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1. RESUMO 

A pesquisa tem como objetivo implantar a conscientização da Logística Reversa em 

lâmpadas fluorescentes, em uma empresa de transportes em Guarulhos, 

demonstrando seus benefícios ecológicos, e os impactos positivos na empresa. Com 

base em pesquisas bibliográficas a respeito da Logística Reversa, demonstraremos 

as atitudes que o gestor deverá tomar para evitar desperdícios, e também reforçar a 

imagem da empresa no mercado. 

 

Palavras-chave: Benefícios ecológicos. Logística Reversa. Imagem da empresa. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Segundo o site Administradores.com, e de acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, instituída pela lei nacional 12.305 de 2/08/2010, Logística 

Reversa é um processo de controle de fluxo e de resíduos sólidos, onde se analisa e 

controla toda a cadeia de suprimentos. (LEITE, 2009, p. 19): “Logística Reversa de 

pós-venda deve, portanto, planejar, operar e controlar o fluxo de retorno dos 

produtos de pós-venda”. 

A pesquisa tem como objetivo conscientizar as empresas da importância da 

utilização da Logística Reversa de lâmpadas fluorescentes. 

Apesar do seu maior custo em relação às lâmpadas incandescentes, sua 

propagação de luz é eficiente, tanto quanto a convencional. As lâmpadas 

fluorescentes são mais econômicas na energia ao seu consumidor, mas, em 

contrapartida, decorrem de maior risco ambiental e na saúde das pessoas. Devido 

aos componentes tóxicos existentes nas lâmpadas fluorescentes, como por 

exemplo, o mercúrio, que pode ocasionar graves problemas de saúde e também ao 

meio ambiente. Portanto o descarte de forma consciente se faz necessário para se 

eliminar as contaminações, e também reduzir custos as empresas (HG 

DESCONTAMINAÇÃO). 

Esta pesquisa tem como objetivo responder a questões: Qual a forma de 

transformar todo o ciclo de resíduos sólidos das lâmpadas fluorescentes a fim de 

atingir todos os colaboradores de uma empresa de transporte? Como melhorar o 

fluxo de suprimentos de resíduos nessa mesma empresa? 

Para solucionar estas questões abordadas acima, acredita-se, por hipótese, a 

implantação da Logística Reversa na empresa, coletando as lâmpadas fluorescentes 
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separando-as dos demais resíduos, e enviando as empresas que reciclam e retiram 

todos os riscos de contaminação existentes neste resíduo sólido.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal é de conscientizar é implantar a utilização da logística 

Reversa como ferramenta geradora de valores empresariais em uma empresa de 

pequeno porte no ramo de transportes em Guarulhos – SP. 

 

4. METODOLOGIA 

O método utilizado para realizar a pesquisa veio de um estudo de caso 

especifico numa empresa de transporte e pesquisa bibliográfica. Segundo Yin 

(2001): “O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um 

método que abrange tudo em abordagens específicos de coletas e análise de 

dados”. Além disso, será adotada a pesquisa bibliográfica, segundo Cervo,Bervian e 

da Silva (2007): Na Metodologia, Deve-se indicar sempre a metodologia empregada, 

tanto para a aquisição de dados como para sua interpretação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. LOGÍSTICA REVERSA 

Por tratar-se de fluxos reversos em relação aos fluxos diretos tradicionais das 

redes de suprimento, a parte da Logística que gerencia os recursos e processos 

referentes aos fluxos reversos é chamada de Logística Reversa. (XAVIER; 

CORREA, 2013) 

 

5.2. LÂMPADAS FLUORESCENTES 

Os vidros podem ser reciclados várias vezes, pois não gera perdas de 

volumes ou perdas das propriedades do material. Isso significa que a reciclagem do 

vidro a partir dos cacos economiza a energia gasta na extração, beneficiamento e 

transporte dos minérios que não são utilizados na produção. (PEREIRA et al, 2014) 

 

5.3 LOGÍSTICA 

A parte da gestão da rede de suprimentos que planeja, implanta e controla 

eficiente e eficazmente os fluxos diretos e reversos, armazenagem de produtos, 
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serviços e as informações correspondentes, entre o ponto de origem e o ponto de 

consumo, de forma a atender aos requisitos do cliente. (XAVIER; CORREA, 2013) 

 

6. RESULTADOS 

Este item está em elaboração, pretende-se fazer um levantamento dos 

relatórios gerenciais da empresa em estudo para validação da hipótese 

apresentada. 
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