo que tais produtos não sejam descartados de 

forma irresponsável no meio ambiente. Além disso, estabelece uma integração de 

municípios na gestão do lixo, exigindo destes uma atenção especial no que diz respeito 

ao descarte do lixo urbano. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o impacto da Lei 12.305/10, sob a 

ótica da Logística Reversa de Pós-Consumo, e os seus efeitos sobre a gestão das 

empresas que prestam serviços de borracharia e, por consequência, trabalham com um 

produto que, de acordo com a referida lei, após o uso é considerado um resíduo sólido: 

os pneus. 

 

4. METODOLOGIA  

 

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

exploratório, fundamentados por meio de levantamento bibliográfico com consultas em 

dissertações, artigos, e sites de proteção e preservação do meio ambiente. A pesquisa 

é qualitativa, tem como objetivo em coletar dados, através da pesquisa e compreensão 

dos dados coletados. Os dados foram coletados através da pesquisa online em 

diversos websites. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica para fundamentar o tema 

analisado e de acordo com Severino (2007, pág. 122), a pesquisa bibliográfica é aquela 

que se realizam a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses, site, etc. 

Em um segundo momento realizou uma pesquisa de campo, na cidade de 

General Salgado, e segundo Severino (2007, pág. 123), o objeto/fonte é abordado em 

seu meio ambiente próprio. A coleta dos dados é feita nas condições naturais em que 

os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem intervenção e 

manuseio por parte do pesquisador. 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

Nos últimos anos, muito se tem falado a respeito das questões ambientais, no 

crescimento sustentável das organizações e na preservação do meio ambiente. A 

ciência tem contribuído consideravelmente no desenvolvimento de pesquisas voltadas 

para o estudo da logística e, mais recentemente, diante das necessidades ambientais, 

para a logística reversa. 

 

5.1 Logística Reversa 

 

Vários autores tentam definir de forma apropriada o termo Logística Reversa. 

No entanto, por se tratar de um assunto relativamente novo, revelam que o conceito 

ainda está em evolução, devido a possibilidade de novos negócios ou mesmo do 

segmento de cada organização empresarial, não havendo portanto um conceito 

universal. 

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.” 

 

Nos últimos anos, a Logística Reversa tem assumido lugar de destaque dentro 

das organizações, tornando-se de fundamental importância para as empresas no 

âmbito econômico, social e ambiental, trazendo inúmeros benefícios para a 

organização e estendendo tais benefícios aos clientes, ao meio ambiente, à 

comunidade na qual a empresa se encontra inserida, e até mesmo ao governo. 

Segundo Leite (2009, p. 18), 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. 



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). 

 

5.2 Lei 12.305/10 

 

Um dos problemas atuais relacionados ao meio ambiente diz respeito à correta 

destinação dos produtos inaproveitáveis e resíduos sólidos decorrentes do processo de 

produção. Nesse sentido, a nova política nacional de resíduos sólidos, decorrente da 

recente Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, previu diversos mecanismos tendentes 

a minimizar os impactos negativos provocados pelos consumidores e fabricantes, em 

virtude do exaurimento da utilização dos produtos adquiridos.  

O presente trabalho, desse modo, investiga a amplitude das medidas instituídas 

pela nova lei, especialmente no que diz respeito à responsabilidade dos fabricantes em 

relação à reciclagem dos produtos colocados no mercado e descartados pelos 

consumidores.  

A logística reversa é uma técnica que prioriza a utilização de rejeitos para 

reintroduzi-los no ciclo de vida produtiva. Nesse sentido, apresenta-se interessante 

economicamente ao próprio fabricante, uma vez que pode reaproveitar componente e 

materiais que seriam perdidos com o fim da vida útil dos produtos colocados no 

mercado. 

A ideia básica reside no fato de que o fabricante (ou importador/comerciante e 

produtor) detém mais conhecimento técnico para promover, adequadamente, o 

recolhimento e tratamento dos produtos inservíveis. 

 

 

 

 



6. RESULTADOS 

 

Seguem algumas conclusões extraídas do questionário aplicado nas empresas 

prestadoras de serviços de borracharia do município de General Salgado: 

Boa parte das empresas entrevistadas (75%) realiza a coleta de pneus 

semanalmente. Segundo os gestores, esse prazo tem duas finalidades: evitar o 

acúmulo de grandes quantidades de pneus e também a proliferação de insetos 

transmissores de doenças que poderão se alojar nos pneus se ficarem por muito tempo 

armazenados. 

Apenas 25% dos gestores entrevistados afirmam que fazem a divulgação do 

recolhimento dos pneus usados para a comunidade local. Verifica-se, portanto, a 

carência de divulgação da lei que trata das políticas de resíduos sólidos. Segundo os 

gestores investigados, a lei não é devidamente divulgada para a população. 

A grande maioria das empresas investigadas (60%) apontam a imagem 

corporativa positiva como sendo a principal vantagem gerada pela aplicação da referida 

lei. Ou seja, o cumprimento da lei por parte da empresa transmite aos seus clientes a 

imagem de uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Para o restante dos 

gestores, a principal vantagem é a rentabilidade promovida pela logística reversa de 

pneus. 

A principal desvantagem observada por 65% dos gestores é a mão de obra e 

espaço adicional. Ou seja, para dar cumprimento à exigência legal, existe a 

necessidade de se destacar um funcionário para acompanhar o recolhimento e 

armazenamento dos pneus usados, além de alocar um espaço dentro da estrutura 

física da empresa destinado ao recolhimento dos mesmos. 

Por fim, o principal motivo apontado pelos gestores para a realização da 

logística reversa de pneus é a limpeza do canal de distribuição, que tem como principal 

vantagem o reforço da imagem corporativa. 

 

 

 

 



7. CONCIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização do presente trabalho, observou-se a importância da 

Logística Reversa para as organizações pesquisadas, para o meio ambiente e para a 

comunidade do município de General Salgado. 

Embora sejam notórios para os empresários a importância e os benefícios 

oferecidos pela Lei 12.305/10, percebe-se a necessidade de divulgação da mesma 

entre a população. Tal procedimento poderia contribuir de forma mais eficaz com o 

resultado esperado pelo legislador, uma vez que envolveria a participação popular no 

processo da logística reversa. 

Mesmo se tratando de um pequeno município do interior, as empresas que 

adotam a logística reversa como parte de suas estratégias tem se beneficiado de um 

status altamente positivo, pois o cumprimento da lei em questão contribui para a 

melhoria da imagem corporativa. 
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