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1. RESUMO 
Com o aumento populacional dos últimos anos, a geração de lixo também aumentou 

expressivamente, pois os indivíduos consomem cada vez mais, intensificando o 

problema do acumulo de lixo, tornando esta questão como algo preocupante para o 

futuro do planeta. Por este e outros motivos nos últimos anos aumentou a consciência 

da população de que não se podem gerar grandes volumes de lixos e tampouco haver 

desperdícios de recursos naturais, pois estes recursos que usufruímos do planeta são 

limitados, e que se algo não for feito a vida no planeta se tornara insustentável, pois o 

aquecimento global já é um problema que enfrentamos. Diante desta situação este 

tema tem se tornado frequente no setor empresarial, onde os empresários se 

preocupam cada vez mais com a sustentabilidade ambiental, por esse motivo tem se 

intensificado a atenção ao termo Logística Reversa. Este assunto tem aumentado 

significativamente, pelo motivo além de outros de ser um diferencial diante dos 

concorrentes, contudo que melhora a imagem corporativa da empresa perante a 

sociedade. A motivação deste trabalho aconteceu da necessidade de reaproveitar os 

recursos e deste modo tentar diminuir o volume de lixo gerado pelos clientes, 

contribuindo assim para o meio ambiente. Neste trabalho será apresentado um estudo 

de caso que visa implementar um projeto de Logística Reversa em uma empresa que 

atua no ramo de distribuição de cosméticos capilares. Serão mostrados os referenciais 

teóricos para o estudo da Logística Reversa, as etapas que foram realizadas para a 

aplicação do projeto, o seu desenvolvimento durante todo o tempo de realização, os 

benefícios alcançados e as projeções futuras, além dos impactos positivos gerados ao 

meio ambiente e a sociedade, pois este projeto também visa contribuir de forma positiva 

para as questões sócias. 

 

Palavras-chave: Logística Reversa. Lixo. Questões Ambientais. Questões Sociais. 
 
 
2. INTRODUÇÃO 

No momento atual existe uma grande preocupação com as questões relacionadas ao 

meio ambiente, principalmente no que se diz respeito a sua preservação. Grande parte 

ocorreu devido a anos de degradação, ocasionada quase sempre pelo ser humano.  

Com base nesse contexto, os indivíduos buscam incessantemente cada vez mais ações 



 

e métodos positivos referentes à preservação do meio ambiente, visto que ele está 

sofrendo grandes impactos climáticos ocorridos durante toda a historia. Em vista disto o 

termo logística reversa ganhou amplo destaque no meio empresarial. A logística 

reversa pode estar relacionada às questões ambientais, econômicas e legais, por isto o 

seu ganho de importância no meio empresarial, além da mesma ser um meio no quais 

empresas se tornam ecologicamente corretas através de sua correta adoção e 

aplicação. Por estas razões segundo Lora (2000) o meio ambiente deixa de ser apenas 

um fator de preservação para atender as legislações ambientais e passa a ser visto 

como um fator adicional no ganho de eficiência, principalmente no que diz respeito a 

ganhos monetários. 

No atual momento de crise econômica, empresas buscam cada vez mais se manterem 

competitivas para a sua própria sobrevivência, uma das soluções possíveis é a redução 

de seus custos, através da diminuição dos impactos ambientais. Assim empresas tem 

adotado a logística reversa como uma maneira de controlar e gerenciar seus resíduos 

sólidos após a destinação final, conseguindo perceber então que esta gestão impacta 

de maneira direta nos seus custos, além de ser uma condecoração da sociedade na 

questão da responsabilidade ambiental. A empresa a ser estudada adotou o método da 

logística reversa em suas embalagens plásticas e embalagens de papelão, alcançando 

assim que a mesma se torne um diferencial para a organização, trazendo inúmeros 

benefícios como a redução dos impactos ambientais, aumento da sua reputação 

perante aos seus clientes e uma maneira de reduzir seus gastos.  

Para dar inicio ao presente trabalho será aplicado um questionário nos salões de beleza 

no qual a empresa fornece seus produtos, assim a partir das respostas sairá uma 

análise preliminar para viabilizar a aplicação da logística reversa, sendo o retorno 

positivo a empresa irá realizar o seu papel social, doando essas embalagens para uma 

cooperativa, conseguindo assim atingir de forma favorável tanto as questões sociais 

como também as ambientais, garantindo um bom desenvolvimento ético, social e 

econômico. Além de abordar uma projeção futura para suas as outras franquias.  

 
3.OBJETIVOS 
A pesquisa tem por objetivo a aplicação e desenvolvimento da Logística Reversa de 

embalagens, em uma empresa de pequeno porte, que atua na distribuição de 



 

cosméticos capilares na cidade de Limeira/SP e assim identificar se os clientes tem o 

conhecimento da importância e valor da Logística Reversa em questões que dizem 

respeito á sociedade e a preservação do meio ambiente. 

 

4. METODOLOGIA 
Para a elaboração desse estudo, serão utilizados livros de autores renomados, no qual 

dissertam a importância da Logística Reversa e consequentemente o desenvolvimento 

sustentável e social. Conforme Gil (2002), a maneira a ser trabalhada se caracteriza 

como uma pesquisa exploratória e descritiva, através da aplicação de questionários 

referente à consciência social dos entrevistados, a fim de explicar e analisar de forma             

holística o tema a ser explorado, deste modo tendo uma analise com a maior exatidão 

possível. Assim o estudo se baseara em uma analise quantitativa dos dados obtidos, 

expondo o nível de conhecimento dos clientes em referencia a Logística Reversa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Referencial Teórico 

Segundo Novaes (2007), os primeiros relatos existentes sobre o conceito 

relacionado de Logística ocorreram na Roma e Grécia Antiga, onde os recursos e 

suprimentos usados na guerra eram de responsabilidade dos militares.   

Na visão de Guarnieri (2011) a questão da logística não está ligada apenas a 

questões referentes a transportes, ela é um processo que abrange tanto o 

gerenciamento da organização, passando pela compra e aquisição de matéria 

prima, movimentação, armazenagem, processo de transformação, produtos 

acabados e outros materiais, e por fim a entrega final aos seus clientes. Garantindo 

assim menores custos, e consequentemente aumentando a lucratividade.  

Segundo Martins e Laugeni (2005), a logística reversa pode ser entendida como um 

processo que precisa ser primeiramente planejado, implementado e assim controlar 

a eficiência, sendo ela relacionada ao fluxo de armazenagem; matéria prima; 

material em processo; produto acabado e também o fluxo de informações, com o 

foco sempre em atender o cliente de acordo com suas necessidades e exigências.  

Para maioria das empresas que segundo Barbieri e Dias (2002), adotam a gestão de 



 

logística reversa sempre tem um bom desempenho, pois gera a possibilidade de 

aproveitamento de produtos que foram produzidos e poderiam ser descartados, 

resultando um aproveitamento econômico, e consequentemente isso reduzira os 

impactos ambientais e sociais. 

Para Leite (2009), existem dois contextos sobre logística reversa, sendo eles: pós-

consumos, onde são os canais de distribuição reversos, no qual o produto retorna ao 

processo produtivo depois de sua utilidade ser concluída. A segunda divisão é a 

logística reversa pós venda, no qual também são canais de distribuição reversos, 

porem os produtos voltam ao processo produtivo com pouco ou nenhum uso, 

geralmente problemas ligados a qualidade.  

Para Donaire (2011) as questões ambientais tem ganhado forte atenção dos 

executivos nas ultimas décadas, pois eles têm como objetivo principal criar e 

promover ações que visam diminuir e/ou acabar com os impactos provocados ao 

meio ambiente, e consequentemente melhorando assim a reputação da empresa. 

Leite (2009) cita que produtos que na maioria das vezes poderiam ser reciclados ou 

reaproveitados são descartados pela sociedade, tanto em lixões como também de 

modo incorreta em lugares sem nenhuma capacidade de recolher esses matérias, o 

que acaba ocasionando perda monetária para a sociedade, e este descarte 

inadequado acaba por fim prejudicando as organizações, onde elas saem com a sua 

imagem corporativa manchada, além dos danos ambientais que este descarte 

incorreto ocasiona, prejudicando assim todos que estão envolvidos na comunidade 

como um todo. 

Leite (2009) relata que a palavra reciclar tem origem da língua inglesa, onde recycle 

significa re = repetir e cycle = ciclo, ou seja, reciclar e reutilizar materiais, produtos, 

tendo assim uma nova finalidade. 

Moreira e Araújo (2014) afirmam que a cooperativa é uma associação de pessoas 

que estão unidas, com um único designo socioeconômico, onde os proprietários e 

funcionários estão envolvidos nos serviços prestados e nos bens produzidos.  

 

5.2 Estudo de Caso 

A organização a ser estudada é uma empresa de pequeno porte situada no 



 

município de Limeira, interior de São Paulo. Os produtos no qual a empresa distribui 

para esses salões de beleza são: shampoos, condicionadores, linhas de 

tratamentos, linhas de coloração, finalizadores e descolorantes. No cenário atual 

onde questões relacionadas sobre o meio ambiente são importantíssimas e muito 

relevantes, a empresa tinha o desejo de colaborar para a preservação do mesmo, 

melhorando sua imagem frente aos consumidores através da aplicação da logística 

reversa em suas embalagens, sendo estas de plástico e de papelão, onde na 

maioria das vezes eram descartadas em lixões e em outras ocasiões descartadas de 

maneira inadequada consequentemente agredindo o meio ambiente.  Deste modo 

será avaliada a real situação no qual a empresa se encontra, analisando todos os 

aspectos relevantes e verificando os métodos mais viáveis para a realização da 

logística reversa na organização.    

A coleta de dados foi realizada com uma pesquisa exploratória e descritiva através 

da aplicação de um questionário, onde pode ser verificado o nível de conhecimento 

dos clientes em relação ao termo “Logística Reversa”. A aplicação do questionário 

foi realizada através dos vendedores da empresa, no qual os clientes responderam 

essas questões no ato da entrega dos produtos, quando eram feita a reposição de 

seus estoques, assim não foi gerado nenhum custo adicional para a organização.  

A empresa no qual foi realizado o projeto, atende atualmente 130 salões de beleza 

na cidade de Limeira/SP, sendo esses salões de pequeno, médio e grande porte. A 

principio o projeto tinha como intuito aplicar o questionário para todos os clientes no 

qual a empresa atende, porém muitos deles têm uma grande demanda de trabalho, 

e por esse motivo não foi possível obter suas respostas. Dentre os 100% de clientes 

que a organização atende, conseguiu-se um retorno de um pouco mais de 40%, o 

que equivale a 53 questionários, no qual foi feita algumas questões básicas para dar 

inicio a pesquisa. Através das respostas coletadas, foi observado que 64% dos 

entrevistados fazem o descarte das embalagens em lixões, o que gera um volume 

considerável de resíduos sólidos, consequentemente prejudicando o meio ambiente, 

visto que os mesmos poderiam ser reciclados se fossem descartados de maneira 

correta, sem impacto ambiental através da coleta seletiva. Para uma melhor 

compreensão e analise da real situação, no questionário também foi exposto se os 



 

entrevistados, no caso os clientes, tinham algum conhecimento sobre o termo 

Logística Reversa e qual o nível deste conhecimento. Através da análise destas 

questões, foi possível verificar que em alguma ocasião alguns clientes entrevistados 

já ouviram falar sobre o termo Logística Reversa, entretanto o nível de conhecimento 

sobre o termo ainda é considerável muito baixo. Em outro momento foi perguntado 

se caso a empresa tivesse um projeto, com o intuito de oferecer um descarte correto 

das embalagens dos produtos que eles adquirem, se estariam dispostos a ajudar 

neste ato. Através da analise realizada o resultado foi extremamente positivo, pois 

100% dos entrevistados responderam que teriam interesse em utilizar esse método 

de descarte correto para as embalagens, onde pode-se verificar de modo funcional 

que todos os entrevistados têm a consciência e a vontade de realizar ações corretas 

tanto para a sociedade como para o meio ambiente, mesmo que na maioria das 

vezes o nível de conhecimento sobre o tema abordado não seja muito amplo. Em 

seguida foi perguntado o que os clientes achavam dessa ação de descartar de 

maneira correta as embalagens, através da coleta seletiva. A partir deste 

questionamento consegue-se observar que a maioria dos clientes entrevistados 

julga a ação de descarte correto das embalagens uma ótima pratica, ou seja, julgam 

de uma maneira muito positiva. Após a análise integral do questionário, consegue se 

verificar a iminente necessidade de se elaborar um plano de ação, pois os 

entrevistados, no caso os clientes, não dispõe de um conhecimento desejável sobre 

o que é de fato a Logística Reversa. Então para a participação consciente no 

projeto, foi realizado um plano de ação, no qual foi elaborado um informativo no 

formato de folder, com uma breve explicação de fácil compreensão e boa 

visualização, contendo o que é a logística reversa, e quais os benefícios que a 

mesma desempenha para o meio ambiente e para a sociedade. Esse folder foi 

distribuído aos clientes via e-mail e por outras redes sociais utilizadas por ambas às 

partes, empresa e clientes, pois a empresa está voltada para uma nova visão 

ecológica, deste modo não estaria praticando de maneira correta se caso viesse a 

imprimir estes folders, por conseguinte não gerando mais detritos para o meio 

ambiente. Vale ressaltar que a organização não teve nenhum tipo de custo para a 

fabricação do mesmo.  



 

O processo de aplicação da Logística Reversa com a coleta das embalagens foi 

realizado semanalmente por intermédio dos vendedores que a empresa dispõe. A 

empresa possui 3 vendedores exclusivos em seu quadro de funcionários, que tem 

como funções realizar as visitas aos salões de beleza em dias específicos e operar 

as entregas dos produtos quando os clientes solicitam, sendo esses pedidos feitos  

antecipadamente, via e-mail e telefone. À vista disso foi recomendado que estes 

vendedores executassem a retirada dessas embalagens todas às vezes que 

comparecessem aos salões de beleza, não exigindo quantidade mínima para 

retirada, para assim ser capaz de computar todo mês a quantidade recolhida.  

A empresa percebeu que na cidade de Limeira/SP havia uma Cooperativa que 

realizava o serviço de descarte correto destes plásticos e papelão, portanto tomou a 

decisão de fazer uma doação desses materiais recolhidos, assim conseguiria gerar 

uma imagem coorporativa muito positiva, pois estaria exercendo o seu papel social 

perante os seus clientes, além de já estar exercendo seu papel ambiental. Foi 

fechado então um acordo com esta Cooperativa, que todas as segundas-feiras a 

mesma iria realizar a retirada desses matérias na empresa, assim 

consequentemente não gerando um grande acumulo de materiais no estoque da 

empresa. Assim foi planejado e estipulado que o projeto seria executado ate o final 

do primeiro semestre de 2016, o que engloba os meses de abril, maio e junho. 

 

6. Resultados  

Ao longo da realização do projeto pode-se verificar um aumento de coletas durante 

sua aplicação, sendo que o número de clientes é uniforme em todos os meses, 

porém o número de unidades vendidas variou, mas a crescente participação dos 

clientes não se alterou, isto é, em alguns meses a venda foi menor se comparada ao 

mês anterior, mas o número de embalagens retornadas à empresa tanto de plástico 

quanto de papelão só aumentou, independentemente da quantidade vendida, 

conforma a Figura 1. Isso se deve em grande parte que entre os meses de abril e 

maio houve novamente um novo plano de ação, sendo ele o envio do vídeo para os 

clientes, mostrando da importância da participação deles no projeto. 

 



 

Figura 1 : Tabela Relação Salões Atendidos e Participantes 

 

Fonte: os autores 

 

O total de embalagens retornadas ao longo dos três meses de aplicação da 

Logística Reversa é considerado baixo, conforme demostrado na Figura 2. Mas se 

analisar que o projeto foi implementado recentemente o resultado obtido é 

satisfatório.  

 

Figura 2 : Tabela Relação Unidades Plásticas e Papelão Vendidas e Retornadas 

 

Fonte: os autores 

 

Conforme os dados passados pela cooperativa ao final da realização do projeto, foi 

arrecadado um total de 25,90 kg de embalagens plásticas e 12,96 kg de embalagens 

de papelão, o que resulta que cada embalagem de plástico e de papelão tenha em 

média um peso de 0,10 kg e 0,02 respectivamente. A marca no qual a empresa 

distribui os produtos, possui distribuidoras em todo o território nacional, assim foi 

realizado uma estimativa para este projeto ser implementado no Estado de São 

Paulo, conforme a Figura 3.  Diante desta projeção o resultado é significativo para o 

meio ambiente, pois esses materiais seriam descartados corretamente, sendo estes 

realizados através da logística reversa, garantindo assim também uma boa imagem 

coorporativa para a empresa, além de a mesma ajudar de forma social, pois estaria 

contribuindo para diferentes cooperativas de varias localidades. 



 

Figura 3 : Tabela Projeção de Embalagens Retornadas em um mês 

 

Fonte: os autores 

 

7. CONSIDERAÇOES FINAIS 

Conclui-se que pelo fato do processo de logística reversa ser recente na 

organização, o principal objetivo desse projeto foi implantar de forma eficiente a 

logística reversa na empresa que atua na distribuição de cosméticos capilares.  

Ao longo da realização do projeto pode-se verificar um aumento de coletas durante 

sua aplicação, sendo que o numero de clientes é uniforme em todos os meses, o 

que pode ser considerado um retorno de embalagens satisfatório, pois o numero de 

unidades vendidas variou, mas a crescente participação dos clientes não se alterou. 

Com isso a empresa conseguiu atuar na retirada desses materiais dos aterros 

sanitários, fazendo com que eles fossem reaproveitados, pois houve a doação 

dessas embalagens de plásticas e de papelões para uma cooperativa da cidade 

escolhida pela empresa, assim fazendo com que estes matérias sejam 

reaproveitadas, exercendo assim seu papel ambiental e social.  

No decorrer do desenvolvimento do trabalho nota-se também um ponto de grande 

importância que merece notoriedade, no qual a empresa sempre se mostrou 

preocupa com o sucesso do projeto, tendo em vista sempre o melhor para a 

cooperativa aonde as embalagens de plástico e papelão foram doadas e 

preocupando-se em motivar seus clientes e empregados a possuir uma consciência 

ambiental e social correta e ativa. O resultado obtido pode ser considerado 

satisfatório, pelo motivo de que a logística reversa foi implementada recentemente 

na empresa através deste projeto.  

O tema sustentabilidade esta sendo cada vez mais abordado, por esta razão foi 

realizada uma projeção para as demais cidades do Estado de SP, no qual a 

empresa possui distribuidoras da mesma marca, um total de 31 municípios 



 

diferentes. Assim se todas estas outras localidades realizassem este projeto o 

impacto destes benéficos seriam maiores, tanto para o meio ambiente quanto para a 

sociedade, conseguindo assim atuar nas questões ambientais e questões sociais de 

forma mais ampla. 
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