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1. RESUMO 

 Na atualidade em que vivemos observamos o aumento do consumo, a cada 

dia que passa há um grande volume de resíduos que as empresas descartam 

diariamente sem ao menos tentar reaproveitá-los. Por isso procuramos oferecer uma 

visão atual sobre a logística reversa e seus benefícios para as empresas, revendo 

os processos e implantando sistema de logística reversa, mostrar a preocupação 

com o meio ambiente bem como saber preservar os recursos naturais. Este trabalho 

tem como objetivo a implantação de um fluxo de sistema de logística reversa dentro 

do processo de distribuição, e disponibilizar para o cliente a retirada das 

embalagens, o descarte adequado e sem dúvidas a redução de custo.  

 

2.  INTRODUÇÃO  

 A sustentabilidade e a preocupação com a preservação dos recursos 

naturais, tem se destacado nos tempos modernos, podendo beneficiar a 

organização ao otimizar estes recursos. Diante disso, vivemos com a preocupação 

da reciclagem e descarte de resíduos nos processos industriais dentro da 

organização, contudo, a logística reversa tem se posicionado como uma ferramenta 

para o gerenciamento empresarial, contribuindo nas vantagens competitivas e 

econômicas para com o meio ambiente gerenciando o retorno de bens materiais 

após sua venda ou consumo [1].  

 A questão da geração de resíduos tem sido uma problemática diante nossos 

clientes, pois geramos uma demanda de embalagens com a entrega dos produtos, 

causando um problema na perca de tempo para a retirada e coleta desse material, 

em virtude disso, ocasionam reclamações por parte dos clientes, devido ao acúmulo 

de caixas de papelão em seus estoques, sendo descartadas no meio ambiente, sem 

tentativa de reaproveitamento, gerando um grande impacto ao meio ambiente e 

custos desnecessários para a organização [2].  

 De acordo com a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e seu 

regulamento, Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, destacam-se a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa, 

a fim de minimizar os resíduos sólidos e os rejeitos gerados pelos fabricantes e 

organizações, com foco de reduzir os impactos prejudiciais a saúde humana e ao 

meio ambiente [3]. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7404.htm


 

3. OBJETIVO  

 O objetivo do atual trabalho é a redução de custo das embalagens e 

reaproveitamento das caixas através a implantação da logística reversa bem como 

realizar o descarte correto e promover a otimização dos recursos naturais. A 

satisfação do cliente em estar recebendo as mercadorias e não gerar o acúmulo de 

resíduos no seu estabelecimento cria uma vantagem competitiva pela praticidade na 

entrada e saída dos produtos.  

4. METODOLOGIA  

 O trabalho em questão foi realizado em um CDV – Centro de Distribuição de 

Vendas em Guarulhos - SP, com aplicação da ferramenta PDCA. As áreas 

envolvidas neste trabalho foram: suprimentos, suppychain, almoxarifado, produção, 

qualidade e meio ambiente, com objetivo de criar um processo para reutilização das 

caixas de papelão ondulado. O desenvolvimento deste trabalho foi através da 

analise do problema e identificação das causas, bem como o custo exorbitante de 

aquisição de caixas novas.  

5. DESENVOLVIMENTO  

 Atualmente a empresa do ramo alimentício utiliza caixas de papelão para 

transporte dos produtos até o cliente, onde o modelo da caixa é ondulado e 

possuem três camadas, externa, intermediária e interna, com a resistência de até 

7,0Kg por empilhamento. 

 O fluxo do processo por onde as caixas inicia-se no almoxarifado, que é o 

setor responsavel pela aquisição. A produção solicita as caixas para realização de 

embalamento para o transporte até o CD (Centro de Distribuição para 

armazenamento). Depois do CD os produtos são transportados para o CDV (Centro 

de Distribuição de Vendas), onde são separados os pedidos para serem entregues 

aos clientes.  O trabalho em questão é a reutilização das caixas de papelão, onde a 

área de logística faz a entrega e coleta, fazendo a devolução das caixas para o 

CDV.  



Posterior à devolução, são encaminhadas para um fornecedor que será responsavel 

pela triagem das embalagens, seguindo critérios de avaliação por tratar-se de 

produtos alimentícios.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 Para a reutilização das caixas, primeiro foi necessário saber e quantificar as 

caixas que retornam do cliente para o CDV. Reunimos a área de vendas juntamente 

com todos os canais, para estabelecimento das metas de devolução. Foi realizado 

um levantamento piloto com amostragem no período de 01/07/2017 a 13/07/2017 

totalizando 11 dias, onde tivemos o retorno de caixas vendidas e caixas devolvidas, 

conforme descrito na tabela 01. 

 Chegou-se ao resultado de 89% de reutilização, ou seja, estas caixas voltam 

a sua origem, que se inicia no processo de embalagem na fábrica, demonstrando 

que das 19.238 caixas que retornaram apenas 11% são descartadas.  

 

Tabela 01 – Levantamento Piloto com Amostragem. 

Fonte: Autor, 2017. 
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