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RESUMO 

Considerando a crescente variedade e volume de aparelhos celulares e a           

baixa vida útil deste tipo de produto, surge a necessidade de entender e minimizar              

os danos derivados do descarte inadequado destes. O principal objetivo deste           

estudo visa compreender o nível de conhecimento por parte dos consumidores           

acerca do tema Logística Reversa e meios para descarte correto de aparelhos de             

celular e demais acessórios. A pesquisa aplicada na Unidade de Ensino Superior no             

município de Guarulhos visa compreender quais dificuldades impedem o consumidor          

de praticar o descarte adequado e assim contribuir com o ciclo da logística reversa. 

Esta pesquisa visou obter dados acerca dos modos de descarte de resíduos            

por parte do consumidor e também compreender qual o nível de conhecimento que o              

mesmo possui acerca da logística reversa. Foi questionado quais instruções o           

mesmo recebe ao adquirir um novo aparelho celular, como o mesmo descarta o seu              

aparelho após o uso e a falta de informações sobre o descarte correto.             

Palavras-chave: Logística Reversa. Vida Útil. 

 

ABSTRACT 

Considering the growing variety and volume of cellular handsets and the low            

useful life of this type of product, the need arises to understand and to minimize the                

damages derived from the inadequate disposal of these products. The main objective            

of this study is to understand the level of knowledge on the part of consumers about                

the topic Reverse Logistics and means for correct disposal of mobile handsets and             

other accessories. The research applied at the Unit of Higher Education aims to             

understand what difficulties prevent the consumer from practicing proper disposal          

and thus contribute to the reverse logistics cycle. 

This research aimed to obtain data on the ways of waste disposal by the              

consumer and also to understand the level of knowledge that the same has about              

reverse logistics. It was asked what instructions it receives when acquiring a new             

mobile phone, how it discards its device after use and the lack of information about               

the correct disposal 

 

Keywords: Reverse Logistics. Lifespan. 



 

INTRODUÇÃO 

Em tempos em que temas voltados para a sustentabilidade vem ganhando           

espaço, diversos conceitos são moldados para impulsionar e aprimorar o          

engajamento das pessoas em prol da sustentabilidade. O conceito de Logística           

Reversa é um deles, trata do retorno de materiais sólidos para seu centro de              

transformação evitando deste modo o descarte incorreto e impactos ambientais          

futuros. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é uma lei (Lei nº 12.305/10)             

que trata da responsabilidade e da obrigação que todas as empresas, importadores,            

consumidores, prefeituras e todo órgão público tenham a responsabilidade de          

recolher ou mandar para aterros sanitários os resíduos por eles criados ou utilizados.             

Algumas empresas fabricam materiais que quando se tornarem lixo poderão          

prejudicar a saúde humana e o meio ambiente. 

Assim como os demais tipos de resíduos, os aparelhos celulares estão           

inclusos na PNRS e devem ser processados juntamente de seus acessórios através            

da logística reversa. Um dos componentes mais danosos para o meio ambiente é a              

bateria, pois quando esgotado seu potencial energético, torna-se resíduo perigoso, e           

como tal deveria ser encaminhada para a reciclagem ou para um aterro industrial.  

 

 

 

 

  



OBJETIVO 

 

A pesquisa é tem por objetivo mensurar o nível de conhecimento dos            

consumidores na área de Logística Reversa com ênfase no descarte adequado de            

aparelhos celulares e seus respectivos acessórios não mais utilizados, visando          

também identificar o nível de instruções transpassadas pelos fornecedores e          

possíveis fatores que possam dificultar a realização do ciclo de Logística Reversa. 

  



METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi realizada no mês de Agosto do ano de 2017 com 24 alunos               

com uma idade média de 25 anos, em uma Unidade de Ensino Superior município              

de Guarulhos, São Paulo mediante pesquisa utilizando formulário eletrônico, com o           

levantamento de opiniões sobre o fato abordado sendo representada através de           

análise gráfica os níveis de conhecimento sobre logística reversa e descarte correto            

do aparelho celular, tendo seu conceito desenvolvido através de estudos e pesquisa            

bibliográficas.  



DESENVOLVIMENTO 

Da logística Empresarial à Logística Reversa (Breve Histórico) 

A logística pode ser entendida como uma das mais antigas e inerentes            

atividades humanas na medida em que sua principal missão é disponibilizar bens e             

serviços gerados por uma sociedade, nos locais, no tempo, nas quantidades e na             

qualidade em que são necessários aos utilizadores. (Leite 2009) 

 

Logística reversa e Análise do Ciclo de Vida (ACV) 

Segundo Filho e Berté (2013), a análise do ciclo de vida tem por principal              

atribuição investigar o impacto ambiental gerado por um produto durante todo o ciclo             

de vida, desde a extração de matérias-primas, passando pelo processo produtivo,           

sua utilização ou consumo, até a disposição final desse produto. 

Segundo Leite (2009), observa-se uma nítida redução no tempo de vida           

mercadológico e útil dos produtos em todos os setores da atividade humana. O ciclo              

de vida mercadológico dos produtos se reduz em virtude da introdução de novos             

modelos, que tornam os anteriores ultrapassados em consequência do seu próprio           

projeto, pela concepção de ser utilizado uma única vez, pelo uso de materiais de              

menor durabilidade, pela dificuldade técnico e econômica de conserto etc. 

“A tendência à descartabilidade acentua-se como uma realidade em nossos dias!”  

 

Segmentos impostos a Logística Reversa em São Paulo: 

“Os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos que, por suas          

características, venham a gerar resíduos sólidos de significativo impacto ambiental,          

mesmo após o consumo desses produtos, ficam responsáveis (…) pelo atendimento           

das exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais e de saúde, especialmente          

para fins de eliminação, recolhimento, tratamento e disposição final desses resíduos,           

bem como para a mitigação dos efeitos nocivos que causem ao meio ambiente ou à               

saúde pública” (Art. 19). Para dar conta dessa responsabilidade, as empresas           

realizam a chamada “logística reversa” – definida na Lei Federal 12.305/2010, que            

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 



RESULTADOS 

Figura 1 - Conhecimento dos entrevistados sobre logística reversa. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Os resultados da pesquisa mostram que 41,7% dos entrevistados         

desconhecem totalmente o conceito de Logística Reversa, 45,8% conhecem         

previamente o tema, 8,3% talvez e apenas 4,2% conhecem e aplicam o conceito em              

seu cotidiano. (Figura 1)  

  

Figura 2 - Orientação sobre o descarte logo após a compra do aparelho. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

A maioria (91,7%) dos entrevistados alegaram ao adquirir um aparelho celular           

novo nunca receberam quaisquer orientações a respeito do seu descarte, apenas           

8,3% alegaram já ter recebido orientações a respeito do descarte do aparelho após o              

uso. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 



Figura 3 - Impacto na logística reversa por falta de informação. 

 

 Fonte: Autoria Própria. 

Segundo a figura 3, 83,3% dos entrevistados concordam que um dos fatores            

para o engajamento do consumidor acerca da logística reversa é a falta de             

instruções, 12,5% acreditam que a falta de informação talvez seja um dos fatores e              

apenas 4,2% acreditam que a falta de informação não possui relação com a forma              

de descarte adotada pelo consumidor. (Figura 3) 

 

              Figura 4 - A importância da orientação dos fornecedores.  

 

             Fonte: Autoria Própria. 

Segundo a maioria dos entrevistados (70,8%), falta facilidade para obtenção          

de informações e incentivos para que o consumidor, busque centros especializados           

para efetuar o descarte de seu aparelho de celular, 20,8% acredita que talvez estes              

fatores possam influenciar no nível de engajamento do consumidor e apenas 8,3%            

acredita que facilidade e incentivos não sejam fatores determinantes para o           

engajamento do consumidor. (Figura 4) 

 

  

 

 



Figura 5 - Descarte de baterias inadequadamente. 

 

 

Fonte: Autoria Própria. 

A bateria do aparelho celular é um dos componentes mais danosos para o             

meio ambiente e deve receber atenção especial ao ser descartado, seu descarte            

inadequado pode acarretar em problemas ambientais gravíssimos. 

A maioria dos entrevistados (70,8%) afirmam ter conhecimento dos efeitos          

gerados devido o descarte inadequado do aparelho celular e 29,2% não possuem            

conhecimento sobre. (Figura 5) 

 

Figura 6 - Falta de localização dos centros de descartes. 

 

Fonte: Autoria Própria. 

A maioria dos entrevistados (58,3%) não conhecem centros para descarte de           

sua região, 33,3% alegam que não existem centros em sua região e apenas 8,4%              

alegaram ter conhecimento da existência de centros para descarte em sua região.            

(Figura 6) 

  



CONCLUSÃO  

 

Com base nos resultados obtidos através da pesquisa, conclui-se que o tema            

Logística Reversa vem sendo aplicado com maior ênfase nos últimos anos, contudo            

observa-se que os consumidores são pouco orientados em relação a como proceder            

e contribuir para que o ciclo reverso tenha maior efetividade.  

Também com o intuito de mostrar uma margem da pesquisa realizada,           

mostrando que as pessoas têm um conhecimento prévio sobre o que seria o             

assunto, mas somente se explicar resumidamente as questões, deixando a mostra a            

oportunidade que as empresas no ramo de telefonia poderiam contribuir para o meio             

ambiente e também influenciar na economia, conseguindo assim uma oportunidade          

de crescimento, reutilizando também os “descartáveis” gerando sustentabilidade. 

A pesquisa mostra além do nível de conhecimento sobre o descarte correto de             

aparelhos móveis, aponta a inexistência do alto nível de uma responsabilidade           

compartilhada e individualizada, na qual a Política Nacional de Resíduos Sólidos           

(PNRS) prevê obrigatoriedade aos comerciantes de eletroeletrônicos, fabricantes e         

distribuidores que devem implementar a logística reversa para produtos com algum           

grau de toxicidade, assim como os aparelhos móveis, há também índice de falta de              

instruções perante a partes fornecedoras diretas e indiretas aos consumidores para           

o descarte correto e seus pontos de coletas, tendo em vista que uma parte envolvida               

tem apenas um conhecimento prévio sobre o assunto e grande parte dos            

entrevistados desconhecem o sistema em um todo. 
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