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RESUMO 

A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico que está 

atrelado diretamente ao destino final do produto, ou seja, à sua disposição final. A 

logística reversa de pós-consumo, por exemplo, garante a possibilidade de prolongar 

a vida útil de um produto com o processo industrial de resíduos provenientes de 

determinada produção e que, em outras hipóteses, seriam dispensados de maneira 

prejudicial ao meio ambiente. Neste artigo serão apresentados referenciais teóricos 

que mostram a viabilidade econômica gerada para as empresas que adotam o 

processo da logística reversa em suas produções e a importância da 

conscientização ambiental, comparando a educação sustentável do Brasil e da 

Alemanha.  

 

INTRODUÇÃO 

As ações e procedimentos que compõe a logística reversa viabilizam a coleta 

e possível processo para reutilização de resíduos, minimizando o impacto ambiental 

que poderiam causar a curto ou longo prazo. Além disso, há a diminuição da 

utilização de matéria prima, já que resíduos retornam para a cadeia produtiva e 

podem até mesmo ser transformados em produtos de diferente objetivo comercial 

final. 

Segundo Filho (2016) escritor do jornal online Painel Logístico, esse 

instrumento de desenvolvimento econômico auxilia as empresas a adquirirem uma 

responsabilidade sustentável a partir do momento que reconhecem os benefícios e 

retornos que a logística reversa pode prover. Além de estar ligada à sustentabilidade 

da cadeia de consumo e aumentar a perspectiva de vida útil da cadeia de produção, 

a logística reversa faz menção à produção mais limpa, que envolve ainda mais 

fatores viáveis para a empresa que deseja expandir sua cadeia produtiva 

aproveitando os benefícios que um bom planejamento pode oferecer. 

O Ministério do Meio Ambiente adverte ainda que, de acordo com a PNRS 

(Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei nº 12.305/10, a logística reversa é um 

dos requisitos que compõem a legislação ambiental quando se trata da 

sustentabilidade. Todos os produtos podem ser produzidos de maneira que seus 

resíduos sejam reaproveitados, mesmo que não seja para o retorno à cadeia de 

produção. 

 



OBJETIVOS 

 O objetivo desta pesquisa é compreender as vantagens da logística reversa e 

os benefícios que pode fornecer às empresas que adotam seus processos, visando 

à conscientização ambiental. Além disso, serão comparados os processos de 

sustentabilidade empresarial do Brasil e da Alemanha, tornando possível visualizar a 

viabilidade econômica que os processos podem oferecer. 

 

METODOLOGIA  

 Para a elaboração deste artigo foram realizadas pesquisas bibliográficas 

(livros, revistas, artigos, teses, dissertações e sites) que contém informações 

precisas a respeito da logística reversa, conscientização ambiental, sustentabilidade 

empresarial e os seus benefícios.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 Ao pensar na viabilidade econômica da produção e descarte de um produto 

estão envolvidos diversos fatores que, muitas vezes, desconhecemos. Frisar a 

importância de conhecer os processos do início ao fim de uma cadeia de produção 

pode auxiliar na melhor maneira de obter um retorno satisfatório em todas as etapas 

e processos industriais. 

  Empresas que utilizam a logística reversa como modelo de gestão de 

negócios geram um diferencial competitivo e uma estratégia empresarial que 

ocasiona na redução de custos, além de estar diretamente atrelado à preservação 

do meio ambiente e conscientização ambiental.  

 Segundo Amado (2017) a gestão de empresas que visam diminuir os 

impactos ambientais em suas produções atraem consumidores e ganham 

reconhecimento social e econômico. Cerca de 5% das exportações da Alemanha, 

segundo Pereira (2007) são relacionadas à produtos voltados à tecnologia 

sustentável. O país foi também citado no ranking dos países mais sustentáveis e 

praticantes da logística reversa pelo jornal online Exame (2014). A conscientização 

ambiental e utilização deste instrumento de desenvolvimento econômico pelo país 

remetem ao diferencial competitivo que, comparado ao Brasil, pouco praticante da 

sustentabilidade empresarial, lidera diversos índices.  

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi realizada toda a pesquisa teórica do tema escolhido e o artigo está em 

fase de elaboração da pesquisa exploratória. Espera-se que, ao final do projeto, seja 

compreendida a importância da valorização da logística reversa com base na 

comparação entre um país que pouco conhece seus processos e outro que utiliza 

este instrumento de desenvolvimento econômico em seus planejamentos 

comerciais. 

 

FONTES CONSULTADAS 

AMADO, Natalia Alves. Logística Reversa: solução ambiental, social e 

econômica. Artigos. 2017. Disponível em: 

<http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/logistica-reversa-solucao-

ambiental-social-e-economica/107863/>. Acesso em 07 de agosto de 2018. 

 

BARBOSA, Vanessa. 15 países que são lição em reciclagem de lixo. Exame. 

2016. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/alemanha-tem-muito-a-oferecer-ao-

brasil-em-termos-de-sustentabilidade/a-2882674>. Acesso em 11 de agosto de 

2018. 

 

FILHO, Osmar Vinci. O que é a Logística Reversa e quais são as vantagens para 

a marca e o meio ambiente. Painel Logístico. 2016. Disponível em: 

<http://www.painellogistico.com.br/o-que-e-logistica-reversa-e-quais-as-vantagens-

para-marca-e-o-meio-ambiente/>. Acesso em 03 de agosto de 2018. 

 

MMA. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ministério do Meio Ambiente. 

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-

s%C3%B3lidos>. Acesso em 11 de agosto de 2018. 

 

PEREIRA, Carlos. Alemanha tem muito a oferecer ao Brasil em termos de 

sustentabilidade. Made for Minds. 2007. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/mundo/15-paises-que-dao-licao-em-reciclagem-de-lixo/>. 

Acesso em 11 de agosto de 2018. 

 

 

http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/logistica-reversa-solucao-ambiental-social-e-economica/107863/
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/logistica-reversa-solucao-ambiental-social-e-economica/107863/
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-tem-muito-a-oferecer-ao-brasil-em-termos-de-sustentabilidade/a-2882674
https://www.dw.com/pt-br/alemanha-tem-muito-a-oferecer-ao-brasil-em-termos-de-sustentabilidade/a-2882674

