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Resumo 

Aborda-se de maneira objetiva os aspectos da logística reversa, onde procura-se 

enfatizar a importância do ponto de vista da sustentabilidade, da eficiência econômica e do 

sucesso das corporações na fidelização de seus consumidores. 

São apresentadas aqui definições de logística reversa, seus benefícios, oportunidades 

financeiras e seu impacto na sociedade. O desenvolvimento do trabalho é orientado por uma 

pesquisa exploratória e um levantamento bibliográfico sobre a logística reversa. 

 

Palavras Chaves: Logística Reversa, Sustentabilidade,  Economia. 

 

Introdução   

No mundo globalizado, onde estão inseridas, as organizações, tem resultado aquela 

que melhor souber gerenciar seus recursos, habilidades, pessoas e tecnologia. Busca-se, 

constantemente, requisitos mínimos para se manter no mercado e para isso é necessário fazer 

das organizações modelos de gestão baseados na tecnologia e no ambiente em que ele está 

inserida, procurando uma forma mais inteligente de utilizar os seus recursos disponíveis. 

Pode-se dizer que, atualmente a necessidade de integração da logística reversa e a cadeia de 

suprimentos é um motivo pelos quais diversos setores desenvolvem melhores resultados em 

seus padrões de produção. 

A Logística Reversa é ainda de maneira geral uma área de pouca prioridade, e que 

reflete diretamente na economia, sustentabilidade e nos negócios. Esta realidade está 

mudando em resposta às grandes pressões externas com um maior rigor das legislações 

ambientais, e em resposta aos consumidores como diferencial competitivo e também como 

um novo nicho de mercado, onde aparecem as cooperativas de reciclagem,  proporcionando a 

criação de novos postos de trabalho. 

Desta maneira apresenta-se aqui uma pesquisa exploratória destacando a importância 

da logística reversa e sua relação com a redução de custos e a preservação ambiental.  

 

 

A Logística Reversa 

Logística reversa é a área da logística que trata dos aspectos de retornos de produtos, 

embalagens ou materiais ao seu centro produtivo. A  logística reversa tem sido citada com 

freqüência e de forma crescente na literatura acadêmica,  demonstrando sua aplicabilidade e 

importância em diversos setores empresariais,  enfatizando novas oportunidades de negócios 

na cadeia de suprimentos reversa, criado por esta nova área da logística empresarial.  

A Logística Reversa em uma perspectiva de logística de negócios, o termos refere-se 



ao papel da logística no retorno de produtos, redução na fonte, reciclagem, substituição de 

matérias, reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação e manufatura 

(STOCK, 1998, p. 20); 

Em Rogers et.  Tibben-Lembke (1999, p. 2) o processo de planejamento, 

implementação e controle da eficiência do custo efetivo do fluxo de matérias-primas, estoque 

de processo, produtos acabados e as respectivas informações, desde o ponto de consumo até 

o ponto de origem, com o propósito de recapturar valor ou adequar o seu destino. 

Já Bowersox et. Closs (2001, p. 51 - 52)  diz que o apoio ao Ciclo de vida como um 

dos objetivos operacionais da Logística Moderna referindo-se ao prolongamento da Logística 

além do fluxo direto dos materiais e a necessidade de considerar os fluxos reversos de 

produtos em geral. 

As diversas definições e citações de logística reversa até então revelam que o conceito 

ainda está em evolução face às novas possibilidades de negócios relacionados ao crescente 

interesse empresarial e o interesse de pesquisas nesta área na última década. Entende-se a 

logística reversa como a área da Logística Empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e 

as informações logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-vendas e pós-consumo 

de negócios ou ao ciclo produtivo, através de fluxos reversos de materiais, agregando-lhes 

valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa. 

Apesar de ser um tema extremamente atual, esse processo já podia ser observado há 

alguns anos nas indústrias de bebidas, com a reutilização de seus vasilhames, isto é, o produto 

chegava ao consumidor e retornava ao seu centro produtivo para que sua embalagem fosse 

reutilizada para poder voltar ao consumidor final.  

Esse processo era contínuo e aparentemente cessou a partir do momento em que as 

embalagens passaram a ser descartáveis. Contudo, a partir das normas ISO 14000
i
, e o 

aumento  das preocupações com a gestão ambiental, houve uma evolução dos conceitos e 

aplicações nas operações logísticas, surgindo  a logística verde, levando as empresas a 

perceberem que reciclar matérias e embalagens descartáveis, como latas de alumínio, garrafas 

plásticas e caixas de papelão, entre outras, passam a se destacar como matéria-prima, ou seja, 

retornam aos centros produtivos e deixam de ser tratadas como lixo. Dessa forma, pode-se 

observar a logística reversa no processo de reciclagem. 

 

 

Administração da Recuperação de Produtos (PRM) 

O gerenciamento das operações que compõe o fluxo reverso faz parte da 

Administração da Recuperação de Produtos – Product Recovery Management (PRM). O PRM 

pode ser  definido como o gerenciamento de todos os produtos, componentes e materiais 

usados e descartados pelos quais uma empresa fabricante é responsável legalmente, 

contratualmente ou por qualquer outra maneira (KRIKKE,  1998, p. 9). Algumas de suas 

atividades são em parte similares aquelas que ocorrem no caso de devoluções internas de itens 

defeituosos devido a processos de produção não confiáveis. O PRM lida com uma série de 

problemas administrativos, entre os quais se encontra a Logística Reversa. As principais áreas 

do PRM são  (KRIKKE,  1998, p. 11-20): 

a) Tecnologia; 

b) Marketing; 

c) Informação; 

d) Organização; 

e) Finanças; 

f) Logística Reversa.  

  

 



Importância da Logística Reversa 

Lambert et al. (1998, p. 13-19) relacionam as seguintes atividades como parte da 

administração logística em uma empresa: serviço ao cliente, processamento de pedidos, 

comunicações de distribuição, controle de inventário, previsão de demanda, tráfego e 

transportes, armazenagem, estocagem, localização de fábrica e armazéns/depósitos, 

movimentação de materiais, cumprimentos, suporte de peças e reposição e serviços, 

embalagem, reaproveitamento e remoção de refugo e administração de devoluções. De todas 

estas atividades, fazem parte diretamente da logística reversa o reaproveitamento e remoção 

de refugo e a administração de devoluções. 

Reaproveitamento e remoção de refugo estudam e gerenciam o modo como os 

subprodutos do processo produtivo serão descartados ou reincorporados ao processo. Devido 

a legislações ambientais cada vez mais rígidas, a responsabilidade do fabricante sobre o 

produto está se ampliando. Além do refugo gerado em seu próprio processo produtivo, o 

fabricante está sendo responsabilizado pelo produto até o final de sua via útil. Isto tem 

ampliado uma atividade que até então era restrita as suas premissas. 

Tradicionalmente, os fabricantes não se sentem responsáveis por seus produtos após o 

consumo. A maioria dos produtos usados são jogados fora ou incinerados com consideráveis 

danos ao meio ambiente. Atualmente, legislações mais severas e a maior consciência do 

consumidor sobre danos ao meio ambiente estão levando as empresas a repensarem sua 

responsabilidade sobre seus produtos após o uso. A Europa, particularmente a Alemanha, é 

pioneira na legislação sobre o descarte de produtos consumidos. A administração de 

devoluções envolve o retorno dos produtos à empresa vendedora por motivo de defeito, 

excesso, recebimento de itens incorretos ou outras razões (Lambert et al, 1998, p. 19). 

O maior problema apontado por Caldwell (1999) é a falta de sistemas informatizados 

que permitam a integração da Logística Reversa ao fluxo normal de distribuição. Por esta 

razão, muitas empresas terceirizam este setor para firmas especializadas, mais capacitadas 

para lidar com o processo.  

De acordo com a Associação Brasileira de Movimentação e Logística os custos com 

Logística Reversa no Brasil representam aproximadamente 4% dos custos totais de Logística. 

Estes números tendem a crescer à medida que as atividades com logística aumentem entre as 

empresas. Apesar de muitas empresas saberem da importância que o fluxo reverso tem a 

maioria delas tem dificuldades em implementar o seu gerenciamento.  

A falta de sistema informatizado que se integre ao sistema existente de logística 

tradicional (CALDWELL, 1999), a dificuldade em medir o impacto dos retornos de produtos 

e materiais, com o conseqüente desconhecimento da necessidade de controlá-lo (ROGERS et 

TIBBEN-LEMBKE, 1999), o fato de que o fluxo reverso não representa receitas, mas custos e 

como tal recebem pouca ou nenhuma prioridade nas empresas (QUINN, 2001), são algumas 

das razões apontadas para a não implementação da Logística Reversa nas empresas. 

Por exemplo, o desempenho que uma empresa no ramo de engarrafamento de bebidas 

com vasilhames e engradados retornáveis se beneficia enormemente de uma Logística 

Reversa. Em uma engarrafadora de Coca-cola no México, por exemplo, os ganhos se deram 

desde uma melhor coordenação entre promoções e picos esperados no retorno de vasilhames, 

reduzindo a necessidade de produção de novos vasilhames, até a redução da produção de 

garrafas plásticas não-retornáveis, aproveitando o maior controle sobre os vasilhames 

retornáveis e que já haviam sido pagos.  

No Brasil a reciclagem das embalagens de alumínio vem gerando excelentes 

resultados do ponto de vista ecológico a financeiro, já que está diminuindo consideravelmente 

os volumes importados de matérias primas, colocando a indústria deste setor entre os maiores 

recicladores de alumínio do mundo (DAHER, 2004). 

 



 

Processos e Fluxos Logísticos Reversos 

A logística reversa aplica-se a todos os fluxos físicos inversos, isto é, do ponto de 

consumo até a origem ou deposição em local seguro de embalagens, produtos em fim de vida, 

devoluções, etc., tendo as mais variadas áreas de aplicações. 

Estes fluxos físicos de sentido inverso estão ligados às novas empresas de 

reaproveitamento de produtos ou materiais em fim de ciclo de vida, tais como, desperdícios e 

detritos, transformação de acertos tipos de lixo, produtos deteriorados ou objeto de 

reclamação e conseqüente devolução, retorno de embalagens utilizadas e a reciclar, veículos e 

outros tipos de equipamentos em fim de vida. 

Os dois sistemas, logística direta e reversa, interferem e acrescentam valor à cadeia de 

suprimentos com o ciclo completo, e para poder-se sobreviver devem ser de certo modo 

competitivos, minimizando os custos de transportes, à medida que se aperfeiçoam. 

 

 

Logística Reversa: Motivos e Causas 

De acordo com o grupo Revlog
ii
, as principais razões que levam as firmas a atuarem 

mais fortemente na Logística Reversa são (DAHER et. al. 2004): 

1. Legislação ambiental: que força as empresas a retornarem seus produtos 

e cuidar do tratamento necessário; 

2. Benefícios econômicos: Uso de produtos que retornam ao processo de 

produção ao invés dos altos custos do correto descarte de lixo e 

3. Conscientização Ambiental dos consumidores: Conscientiza que o 

produto utilizado pode ser reaproveitado e agredir menos o meio ambiente. 

Todas essas razões,  ainda apontam motivos estratégicos, tais como (ROGERS et. 

TIBBEN-LEMBKE, 1999): 

a) Razões competitivas – Diferenciação por serviços; 

b) Limpeza do canal de distribuição; 

c) Proteção de Margem de Lucro; 

d) Recaptura de valor e recuperação de ativos. 

A Logística Reversa não serve necessariamente para aprimorar a produtividade 

logística, no entanto, o movimento reverso é justificado sobre uma base social e deve ser 

acomodado no planejamento do sistema logístico. O ponto mais importante é que a estratégia 

logística não poderá ser formulada sem uma consideração cuidadosa dos requerimentos da 

logística reversa  (BOWERSOX, 1986, p. 16). 

Em termo logístico, quando adicionamos o sistema de logística reversa ao fluxo de 

saída de mercadorias, tem-se uma Cadeia de Suprimentos Integral. (KRIKKE, 1998). A 

Cadeia de Suprimentos Integral (CSI) é baseada no conceito de ciclo de vida do produto. 

Durante o seu ciclo de vida o produto percorre a sua cadeia de suprimentos normal. O que é 

acrescentado na CSI são etapas de descarte, recuperação e reaplicação, permitindo a reentrada 

do fluxo de material na cadeia de suprimentos (KRIKKE, 1998, p. 4).    

Um planejamento de Logística Reversa envolve praticamente os mesmos elementos de 

um plano logístico convencional: nível de serviço, armazenagem, transportes, nível de 

estoques, fluxo de materiais e sistema de informações. 

O nível de serviços faz parte da estratégia global da empresa. Se “como arma de 

vendas está incluindo algo como “satisfação garantida ou seu dinheiro de volta” ou “ garantia 

de troca em caso de defeito”, o sistema logístico tem que estar preparado para o fluxo reverso 

e qualquer falha pode arriscar toda a imagem da companhia. Uma vez determinado o volume 

e as características do fluxo reverso, deve-se estabelecer os locais de armazenagem, os níveis 

de estoque, o tipo de transporte a ser utilizado e em que fase dará a reentrada no fluxo normal 



do produto. 

Bowersox (1986, p. 267) estabelecem que o objetivo administrativo fundamental e 

obter integração e todos os componentes no sistema logístico. .Esta integração deverá ser 

buscada em três níveis: a) a integração dos componentes das áreas de distribuição física; b) 

suporte a manufatura e c) compras em uma base de custo total. Depois, estas três áreas têm 

que ser coordenadas em um esforço logístico único. E, finalmente, a política de logística da 

empresa tem que ser consistente com os objetivos globais e dar apoio às outras áreas na busca 

desses objetivos. Como integrar Logística Reversa na política logística da empresa é hoje um 

dos grandes desafios da Administração Logística. 

De acordo com  Krikke (1998), as diferenças entre os sistemas de logística com fluxo 

normal e a Logística Reversa são quatro:  

a) a primeira diferença é que a logística tradicional à frente é um sistema onde os 

produtos são puxados (“pull system”), enquanto na Logística Reversa existem uma 

combinação ente puxar e empurrar os produtos pela cadeia de suprimentos. Como resultado 

de uma legislação  A Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada 

e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluída os perigosos, às responsabilidades dos 

geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis,  na logística reversa , 

a quantidade de lixo produzido (e a distinção  entre o que é reciclável do que é lixo 

indesejado) não pode ser influenciada pelo produtor e deverá ser igualada à demanda de 

produtos, já que a quantidade de descarte já é limitada em muitos países; 

b) os fluxos tradicionais de logística são basicamente divergentes, enquanto que os 

fluxos reversos podem ser fortemente convergentes e divergentes ao mesmo tempo; 

c) os fluxos de retorno seguem um diagrama de processamentos pré-definidos-

definidos, no qual produtos descartados são transformados em produtos secundários, 

componentes e materiais. No fluxo normal, esta transformação acontece em uma unidade de 

produção, que serve como fornecedora da rede; 

d) na Logística Reversa os processos de transformação tendem a ser incorporados na 

rede de distribuição, cobrindo todo o processo de produção, da oferta (descarte) à demanda 

(reutilização). 

Todos estes fatores levam a concluir que um sistema de logística reversa embora 

envolva os mesmos elementos básicos de um sistema logístico tradicional, deve ser planejado 

e executado como atividade independente. Os autores Rogers, Tibben-Lembke (1999) e Kim 

(2001),  discutem sobre as vantagens de se terceirizar esta área da empresa. Mas 

terceirizando-se ou não, o que a maioria dos autores acreditam é que as equipes responsáveis 

pela logística tradicional e pela Logística Reversa devem ser independentes, já que as 

características dos fluxos com os quais elas lidam são bastante diferentes. 

Lacerda (2002) aponta seis fatores críticos que influenciam a eficiência do processo de 

Logística Reversa, estes fatores são: 

1. Bons controles de entrada; 

2. Processos mapeados e formalizados; 

3. Tempo de ciclo reduzidos; 

4. Sistemas de informação; 

5. Rede logística planejada; 

6. Relações colaborativas entre clientes e fornecedores. 

Quanto mais ajustados estes fatores, melhor o desempenho do sistema logístico. 

 

 

Viabilidade Financeira 



A problemática da crise global do lixo exige agilidade e eficiência na busca de 

alternativas para o tratamento e deposição dos resíduos urbanos. Existem inúmeras possíveis 

soluções, dentre as quais, um programa de redução da geração do lixo, com postagem da 

industrialização e, claro, a reciclagem.  

O aumento populacional e a intensidade da industrialização tornam o lixo inesgotável. 

Do que é produzido hoje no Brasil, 76% ficam em lixões a céu aberto (SOUZA, 2004), com 

forte comprometimento do meio ambiente, principalmente em relação ao solo, ar e recursos 

hídricos. Há ainda a questão social de famílias inteiras que vivem no entorno de lixões sem as 

menores condições de higiene e dignidade. 

O gerenciamento dos resíduos sólidos é prática fundamental nas economias 

preocupadas com o desenvolvimento sustentável porque leva em conta:  a importância da 

preservação ambiental; a importância da redução da geração de resíduos e a saturação dos 

espaços disponíveis para aterros sanitários. 

 As empresas precisam  acompanhar o ciclo de vida de seus produtos. Isto se torna 

cada vez mais claro quando observa-se um crescimento considerável no número de empresas 

que trabalham com reciclagem de materiais. Um exemplo desta preocupação é o projeto 

Replaneta, que consiste em coletar latas e garrafas PET, para posterior reciclagem, e que tem 

como base de sustentação para o sucesso do negócio a automação e a eficiente operação de 

logística reversa (FERREIRA, 2002). As normas e regulamentações ambientais, em especial  

referentes ao resíduo vem obrigando a logística a operar em seus cálculos com os “custos e os 

benefícios externos”. E, em função disso, entende-se que a logística verde pode ser vista como 

um novo paradigma no setor. A logística verde ou ecológica age em conjunto com a logística 

reversa, como o sentido de minimizar o impacto ambiental não só dos resíduos na esfera da 

produção e do pós-consumo, mas em todos os impactos ao longo do ciclo de vida dos 

produtos (OLIVEIRA, 2012). 

A redução nos ciclos de vida dos produtos, fruto da velocidade da mudança 

tecnológica e de comercialização provoca o aumento do descarte de produtos. Assim, a 

necessidade de equacionar o destino dos bens e seus materiais constituintes, após o uso 

original e a sua disposição final é crescente nas últimas décadas (LEITE, 2003).   

A logística reversa permite reduzir as perdas com insumos e produtos que não seriam 

aproveitados, a logística reversa começa quando o produto é consumido e, neste momento, a 

empresa deve estar preparada para o que Staff (2005) chama de 4’Rs: Recuperação, 

Reconciliação, Reparo e Reciclagem. 

A recuperação, permite à empresa manter e controlar a saída e a confiabilidade do 

produto, de forma a estar sempre melhorando-o no mercado. Já a reconciliação é a análise dos 

produtos defeituosos que retornam para empresa; eles são avaliados e, caso não haja 

problema, os mesmos são re-estocados para serem enviados ao mercado.  O reparo é o tempo 

de espera do cliente para que o produto seja reparado ou trocado. E a reciclagem  é o retorno 

ao ciclo dos produtos que seriam descartados pelo consumidor e pela indústria de forma que 

reduzam os custos do processo e abram novas possibilidades. 

Segundo Lacerda (2000), os processos de logística reversa têm trazido consideráveis 

retornos para as empresas. O reaproveitamento de materiais e a economia com embalagens 

retornáveis, por exemplo, têm gerado ganhos que estimulam cada vez mais novas iniciativas e 

esforços para o  desenvolvimento e melhoria dos processos de logística reversa. 

A reciclagem de alumínio economiza 95% de energia elétrica utilizada para fabricação 

do alumínio primário. Este custo é expressivo quando se considera que a energia elétrica 

representa 70% do custo de fabricação do alumínio (LEITE, 2003, p. 121). 

Em pesquisa realizada por Rogers e Tibben-Lembke (1998) com grandes companhias 

nos Estados Unidos, apontaram que mais de 20% das empresas incluídas na pesquisa 

informaram que recapturar valor e recuperar ativos eram estratégicos e outros 20% fazem uso 



das capacidades de logística reversa para proteger suas margens de lucro. Entre as 

competências da logística reversa também está a reutilização de bens e produtos dos clientes. 

Na pesquisa, foi observado que empresas automobilísticas têm políticas de retorno bastante 

liberais e uma ampla rede logística reversa que lhes permite pegar de volta partes e 

componentes de suas revendedoras. Estas partes são freqüentemente remanufaturadas.  A 

logística reversa é uma variável estratégica por razões competitivas em 65,2% dos 

entrevistados na pesquisa, onde a maioria dos varejistas e fabricantes liberalizaram suas 

políticas de retorno durante os útlimos anos devido  principalmente por  pressões 

competitivas. 

A Nike encoraja os consumidores a devolverem seus sapatos usados para a loja onde 

eles foram comprados. Estes sapatos são transportados pela Nike até um local onde eles são 

rasgados e transformados em quadras de basquete e pistas de corrida. Ao invés de dar 

descontos ao consumidor, como outras grandes empresas, a Nike doa o material para fazer 

estas quadras de basquete, além de fundos para ajudar a construir e manter essas quadras 

(ROGERS e TIBBEN-LEMBKE,1998, p. 17-18). 

 

 

Conclusão 

As empresas necessitam enfatizar a logística reversa como uma variável estratégica 

indispensável para a sua gestão, uma vez que ela é um elemento essencial de vantagem 

competitiva no mundo globalizado.  

O investimento em um sistema de logística reversa resulta em aumento de 

rentabilidade e ganho de competitividade. Muitas empresas que praticam eficazmente a 

logística reversa comprovaram sua viabilidade. 

Algumas empresas, podem dar  pouco interesse pela logística reversa, devido a pouca 

rentabilidade econômica comparada com a dificuldade ou incapacidade de mensurar os custos 

envolvidos no processo.  

É dentro de um novo pensamento econômico e em virtude das novas tendências de 

mercado que necessitamos criar alternativas eficientes de diferencial competitivo, aliado à 

crescente necessidade de preservação, desenvolvimento econômico e responsabilidade social. 

É urgente e indispensável o direcionamento de recursos para a criação de sistemas de 

implantação e controle de logística reversa, onde as empresas possam ser capazes de mensurar 

seus custos e então justificar a sua implementação e disseminação dentro da realidade de 

mercado e principalmente de seu planejamento estratégico. 

Nesse estudo fica claro que a logística Reversa pode ser determinante dentro das 

estratégias adotadas pelas empresas e de como se colocar diante desse novo desafio que é 

crescer economicamente, preservar o meio ambiente e ter um papel relevante no 

desenvolvimento social das pessoas. 
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ii
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