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RESUMO 

 

VAEZA, R. F. A percepção da logística reversa sob a ótica das indústrias 

moveleiras em Arapongas, Paraná. 2016. 119f. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Sanitária e Ambiental) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e 

Ambiental, Universidade Estadual do Centro-Oeste. Irati-PR, 2016. 

 

O objetivo deste trabalho foi verificar a percepção da logística reversa sob a ótica das 

indústrias do setor moveleiro do município de Arapongas-PR. Sendo assim, no 

referencial teórico, foram abordados os seguintes tópicos: gestão ambiental, 

sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos, logística reversa, aspectos legais entre 

outros voltados para o meio ambiente e o setor moveleiro. Nesse cenário competitivo, 

em que as empresas buscam um diferencial, estudos visando avaliar quais empresas 

conhecem sobre a prática da logística reversa, bem como quais adotam ações 

ambientalmente corretas em seus processos produtivos são de extrema importância no 

contexto atual. Os métodos utilizados na pesquisa foram exploratórios e descritivos. A 

abordagem metodológica adotada foi uma pesquisa aplicada quantitativa. Para a coleta 

de dados, utilizou-se um questionário estruturado com treze questões fechadas para a 

consolidação da investigação. O estudo compreendeu trinta empresas moveleiras do 

município de Arapongas – PR. Após aplicação do instrumento, os dados foram 

organizados em planilhas e não foram realizadas inferência estatística ou análise de 

causalidade elaborada. As empresas participantes foram caracterizadas, em seguida foi 

feita a análise e interpretação dos dados correlacionando-os com o referencial teórico e 

os objetivos da pesquisa. Os resultados identificaram que os sujeitos respondentes 

conhecem apenas o conceito da logística reversa. Constatou-se que todas as empresas 

participantes adotam ações ambientalmente adequadas em seus processos e serviços 

demonstrando comprometimento com o meio ambiente, e que 90% delas estão em 

conformidade com o licenciamento ambiental junto ao Instituto Ambiental do Paraná. 

No geral, os processos de logística reversa estão presentes de modo incipiente nas 

indústrias do setor moveleiro pesquisadas, pois apenas 6,67% afirmaram que existe um 

processo de logística reversa implantado. Desse modo, pode-se concluir que as 

empresas do setor moveleiro estão a par do conceito da logística reversa, porém não 

conhecem a essência de um sistema logístico reverso completo, fato este que dificulta a 

implantação de um plano de logística, que é considerado uma ferramenta importante 

para a preservação das condições ambientais. 

 

Palavras-chave: gerenciamento de resíduos, gestão ambiental, indústria moveleira, 

legislação ambiental, resíduos industriais. 

 

 

 

 



   

ABSTRACT 

 

Vaeza, R. F. The perception of reverse logistic from the optics of the furniture 

industries in Arapongas, Paraná. 2016. 119f. Dissertation (Master’s degree of 

Sanitary and Environmental Engineering) - Graduate Program in Sanitary and 

Environmental Engineering, University of the Midwest. Irati-PR, 2016. 

 

The objective of this work was to verify the perception of reverse logistics from the 

optics of the furniture sector companies in the city of Arapongas - PR. Thus, the 

theoretical referential, the following topics were discussed: environmental management, 

sustainability, solid waste management, reverse logistics, legislative aspects among 

others focused on the environment and the furniture sector. In this competitive 

scenarios, where companies seek a differential, studies aim to asses which companies 

know about practice of reverse logistics, and which adopt environmentally correct 

actions in their productions processes are of utmost importance in the current context. 

The methods used in the search were exploratory and descriptive. The methodological 

approach adopted was an applied quantitative research. To collect data, was used a 

structured questionnaire with 13 closed questions for the consolidation of research. The 

study included thirty furniture companies in the city of Arapongas. After application of 

the instrument, the data were organized in spreadsheets and were not performed 

statistical inference or elaborate causality analysis. Firstly, the participating companies 

were characterized then were made the analysis and interpretation of data correlating 

them with the theoretical framework and the research objectives. The results identify 

that subjects respondents know only the concept of reverse logistics. It was found that 

all participating companies adopt environmentally appropriate actions in its processes 

and services demonstrating commitment to the environment, and 90% of them are in 

conformity with the environmental licensing by the IAP. In general, the processes the 

reverse logistics are present in an incipient way in the industries of the furniture sector 

surveyed, as only 6.67% said that there is a reverse logistics process deployed. Thus, it 

can be concluded that the furniture companies are aware of the concept of reverse 

logistics, but do not know the essence of a complete reverse logistics system, a fact that 

hinders the implementation of a logistics plan, which is considered an important tool for 

the preservation of environmental conditions. 

 

Key words: waste management, environmental management, furniture industry, 

environmental legislation, industrial waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No cenário atual, em que as empresas passam por constantes mudanças devido, 

principalmente, à globalização dos mercados e ao aumento da competitividade que as 

obrigam a reduzir custos, muitas vezes, torna-se quase que necessária uma readequação 

de seus processos produtivos (HATAKEYAMA et al., 2005). Assim, é necessária a 

busca por novas técnicas e ferramentas de gestão para o gerenciamento de tecnologias, 

pessoas e recursos. As empresas buscam, frequentemente, requisitos mínimos para se 

manterem no mercado, e, para isso, é necessário que as organizações tornem-se modelos 

de gestão baseados na forma mais inteligente de utilização dos recursos disponíveis, 

atendendo a nova consciência ecológica da sociedade.  

Os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) têm sido cada vez mais objeto da 

atenção dos gestores, que os têm adotado como recursos para gerar vantagem 

em relação à concorrência. Os SGA possibilitam a realização de processos 

sustentáveis e a redução dos custos de produção a partir da melhor utilização 

dos recursos naturais e da aplicação dos conceitos de produção mais limpa 

(GRAEL; OLIVEIRA, 2010, p. 30). 

 

 Nesse sentido, houve um melhor aprimoramento do processo logístico que 

evoluiu para o que se convencionou chamar de Logística Reversa, que tem por objetivo 

minimizar o impacto ambiental, por meio do reaproveitamento de um produto pós-

venda ou resultante do pós-consumo, prolongando dessa forma seu ciclo de vida e 

minimizando a extração de recursos da natureza (GONTIJO; DIAS, 2010).  

 Para Leite (2003) apud Silva e Colmenero (2010), a logística reversa de pós-

venda é definida como a área de atuação da logística reversa que se ocupa do 

planejamento, da operação e do controle do fluxo físico e das informações logísticas 

correspondentes de bens de pós-venda, sem uso ou com pouco uso, que por diferentes 

motivos retornam aos diferentes elos da cadeia de distribuição direta, que constituem 

uma parte dos canais reversos pelos quais fluem esses produtos. Ainda segundo o 

mesmo autor, os canais de distribuição reversos de pós-consumo constituem-se pelo 

fluxo reverso de produtos ou materiais constituintes que surgem no descarte dos 

produtos depois de encerrada a vida útil e que retornam ao ciclo produtivo. Quanto ao 

ciclo de vida pontuado entre os conceitos no parágrafo anterior, compreende desde a 

extração dos recursos naturais ou matérias-primas, necessários à sua produção, até a 

disposição final do produto ao fim de sua vida útil. (VALLE, 2004).  

 Para Trigueiro (2003), o bom controle sobre o ciclo de vida do produto requer 
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um bom sistema de gestão para possibilitar um controle eficaz deste ciclo. O 

gerenciamento do retorno dos bens e materiais dentro da cadeia é fator decisivo para a 

otimização do ganho financeiro sobre esses produtos, haja vista ser esse um dos 

benefícios proporcionados pela logística reversa. 

 O Ecodesign visa evitar ou minimizar os impactos ambientais de um produto 

durante seu ciclo de vida. Refere-se à inclusão da variável ambiental nas diferentes 

etapas de projeto, desenvolvimento e execução de produtos, processos ou serviços, com 

o objetivo de minimizar o impacto ambiental das atividades envolvidas. A redução do 

impacto ambiental é obtida pela adoção de princípios como: utilização de materiais de 

baixo impacto ambiental, busca pela eficiência energética, qualidade e durabilidade, 

adoção de técnicas de modularidade assim como reutilização e o reaproveitamento 

(BRONES; CARVALHO; ZANCUL, 2014). Stefano e Ferreira (2013) acrescentam que 

é uma ferramenta essencial para organizações que se atentam na responsabilidade 

ambiental como de vital importância para o sucesso a longo prazo em suas tarefas, 

proporcionando vantagem como redução de custos, menor geração de resíduos, além de 

gerar inovações em produtos e atrair novos consumidores. Fato este que se assemelha 

ao propósito da logística reversa no Brasil instituída pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS). 

 De acordo com a PNRS (BRASIL, 2010), a logística reversa é o “conjunto de 

ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”. Para Rogers e 

Tibben-Lembke (1999) apud Garcia (2006), os principais agentes motivadores para as 

empresas aderirem à logística reversa são: a) as leis ambientais, em especial a Lei 

12.305 de 2 de agosto de 2010 que instituiu a PNRS, que força que alguns seguimentos 

neste momento recebam de volta seus produtos e estabeleçam seu tratamento; b) os 

benefícios econômicos associados à devolução dos produtos ao processo produtivo, ao 

invés de descartá-los; c) a crescente consciência ambiental dos consumidores.  

Segundo a PNRS, Lei 12.305/2010, as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos 

sólidos estão sujeitas à observância desta Lei.  

 No Estado do Paraná, a Lei de nº 12.493, de 1999, estabelece que todas as 

empresas com atividades geradoras de resíduos sólidos são responsáveis pelo seu 

gerenciamento, atendendo às normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas (ABNT) e do Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Ela proíbe, em todo o 

Estado, a disposição final de resíduos sólidos por meio da queima a céu aberto e pelo 

lançamento em corpos d’água, manguezais, terrenos baldios, redes públicas, poços e 

cacimbas, mesmo que abandonados. 

Toda transformação de matéria-prima para produção de bens de consumo gera 

direta ou indiretamente resíduos sólidos. Nas empresas de móveis, foco desta pesquisa, 

essa realidade não é diferente. 

 Segundo o Projeto da Perspectiva do Investimento no Brasil - Projeto PIB 

(2009), até meados da década de 1990, os países desenvolvidos eram os principais 

produtores e consumidores de móveis. Desde então, a progressiva redução de barreiras 

ao comércio e aos investimentos internacionais e as inovações no âmbito do transporte 

marítimo, da embalagem de produtos frágeis e das tecnologias da informação e 

comunicação aprofundaram o processo de globalização da indústria moveleira.   

 A indústria moveleira do Brasil tem histórica especialização na produção de 

artigos confeccionados com madeira, em 2011 o setor foi responsável por mais de 

269.000 empregos diretos, quantidade que correspondeu a 3,5% do emprego formal da 

indústria de transformação brasileira, segundo dados da Relação Anual de Informações 

Sociais (Rais) em 2011, do Ministério do Trabalho e Emprego. Ainda segundo a Rais, a 

atividade é bastante difundida pelo território brasileiro, adensando-se nas regiões 

Sudeste (que detém 43% do emprego setorial) e Sul (40%) do país, onde também estão 

localizados os principais polos produtores: Bento Gonçalves (RS), Arapongas (PR), 

Ubá (MG), São Bento do Sul (SC), Linhares (ES), Mirassol (SP), Votuporanga (SP) e 

Região Metropolitana de São Paulo. 

 O valor bruto da produção industrial de artigos do mobiliário no Brasil chegou a 

R$ 22,98 bilhões em 2010, de acordo com a Pesquisa Industrial Anual (PIA Empresa) 

do IBGE. Tal valor representa 1,3% do total produzido pela indústria de transformação 

brasileira. 

 O Polo Moveleiro do Norte do Paraná é um dos mais importantes do País. São 

1001 empresas, que geram mais de 26 mil empregos diretos e indiretos. Arapongas, 

sede do polo, abriga 213 indústrias do setor, gerando 15.201 empregos diretos e 

indiretos. A produção das indústrias moveleiras de Arapongas representa 69,13% do 

PIB do município e 9,97% do PIB nacional (SIMA, 2014).  

 A indústria de móveis utiliza em seu processo produtivo grande variedade de 

materiais, principalmente por não estar voltada a um tipo exclusivo de matéria-prima. A 
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produção de móveis, além da madeira, faz a transformação de outros materiais, como, 

vidro, plástico, metais, tecidos, espumas, entre outros. A diversidade de matéria-prima 

utilizada na indústria moveleira implica em uma diversidade de resíduos que podem ser 

gerados. Isto torna complexa a questão do gerenciamento de resíduos. 

 Hillig; Schneider; Pavoni (2009) afirmam que as características dos resíduos 

gerados pela indústria moveleira estão diretamente relacionadas com o porte da empresa 

e com a matéria-prima utilizada. A maior quantidade de resíduo gerado no polo 

moveleiro do Rio Grande do Sul, por exemplo, provém da madeira serrada, seguida do 

aglomerado, do MDF e do compensado, respectivamente. 

       Segundo Lima e da Silva (2005) os resíduos gerados pela indústria moveleira 

podem ser divididos em dois grupos de maior impacto, os resíduos sólidos e os resíduos 

líquidos, sendo que, dentre os resíduos sólidos, tem-se, basicamente, os derivados 

diretos da madeira, que são as aparas, os cepilhos, o pó da madeira e outros originados 

das embalagens da matéria-prima utilizada, que podem ser papéis, plásticos, metais, 

latas de tinta e solvente, grampos e fitas metálicas, já no grupo dos líquidos estão os 

solventes de tinta, borra de tinta e água utilizada na cabine de pintura com sistema de 

cortina d’água. 

 Nas empresas moveleiras do município de Arapongas, os resíduos gerados em 

maior quantidade são os resíduos de madeira, como pedaços, pó e cepilho, respondendo 

por 85% dos resíduos totais gerados. O autor comenta que no geral 82% das empresas 

pesquisadas aproveitam algum tipo de resíduo no próprio processo, 53% vendem parte 

dos resíduos para confecção de pellets e briquetes e apenas 6% os queimam (LIMA; 

SILVA, 2005). 

Os resíduos sólidos da indústria moveleira são constituídos na sua maior 

proporção por pó de lixa, serragem, retalhos e sobras de madeira e painéis. Esses 

resíduos causam impacto de menor intensidade ao meio ambiente, por se tratarem, 

segundo a NBR 10004 (ABNT, 2004) de resíduos da Classe II-A, ou seja, não perigosos 

e reativos.  

Outro problema que surge e que também está associado a esta atividade 

industrial consiste na má disposição final dos resíduos sólidos pós-consumo gerados por 

esse setor, que podem ocasionar a contaminação do solo pela liberação de materiais 

químicos, como tintas, seladores, fundos, primers, tingidores, lacas, solventes 

orgânicos, vernizes e colas, que foram agregados no acabamento e revestimento de 

móveis durante seu processo de produção. 
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Nesse contexto, os resíduos da maioria das indústrias moveleiras não têm 

destinação correta, sendo muitas vezes queimados a céu aberto, lançados em 

cursos d’água ou em lixões, desconsiderando os impactos ambientais 

causados por essas ações, além de negligenciar o potencial econômico destes 

resíduos (PIRES, 2007, p. 64).  

 

O maior obstáculo à gestão, reciclagem ou reúso, e a sua adequada disposição, é 

exatamente a complexa mistura desses resíduos, considerando suas diferentes 

dimensões, graus de limpeza ou contaminação. Estima-se que no Brasil a porcentagem 

de empresas do setor moveleiro que apresenta algum trabalho de conservação ambiental 

ou planejamento da disposição final do resíduo não chega a 5% (NAHUZ, 2005 apud 

KOZAK et al., 2008). 

Os resíduos de madeira gerados pelo seu processamento podem deixar de ser um 

risco ao meio ambiente e passar a gerar lucro para a empresa que o produz, além de 

apresentar alternativas, como matéria-prima para diversos outros produtos (LIMA; 

SILVA, 2005).  

Segundo Pires (2007), a relação entre o gerador de resíduos e uma central de 

reaproveitamento inicia-se com a conscientização das empresas quanto à importância da 

adequada destinação. Tal adequação envolve a identificação, caracterização e 

quantificação destes resíduos; a implantação de práticas de produção mais limpa; a 

identificação de formas de reaproveitamento dos resíduos no próprio processo 

produtivo, a elaboração de procedimentos para segregação dos resíduos e a implantação 

de um sistema interno de coleta seletiva nas empresas. 

 Nesse cenário competitivo, em que as empresas buscam um diferencial, estudos 

visando avaliar quais empresas conhecem sobre a prática da logística reversa, bem 

como quais adotam ações ambientalmente corretas em seus processos produtivos são de 

extrema importância no contexto atual.  

 Dessa forma, na presente pesquisa, serão estudadas empresas do setor moveleiro 

do município de Arapongas - PR, que, segundo dados do Sindicato das Indústrias de 

Móveis de Arapongas, é considerado o maior polo moveleiro do Estado e o segundo 

maior do Brasil, representando cerca de 9,97% do Produto Interno Bruto (PIB) das 

indústrias moveleiras no Brasil, e que também é gerador de grande quantidade de 

resíduos, os quais, por muitas vezes, ficam “esquecidos” na empresa, ou que até mesmo 

são destinados e dispostos incorretamente, causando prejuízos ao meio ambiente e à 

sociedade (SIMA, 2014). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a percepção da logística reversa sob a ótica das empresas do setor 

moveleiro do município de Arapongas-PR. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Gerar cartilha explicativa sobre logística reversa como material de apoio para 

auxiliar o representante da empresa a responder o questionário da pesquisa. 

 

 Identificar quais empresas moveleiras filiadas ao SIMA conhecem a logística 

reversa. 

 

 Identificar quais empresas moveleiras adotam ações ambientalmente corretas em 

seus processos produtivos. 

 

 Identificar quais empresas moveleiras estão regulares perante o Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP). 

 

 Identificar quais empresas moveleiras possuem um processo de logística reversa 

implantado na empresa. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 GESTÃO AMBIENTAL 

 

Por volta da década de 80, o Brasil começou a passar por crises ambientais, 

devido ao grande aumento do número de indústrias e da incansável extração de 

matérias-primas do ambiente. 

O acelerado ritmo de industrialização e a concentração de contingentes 

populacionais em áreas urbanas, principalmente a partir de 1980, passou a 

provocar profundos impactos no meio ambiente tanto físico como 

econômicos e sociais, fato determinante das transformações ocorridas na 

atividade industrial (ANDRADE; TACHIZAWA; CARVALHO, 2004, p. 5). 

 

Dentre estas transformações, as ferramentas de gestão ambiental passaram a ter 

um papel fundamental, pois tem como função adaptar os processos das empresas de 

forma que diminua ao máximo os impactos ambientais. Para Andrade, Tachizawa e 

Carvalho (2004, p. 6), “o principal objetivo é auxiliar no processo de melhorias dos 

programas de controle ambiental. Um de seus aspectos mais importantes é o suporte e o 

comprometimento gerencial”. 

Além do favorecimento a qualidade do meio ambiente, as empresas utilizam a 

gestão ambiental como forma de marketing para agregar conceitos a seus produtos e boa 

imagem a si mesma, fato este que se assemelha à logística reversa. De acordo com 

Souza (1993) apud Andrade, Tachizawa e Carvalho (2004, p. 7), “as estratégias de 

marketing adotadas pelas empresas estão sendo moldadas visando à melhoria da 

imagem, por meio de criação de novos produtos ‘verdes’ e de ações voltadas para a 

proteção ambiental”. 

Devido a sua grande importância e também às obrigações exigidas por lei, a 

gestão ambiental deixou de ser somente um “Plus” para as empresas e já se tornou uma 

das áreas administrativas das empresas. Conforme Andrade, Tachizawa e Carvalho 

(2004, p. 8), “A proteção ambiental deslocou-se uma vez mais, deixando de ser função 

exclusiva de proteção para tornar-se uma função da administração”. 

 

3.2 SUSTENTABILIDADE 

 

Segundo Pereira et al. (2012, p. 146), “sustentabilidade é a palavra do 

momento”. Essa palavra vem sendo discutida em todo o mundo e presente em todos os 
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meios de comunicação, mas poucos sabem realmente definir seu significado e sua real 

importância, portanto qual o real significado desta palavra? 

O conceito de sustentabilidade relaciona-se à forma como se pode garantir os 

insumos dos quais se despreza. Segundo Romeiro (1998, p. 248), “o desenvolvimento, 

para ser sustentável, deve ser não apenas economicamente eficiente, mas também 

ecologicamente prudente e socialmente desejável”. Essa visão se encaixa na perspectiva 

de ação governamental empreendedora abordada. 

Para essa sustentabilidade, Sachs (2000) apud Pereira (2011) elenca cinco 

dimensões: econômica, ecológica, espacial, social e cultural. Para um projeto ser 

economicamente viável, é preciso que haja uma fonte de financiamento ou outro meio 

oneroso que custeie a ação econômica. Os recursos naturais devem ser consumidos em 

uma escala que não leve à degradação do meio ambiente. O meio ecológico, em um 

sistema sustentável, é tratado de forma que não seja deteriorado e que não haja acúmulo 

de resíduos. Classicamente, a sustentabilidade é associada ao equilíbrio entre o social, o 

ambiente e a economia (CASAGRANDE JR., 2004 apud PEREIRA, 2011).  

De acordo com Pereira et al. (2012), a discussão sobre sustentabilidade veio à 

tona em 1987, no relatório da comissão Brundtland, para ele, este documento emerge 

em um contexto considerado a “década perdida”, em razão de crises econômicas que 

atingiram, em maioria, países da América Latina. A busca de um método para retomar o 

crescimento econômico desses países, ancora-se na elaboração do conceito sustentável. 

Ainda segundo Pereira et al. (2012, p. 147), ser sustentável está muito além 

de cuidar de questões ambientais do planeta. Ser sustentável é saber agregar 

vantagens competitivas a suas ações, resultando-se em uma melhor qualidade 

de vida para gerações futuras. Sustentabilidade é uma propriedade do todo, 

não das partes. 

 

O mercado exige cada vez mais da empresa uma postura sustentável e, apesar de 

sustentabilidade possuir um ótimo diferencial empresarial e seu conceito ser excelente 

para a sociedade, existe também o lado limitador deste termo, afinal não é fácil para o 

mundo empresarial atingir seus objetivos de lucro e paralelamente ser “sustentável”, 

pois ser sustentável exige tempo e muito dinheiro, e muitas vezes esses fatores não são 

acessíveis às empresas. 

Pereira et al. (2012, p. 148) confirmam: 

Apesar da grande mobilização por parte do empresário em se comprometer 

com a sustentabilidade, essa nova questão se impõe mais como um desafio do 

que como oportunidade para incrementar a agregação de valor competitivo 

no mercado. Ser sustentável representa um projeto de médio a longuíssimo 

prazo, o que para muitos pode não ser interessante por não gerar benefícios 
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imediatos. Além disso, falar de sustentabilidade e do papel das empresas para 

se alcançar este objetivo é algo que para muitos possui um viés de novidade. 

 

A importância da sustentabilidade é evidente, e as barreiras para alcançá-las 

também, porém são avanços que a sociedade deve e precisa alcançar como um todo, até 

mesmo na logística reversa que em muitos de seus processos são sustentáveis. Pereira et 

al. (2012, p. 153) concluiram que “alguns processos de logística reversa contêm 

pressupostos de sustentabilidade em suas prerrogativas”. 

 

3.3 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 Entende-se por resíduos tudo aquilo que sobra, que é resto e que não possui 

valor, sendo, então, considerado lixo, gerando problemas ao meio ambiente (LIMA; 

SILVA, 2005). Segundo Russo (2003), resíduos sólidos é tudo aquilo que não faz falta 

para seu detentor, ocorrendo desta maneira a propensão ao descarte deste material. Estes 

materiais são resultantes de atividades humanas e animais, normalmente sólidos, sem 

utilização ou indesejáveis pelo seu detentor, no entanto com capacidades de valorização. 

Ainda de acordo com Russo (2003, p. 8), “A geração de resíduos começa com a 

mineração, para se obter a matéria-prima bruta, e em todos os passos da transformação 

desta matéria-prima até ser transformada em bens de consumo, continuam a ser 

produzidos resíduos”. 

 Quando não aproveitados ou não encaminhados e administrados de forma 

adequada, esses resíduos causam grandes problemas ambientais. “Os problemas 

causados pelos resíduos sólidos são tão velhos quanto a humanidade” (RUSSO, 2003, p. 

7). A primeira etapa para resolução deste problema é a separação desses resíduos, 

principalmente os descartados e não consumíveis que são denominados “lixo”. 

 De acordo com Pereira et al. (2012), os resíduos são definidos por quatro 

fatores, sendo eles: origem, composição química, umidade e toxicidade. 

Os resíduos sólidos ou outros tipos de resíduos que compõem o lixo geral 

podem conter substâncias perigosas e, por essa razão, torna-se necessária sua 

separação em relação ao lixo urbano, para que tenham destinação segura, 

após seus respectivos descartes de pós-venda ou pós-consumo (PEREIRA et 

al. 2012, p. 7). 

 

3.3.1 Classificação dos resíduos sólidos segundo a NBR 10004 (ABNT, 2004) 
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 Classe I – Resíduos Perigosos: quando o resíduo pode ser enquadrado em pelo menos 

um dos critérios de periculosidade definidos (reatividade, corrosividade, 

patogenicidade, inflamabilidade e toxicidade), baseados em propriedades físicas, 

químicas e infectocontagiosas que possuam, uma vez que podem representar risco à 

saúde pública e ao ambiente se manejados inadequadamente. 

  Classe II-A – Resíduos não Inertes: aqueles que não forem enquadrados como 

perigosos nem inertes, sendo que podem apresentar combustibilidade, 

biodegradabilidade e dissolubilidade em água. Restos de comida, matéria orgânica 

vegetal; papéis e plásticos são típicos resíduos dessa classe. 

  Classe II-B – Resíduos Inertes: são resíduos não solubilizados em água em 

concentrações superiores às estabelecidas para os padrões de potabilidade. São 

considerados resíduos desta classe os vidros e tijolos, por exemplo. 

  

3.3.2 Disposição de resíduos em locais inadequados  

 

Dispor o resíduo sólido sem qualquer tratamento e de forma inadequada em 

aterros comuns, controlados ou em cursos d´água, provoca a poluição do solo, das águas 

superficiais e dos lençóis subterrâneos, alterando as características físicas, químicas e 

biológicas, além de constituir um problema de saúde pública. A recuperação e o 

tratamento de áreas degradadas são dispendiosos e prejudicam a sustentabilidade 

ambiental (SOUZA, 2000).  

No caso dos móveis, há muitos sendo dispostos em lixões, estradas, quintais e 

beira de rios como denuncia as figuras 01 e 02. 

 
Figura 01 – Descarte inadequado de resíduos 01 no Jardim Planalto em Arapongas 

- PR. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 02 – Descarte inadequado de resíduos 02 no Jardim Planalto em Arapongas 

- PR. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 

3.4 LOGÍSTICA 

 

3.4.1 História da logística 

 

Desde a antiguidade, a humanidade vem dando grande importância à estratégia 

logística. Segundo relatos de autores como Martins e Alt (2007), até mesmo nas 

sociedades medievais a logística era utilizada, seja na alocação de suprimentos em meio 

a uma guerra ou no posicionamento de exércitos para melhor chance de vitória, sua 

função era colocar cada recurso certo no lugar certo, e desta forma, a logística sempre 

esteve presente, mesmo que de forma imperceptível. 

Fawcett e Clinton (1996) apud Pereira (2011) destacam que o termo “logística” 

provém do francês logis, cuja tradução para o português é abastecer. Garantir o 

fornecimento na área militar, definindo volumes e rotas de distribuição, foi o foco da 

logis por muito tempo (BOWERSOX; CLOSS, 2001 apud PEREIRA, 2011). A 

logística militar, usada durante a segunda guerra mundial, ajudou os aliados a estocar, 

movimentar pessoal e suprimentos (COYLE; BARDI; LANGLEY, 1992 apud 

PEREIRA, 2011). Para Magee (1977) apud Pereira (2011), a logística é a administração 

do fluxo de materiais e informações correlatas, da fonte para o usuário. 
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Segundo Ching (2006) apud Monteiro (2013, p. 19), o conceito da logística, 

existente desde a década de 40, remete à Segunda Guerra Mundial, uma vez que foi 

utilizado pelas forças armadas norte-americanas: “Ela relacionava-se com todo o 

processo de aquisição e fornecimento de materiais durante a guerra e foi utilizado por 

militares americanos para atender a todos os objetivos de combate da época”. Para 

avançar com as tropas no campo de batalha, os estrategistas precisavam contar com um 

batalhão que desse suporte a esse deslocamento, providenciando, na hora, local e 

quantidade certos, munição, equipamentos e socorro médico (NOVAES, 2007 apud 

MONTEIRO, 2013).  

Hoje nas empresas, mesmo que em um cenário diferente, a sua importância e 

utilização são as mesmas. Para Bowersox e Closs (2001) apud Pereira (2011), a 

logística deve atender ao cliente segundo o menor custo total possível, oferecendo 

sistemas logísticos alternativos flexíveis e ágeis, resultando em um serviço excelente. 

Como parte do esforço de marketing, a logística representa um papel chave na 

satisfação dos clientes e na lucratividade da empresa como um todo. Novaes (2001) 

apud Pereira (2011) afirma que a logística deve então aperfeiçoar as atividades 

organizacionais com foco na melhoria no nível de serviço oferecido ao cliente e o 

aumento da competitividade empresarial. 

Christopher (1997) e Ballou (2001) afirmam que o despontar da logística, 

integrando toda a cadeia de suprimentos, desde a matéria-prima até o ponto de 

consumo, foi uma das questões mais importantes do século. A logística se comporia, 

então, de três principais áreas: Transportes, Estoques e Localização. 

Complementarmente, Christopher (1997) diz que o acompanhamento do nível de 

atividades deve sempre se pautar no questionamento se os custos envolvidos no alto 

nível de serviço aos clientes não são maiores que as receitas que eles proporcionam. 

Nesse caso, não valeria o investimento por hipossuficiência de receita. A empresa deve 

estar atenta para a relação do custo/benefício nas decisões de provimento do nível de 

serviço a ser oferecido aos seus clientes.  

   

3.4.2 Logística empresarial 

 

Logística empresarial não pode ser definida apenas como uma área dentro de 

uma empresa, pois ela está presente em todas as áreas, seja no início ou ao fim de sua 

atividade. 
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Para Pozo (2004, p. 13): 

A logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e 

armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição 

da matéria-prima até o ponto final, assim como dos fluxos de informações 

que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar 

níveis de serviços adequados aos clientes a um custo razoável. 

 

A visão logística, basicamente, foca-se no aprimoramento dos recursos da 

empresa, planejando e organizando suas atividades para melhor desempenho. 

Segundo Christopher (2007, p. 3): 

Logística é o processo de gerenciamento estratégico da compra, do transporte 

e da armazenagem de matérias-primas, partes e produtos acabados (além de 

fluxos de informações relacionados) por parte da organização e de seus 

canais de marketing, de tal modo que a lucratividade atual e futura, sejam 

maximizadas mediante a entrega de encomendas com o menor custo 

associado. 

 

O reconhecimento da logística auxilia um administrador a proporcionar 

melhorias na estrutura de sua empresa, aprimorando os fluxos de informação, produtos 

e serviços. 

Segundo Ballou (2001), embora seja fácil pensar em logística como o 

gerenciamento do fluxo de produtos dos pontos de aquisição até os clientes finais, para 

muitas empresas também existe a necessidade de gerenciamento de um canal logístico 

reverso. Observa-se que a logística subdivide-se em quatro categorias: logística de 

suprimentos, de produção, de distribuição e reversa. 

 

3.4.2.1 Logística de suprimentos 

 

Esta área da logística lida com os processos de toda cadeia de suprimentos de 

uma empresa. Para Harrison e Hoek (2003, p. 27), “uma cadeia de suprimentos como 

um todo vai desde produtos primários até a venda do produto acabado para o 

consumidor final”.  

Basicamente a logística de suprimentos estuda qual a melhor forma para uma 

produção atingir sua meta de forma que o custo do produto seja o menor possível, sem 

afetar a qualidade desejada, mas sim com redução de despesas, desperdícios, entre 

outros aspectos que podem prejudicar e inflar o custo de uma produção. “A gestão da 

cadeia de suprimentos aparece, então, como o gerenciamento da rede como um todo, de 

ponta a ponta e dos relacionamentos entre vários elos” (HARRISON; HOEK 2003, p. 

31). 
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Outra função da logística de suprimentos, e provavelmente a mais importante, é 

estudar e formular previsões para a produção, baseando-se nos movimentos do mercado, 

desenvolvendo assim uma fórmula para que não faltem produtos no mercado e nem 

sobre grandes estoques de produtos ou matéria-prima armazenada na empresa. 

Harrison e Hoek (2003, p. 37) afirmam: 

Dentro de determinada cadeia de suprimentos, é importante que cada 

organização compreenda a maneira pela qual cada grupo de produto compete 

no mercado e que esse grupo alinha suas capacidades de acordo com a de 

seus parceiros.  

 

Ou seja, cada produto tem seu lugar no mercado, desta forma cada produto tem 

sua própria demanda, e é esta demanda que deve ser estudada para criação de previsões 

para a produção, atingindo assim o potencial máximo da cadeia de suprimentos. 

 

3.4.2.2 Logística de produção  

 

Esta é a área da logística que estuda a forma mais econômica, rápida e efetiva de  

transformar um insumo em produto acabado. Para Arbache et al. (2007, p. 50), “a 

produção tem um grande peso na estrutura e custo de um produto, sendo, segundo os 

autores, responsável por cerca de 30% deste”. Sendo assim, é fácil notar que um dos 

principais objetivos da logística de produção é ter um cuidado especial em encontrar 

uma maneira que reduza os custos e facilite esta atividade. 

Com o tempo, começou-se a dar importância à busca por meios de produção 

flexíveis e econômicos. Como um dos exemplos mais utilizados, pode-se citar o Just-in-

time (JIT), em claro português, “Apenas a Tempo”, ou segundo a expressão, “Na hora 

certa”, uma filosofia de produção muito usada em todo o mundo. 

Segundo Arbache et al. (2007, p. 51), “o Just-in-time foi desenvolvido pela 

Toyota no Japão, com o objetivo de obter melhorias no seu processo produtivo, por 

meio da eliminação de atividades repetitivas, buscando diminuir os custos de 

produção”. 

O JIT procura reduzir estoques intermediários, os movimentos somente quando 

necessários, realizando um ciclo menor com custo inferior ao comum. Além de 

filosofias como o JIT, é função de logística de produção estudar a viabilidade de vários 

outros aspectos da produção, por exemplo se ela deve ser puxada ou empurrada, estudar 
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a posição de gargalos e até mesmo métodos para a redução de setup da produção, entre 

outros. 

 

3.4.2.3 Logística de distribuição 

 

Esta é a área da logística que estuda a melhor forma de desenvolver as atividades 

necessárias para que o produto esteja disponível aos clientes. “A movimentação de 

produtos cria para a sociedade o valor de lugar, pois permite que os produtores 

coloquem o produto exatamente onde os consumidores desejarem” (ARBACHE et al. 

2007, p. 67). 

Existem cinco modelos de transportes, sendo eles o rodoviário, o ferroviário, o 

aéreo, o aquaviário e o dutoviário. Encontrar os melhores pontos de venda, os locais 

com maior acessibilidade aos clientes e assegurar que nunca falte o produto nestes 

locais, usando a forma mais econômica e eficiente de transporte para determinado 

produto, é a função principal da logística de distribuição. “O transporte tem um peso 

enorme no custo de distribuição ou logístico da maioria dos produtos e é muito 

importante para os resultados obtidos no serviço aos clientes” (ARBACHE et al. 2007, 

p. 67). 

Além do transporte, a logística de distribuição foca no estudo do posicionamento 

ideal das fábricas que produzem os produtos, facilitando e agilizando desta forma a 

entrega dos produtos aos locais de venda. 

Para Martins e Alt (2007, p. 343): 

A localização da fábrica é hoje função do mercado a ser atendido. Muito mais 

que considerações sobre incentivos fiscais, importa às empresas a agilidade 

de entrega de seus produtos, sejam eles dirigidos ao consumidor final ou a 

um transformador e ou montador. 

 

Ou seja, a logística de distribuição tem papel vital na vida das empresas, e a 

complexidade e importância de seus estudos vão muito além de simples transportes, 

seus estudos têm como objetivo a qualidade e eficiência na qual as empresas atendem o 

mercado consumidor. 

 

3.4.2.4 Logística reversa 
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Uma das referências mais antigas ao conceito de logística reversa data do início 

da década de 70, pela University of Colorado, que utilizaram em suas pesquisas o termo 

reverse distribution (ZIKMUND; STANTON, 1971). 

O conceito de logística reversa foi evoluindo ao longo das últimas décadas e, 

embora seja um termo relativamente novo, vem sendo explorada pela indústria seriada 

desde 1975 em países desenvolvidos, como Inglaterra e EUA (CARTER; ELLRAM, 

1998).  

 No fim da década de 70, Ginter e Starling (1978) utilizaram o termo reverse 

distribution channels enfocando a questão da reciclagem e suas vantagens econômicas e 

ecológicas, além da importância dos canais de distribuição reversos como fator 

fundamental na viabilidade econômica do processo de recuperação dos materiais.  

 Nos anos 80, o conceito de logística reversa ainda estava limitado a um 

movimento contrário ao fluxo direto de produtos na cadeia de suprimentos. Foi na 

década de 90 que novas abordagens foram introduzidas e o conceito evoluiu 

impulsionado pelo aumento da preocupação com questões de preservação do meio 

ambiente (CHAVES; BATALHA, 2006). 

  Segundo Rogers e Tibben-Lembke (1999), as atividades da logística reversa 

nesse período consistiam basicamente em coleta de materiais usados, danificados ou 

rejeitados, produtos fora de validade e a embalagem e o transporte do ponto do 

consumidor final até o revendedor. 

 Lambert e Stock (1981) apud Hatakeyama (2005) descreveram a distribuição 

reversa como o produto seguindo na contramão de uma rua de sentido único, pela qual a 

grande maioria dos embarques de produtos flui em uma direção. Nesta conceituação, 

percebe-se a logística reversa fazendo o sentido contrário ao da logística direta. Já em 

1982, Barnes utilizou o termo logística reversa para dar importância crescente à 

reciclagem em benefício dos negócios e da sociedade. Gonçalves-Dias e Teodósio 

(2006) afirmam que, nesse período, as motivações para utilização da logística reversa 

estavam relacionadas particularmente à gestão de resíduos e reciclagem. 

 Stock (1998), por exemplo, a definiu como sendo os aspectos ligados à redução 

e ao reaproveitamento de materiais, alegando que este é o termo comumente utilizado 

para se referir ao papel da logística no retorno de produtos, redução na fonte, 

reciclagem, substituição de materiais, reúso de materiais, disposição de resíduos, 

reforma, reparo e remanufatura. 
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 Rogers e Tibben-Lembke (1999) definem a logística reversa como o processo de 

planejamento, implementação e controle da eficiência, do custo efetivo do fluxo de 

matérias-primas, estoques 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 destinar à própria disposição. Esses autores complementam ainda que a logística tem 

se posicionado como uma ferramenta para o gerenciamento empresarial pela sua 

contribuição na obtenção de vantagens competitivas, sem, contudo, desconsiderar os 

aspectos ambientais. 

 Lambert, Stock e Vantine (1999) ressaltam que a logística reversa considera 

tópicos como redução/conservação da fonte, reciclagem, substituição e descarte, 

questões importantes que fazem a interface com as atividades logísticas de compras e 

suprimentos, tráfego e transporte, armazenagem e estocagem e embalagem. 

 Para Dornier et al. (2000), a logística reversa implica num processo de 

integração funcional, atuando na coordenação dos fluxos físicos relacionados à 

produção, distribuição ou serviços pós-vendas e expandem-se englobando funções 

adicionais, como pesquisa, desenvolvimento e marketing no projeto e gestão dos fluxos. 

 Logística reversa pode ser entendida também como sendo o processo de 

planejamento, implementação, controle do fluxo de matérias-primas, estoque em 

processo e produtos acabados e seu fluxo de informação do ponto de consumo até o 

ponto de origem, com o objetivo de recapturar valor ou realizar um descarte adequado 

(LACERDA, 2002). 

 De acordo com Farias (2004) apud Goto (2007), a logística reversa serve para os 

fabricantes reforçarem atuações ecologicamente corretas e para conseguirem economia 

de custos, isto é, trazerem de volta ao processo de produção da própria companhia ou de 

outras indústrias, materiais, embalagens e itens comercializados. A logística reversa tem 

se fortalecido não só pela preocupação com a ecologia, mas também pela pressão da 

legislação ambiental e pela busca da certificação ISO 14001 por parte de muitas 

empresas. 

 Para Xavier, Valle e Gabbay (2004), a logística reversa vem se destacando nos 

últimos anos pelo seu potencial na resolução de problemas ambientais comuns nas 

empresas, tais como a destinação de resíduos e reciclagem de materiais. 

 A evolução do conceito de logística reversa nas últimas décadas demonstra, não 

só enquanto definição, também no que tange às atitudes e a sua abrangência: de seu 

início quando era visto apenas como uma distribuição, passou a ganhar importância e a 
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se fazer presente com mais responsabilidade em todas as atividades logísticas 

relacionadas aos retornos de produtos (CAMPOS, 2006). 

 Logística reversa corresponde também ao caminho inverso da logística, ou seja, 

inicia-se no ponto de consumo dos produtos sendo finalizada no ponto inicial da cadeia 

de suprimentos, tendo como principal objetivo o reaproveitamento e reciclagem de 

produtos e materiais, com a reutilização destes na cadeia de valor (PINHEIRO FILHO, 

2007). 

 Adlmaier e Sellitto (2007) conceituam logística reversa como: área da logística 

empresarial que visa gerenciar, de modo integrado, todos os aspectos logísticos do 

retorno dos bens ao ciclo produtivo, por meio de canais de distribuição reversos de pós-

venda e de pós-consumo, agregando-lhes valor econômico e ambiental. 

 Para Rubio, Chamorro e Miranda (2008), logística reversa está relacionada ao 

mesmo tempo, a questões legais, ambientais e econômicas, colocando em destaque e 

fazendo com que seja imprescindível o seu estudo no contexto organizacional.  

 De acordo com Andrade, Ferreira e Santos (2009), a logística reversa permite 

que as empresas sejam responsáveis pela destinação final adequada de seus produtos 

e/ou embalagens, evitando que estes sejam descartados de forma inapropriada pelos 

consumidores, proporcionando a diminuição dos riscos associados ao descarte 

inadequado de produtos perigosos como lâmpadas, baterias, embalagens de agrotóxicos, 

resíduos de tintas, entre outros.  

 Para Leite (2009), a logística reversa é a área da logística empresarial que 

planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno 

dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo dos negócios ou ao ciclo produtivo, 

por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas 

naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros.  

 De acordo com Vitorino, Jucá e Xavier (2010), a logística reversa surge como 

uma nova proposta da logística empresarial que atua de forma a gerenciar e 

operacionalizar o retorno de bens e materiais após sua venda e consumo, agregando 

valor aos mesmos. No contexto econômico, ambiental e social, essa nova ferramenta 

vem contribuir de forma significativa para o reaproveitamento de produtos e materiais 

após seu uso, amenizando os prejuízos causados ao meio ambiente pelo grande volume 

de bens fabricados pelos complexos produtivos. Contemplam, ainda, os autores que 

desta forma o processo de logística reversa tem como prerrogativa a sustentabilidade, 

pois trata de questões muito mais amplas que simples devoluções. Os materiais 
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envolvidos que retornam ao fornecedor, geralmente são revendidos, recondicionados, 

reciclados ou descartados de forma adequada e substituídos.   

 Braga e Zilber (2011) argumentam que a logística reversa para produtos pós-

consumo pode ser um importante instrumento que garante a redução dos custos 

operacionais provenientes do uso de materiais reciclados e remanufaturados, bem como 

um mecanismo de redução de desperdícios durante o processo produtivo.  

 A logística reversa tem impacto direto na melhoria do ambiente, pois reduz a 

quantidade de materiais perigosos despejados nos aterros e até mesmo em lixões e 

córregos a céu aberto. Outro efeito da logística reversa no meio ambiente é o 

recolhimento e reaproveitamento de produtos, fazendo com que menos matéria-prima 

virgem seja utilizada, poupando recursos minerais e energéticos (MIGUEZ, 2012). 

 Huscroft et al. (2013) explicam que as empresas estão mais atentas a área da 

logítica reversa, empregando-a como um diferencial de mercado e centro de lucro, 

sendo vista como alvo para ganhos de eficiência e redução de custos. 

 Segundo Guarnieri (2011) apud Costa e Nunes (2013, p. 34), “a logística reversa 

é justamente o método que cumpre o papel de operacionalizar o retorno dos resíduos de 

pós-consumo e pós-venda ao ambiente de negócios e/ou produtivo”. A autora ainda 

afirma que, na prática, algumas atividades de logística reversa já ocorrem 

informalmente em muitas empresas, mesmo desconhecendo seu conceito, devido à 

necessidade de dar destino aos resíduos para cumprir a legislação. 

 

3.4.2.4.1 Logística reversa pós-venda e pós-consumo 

 

 Geralmente o planejamento logístico prioriza apenas o fluxo de produtos no 

sentido empresa-cliente, contudo Bowersox (1986 apud DAHER; SILVA; FONSECA, 

2006) salienta a necessidade de olhar o fluxo reverso quando se considera a logística 

reversa de pós-venda e pós-consumo, que retornam aos diferentes elos da cadeia de 

distribuição direta. Essa necessidade deve-se ao fato de que a logística reversa surge 

desses dois grandes eixos representados pelo pós-venda e pós-consumo (CARDOSO; 

ASSI, 2005). 

 A figura 03 representa a esquematização dos dois principais eixos da logística 

reversa: pós-venda e o pós-consumo. 
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Figura 03 - Esquematização dos conceitos de logística reversa pós-venda e pós-

consumo. 

Fonte: Leite, 2009, p. 19. 

 

3.4.2.4.1.1 Logística reversa pós-venda 

 

 Para Pereira et al. (2012), canais reversos de pós-venda constituem-se pelas 

diferentes modalidades de retorno de bens/produtos com pouca ou nenhuma utilização a 

sua origem, possuindo um fluxo reverso ao do consumidor/comprador, pelo simples fato 

de defeitos, erros de emissão de pedido, entre outros. Basicamente, a logística reversa 

de pós-venda trabalha para que haja eficiência, agilidade e baixo custo nos processos de 

substituição ou assistência de produtos fornecidos pelas empresas em sua garantia ou 

compromisso com o consumidor. 

 Para Leite (2010, p. 203): 

A logística reversa de pós-venda planeja a operação reversa, cuida da 

operação de retorno dos bens pós-venda e controla os respectivos fluxos 

nesses canais reversos, visando agregar-lhes valor de alguma natureza. A 

natureza do valor agregado pode se constituir em objetivos primários, 

norteando a implantação da logística reversa de pós-venda na empresa. 

 

 Leite (2010) também esclarece os objetivos da logística de pós-venda, e para ele 

os mais evidentes são os de revalorização econômica dos bens retornados, os de 

obediência às legislações ecológicas e a busca de oportunidade por meio de 

diferenciações de serviços. 

 

3.4.2.4.1.2 Logística reversa pós-consumo  

 

 Segundo Pereira et al. (2012), os canais reversos de pós-consumo são 

constituídos por várias modalidades de retorno ao ciclo de produção/geração de 
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matérias-primas de bens e produtos ou de materiais que os constituem após o fim de sua 

vida útil. 

 Bens e ou seus materiais constituintes transformam-se em produtos 

denominados de pós-consumo e podem ser enviados a destinos finais tradicionais, como 

incineração ou aterros sanitários, considerando meios seguros de estocagem e 

eliminação, ou retornar ao ciclo produtivo, por meio de canais de desmanche, 

reciclagem ou reúso em uma extensão de sua vida útil. Essas alternativas de retorno ao 

ciclo produtivo constituem-se na principal preocupação do estudo de logística reversa 

(LEITE, 2010). 

 Os bens de pós-consumo descartáveis, quando em condições logísticas, 

tecnológicas e econômicas, são retornados por meio do canal reverso de “Reciclagem 

Industrial”, em que os materiais constituintes são reaproveitados e se constituirão em 

matérias-primas secundárias, que retornam ao ciclo produtivo pelo mercado 

correspondente, ou, no caso de não haver as condições acima mencionadas, serão 

destinadas ao “Destino Final”, os aterros sanitários, lixões e incineração com 

recuperação energética (OLIVEIRA; SILVA, 2005). 

 Leite (2010) ainda ressalta que bens de pós-consumo podem ser divididos em 

três tipos de classes que os diferem tanto em meio econômico quanto ao destino ideal 

para encaminhá-los, sendo eles: 

• Bens descartáveis: são bens que apresentam duração de vida útil média de algumas 

semanas, raramente superior a seis meses. Essa categoria de bens produzidos constitui-

se tipicamente de produtos de embalagens, brinquedos, materiais para escritório, 

suprimentos para computadores, artigos cirúrgicos, pilhas de equipamentos eletrônicos, 

fraldas, jornais, revistas, entre outros. 

• Bens semiduráveis: são os bens que apresentam duração de vida útil média de alguns 

meses, raramente superior a dois anos. Trata-se de uma categoria intermediária que, sob 

o foco dos canais de distribuição reversos dos materiais, apresenta características de 

bens duráveis, ou de bens descartáveis. São bens como baterias de veículos, óleos 

lubrificantes, bateria de celulares, computadores e seus periféricos, revistas 

especializadas, entre outros. 

• Bens duráveis: são os bens que apresentam duração de vida útil média variando de 

alguns anos para algumas décadas. São bens produzidos para satisfação de necessidade 

da vida social e incluem os bens de capital geral. Fazem parte dessa categoria os 
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móveis, automóveis, eletrodomésticos, máquinas, equipamentos industriais, edifícios de 

diversas naturezas, aviões, navios, entre outros. 

 Leite (2009) complementa com a afirmação de que os ciclos de vida dos 

produtos estão cada vez menores, desta forma os produtos duráveis serão descartados 

em ciclos menores, transformando-os em produtos semiduráveis, enquanto os 

anteriormente denominados semiduráveis passarão a ser descartáveis, aumentando 

fortemente os volumes de produtos pós-consumo, acarretando em uma necessidade 

ainda maior da logística reversa de pós-consumo. 

 

3.4.2.4.2 Vantagens do processo de logística reversa 

  

 A logística reversa é considerada uma ferramenta importante para a promoção 

de vantagens econômicas e estratégicas por meio da valorização dos resíduos, ou pelo  

descarte correto dos rejeitos (ELTAYEB; ZAILANI; RAMAYAH, 2011; RADA et al., 

2011).  

 Cruz et al. (2013), afirmam que no Brasil a logística reversa já é entendida como 

fonte de geração de vantagem competitiva, fazendo com que a preservação ambiental 

deixe de ser apenas uma responsabilidade legal. 

 Lee e Lam (2012) afirmam que os envolvidos na cadeia de fluxo reverso 

apresentam vantagem competitiva, que pode ser alcançada a partir da recuperação de 

produtos usando quaisquer processos, seja de remanufatura, reúso, reintegração ou 

reciclagem. Com isso, nos últimos anos, a logística reversa tem recebido atenção, 

porque muitas empresas usam-na como ferramenta estratégica para servir seus clientes e 

gerar boas receitas (SHARMA et al., 2011), bem como proporcionar um aumento 

significativo da competitividade no mercado. 

 Entende-se, desta maneira, que os processos da logística reversa para 

revalorização dos resíduos e materiais secundários evitam o descarte de produtos que 

ainda podem ser utilizados, sendo perceptível que a logística reversa é considerada uma 

estratégia para promover a sustentabilidade na empresa e projetar uma resposta 

pertinente à solicitação dos consumidores e da própria sociedade (DAT et al., 2012; 

LEE; LAM, 2012). 

 Para Quintão e Jesus (2011), existem diversas razões que motivam a 

implantação de processos de logística reversa, as quais muitas vezes estão interligadas e 

possuem algum grau de interdependência, por exemplo: redução de custos, ganhos de 
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receita, existência de leis ambientais, criação de imagem diferenciada da empresa junto 

ao cliente e eficiências do fluxo de materiais justificam a adesão de processos de 

logística reversa. 

 A logítica reversa propicia também a possibilidade de redução da incerteza de 

disponibilidade de insumos, favorece o aumento da escala e, consequentemente, reduz 

os custos de produção do produto final. Entende-se que economias de escala são obtidas 

por meio de acordos da indústria, sindicatos e demais parceiros, que permitem a 

consolidação de transporte de cargas, gestão de recursos e operações cooperativas de 

logística (DHANDA; PETERS, 2005).  

 No mercado, há uma significativa e generalizada sensibilização para as empresas 

desenvolverem e implementarem processos de logística reversa. Entre os principais 

aspectos impulsionadores, pode-se citar a imposição de leis ambientais que direcionam 

as empresas a recolherem seus produtos e cuidar da manutenção e tratamento dos 

mesmos; benefícios econômicos proporcionados pelo uso de produtos devolvidos no 

processo de produção em vez de pagar pelos altos custos de eliminação (REVLOG, 

2014).  

 Com base neste aspecto, a logística reversa além de proporcionar benefícios para 

a sociedade, também gera vantagens para a empresa principalmente no que tange a 

redução de custos, entre outros, que em geral, beneficiam o meio ambiente e a 

organização citados pelos demais autores acima (SOUZA et al., 2011). 

 Entretanto, para que realmente haja vantagem competitiva quanto ao retorno dos 

resíduos industriais, conforme mencionam Zhang e Huang (2011) e Caniato et al., 

(2013), os gestores, fornecedores, produtores industriais e os distribuidores devem, 

desde o início da cadeia, estarem envolvidos no planejamento estratégico e na execução 

operacional da logística reversa para realizar um sistema eficaz da gestão de resíduos 

sólidos, para que, deste modo, obtenham vantagens econômicas e contemplem as 

questões sustentáveis. 

 

3.4.2.4.3 Fatores críticos que influenciam a eficiência do processo de logística reversa 

 

 Lacerda (2002) afirma que a obtenção de maior ou menor grau de eficiência a 

ser alcançado depende de como o processo de logística reversa é planejado e controlado. 

Segundo ele, os fatores identificados como sendo críticos e que contribuem para o 

desempenho do sistema de logística reversa são:  
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• Bons controles de entrada: inicialmente é preciso identificar corretamente o estado dos 

materiais que retornam, para que estes possam seguir o fluxo reverso correto ou mesmo 

impedir que materiais que não deveriam entrar no fluxo o façam. Sistemas de logística 

reversa que não possuem bons controles de entrada dificultam todo o processo 

subsequente, gerando trabalhos adicionais nestas etapas. Muitos atritos entre 

fornecedores e clientes são gerados pela falta de transparência dos motivos que 

causaram o retorno. Treinamento de pessoal é questão chave para a obtenção de bons 

controles de entrada.  

• Processos padronizados e mapeados: uma das maiores dificuldades da logística reversa 

é ser tratada como um processo esporádico, contingencial e não como um processo 

regular. Ter processos corretamente mapeados e procedimentos formalizados são 

condições fundamentais para a obtenção de controle e de melhorias.  

• Tempo de ciclo reduzido: tempo de ciclo é o tempo entre a identificação da 

necessidade de reciclagem, disposição ou retorno de produtos e seu efetivo 

processamento. Tempos de ciclos longos adicionam custos desnecessários, pois atrasam 

a geração de caixa, como a venda de sucata, por exemplo, e causam gastos como a 

ocupação de espaço para a armazenagem. Altos tempos de ciclo indicam que os 

controles de entradas são ineficientes; que há falta de estrutura (equipamentos e 

pessoas) e falta de procedimentos claros para tratar as exceções.  

• Sistemas de informação: a capacidade de rastreamento de retornos, medição dos 

tempos de ciclo, medição do desempenho de fornecedores (avarias nos produtos, por 

exemplo) permitem obter informações cruciais para negociação, melhoria de 

desempenho e identificação de abusos dos consumidores no procedimento de retorno de 

produtos. Construir ou mesmo adquirir estes sistemas de informação é um grande 

desafio, pois praticamente inexistem no mercado sistemas capazes de lidar com os 

níveis de variação e flexibilidade exigidos pelo processo de logística reversa. 

• Rede logística planejada: assim como no processo logístico direto, a implementação de 

processos logísticos reversos requer a definição de uma infraestrutura adequada para 

lidar com os fluxos de entrada de materiais usados e fluxos de saída de materiais 

reprocessados. Instalações de processamento e armazenagem e sistemas de transporte 

devem ser desenvolvidos para ligar, de forma eficiente, os pontos de consumo em que 

os materiais usados devem ser coletados e até as instalações onde serão utilizados no 

futuro. Questões de escala de movimentação e até mesmo de falta de correto 

planejamento podem fazer com que as mesmas instalações usadas no fluxo direto sejam 
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utilizadas no fluxo reverso, o que nem sempre é a melhor opção. Instalações 

centralizadas dedicadas ao recebimento, separação, armazenagem, processamento, 

embalagem e expedição de materiais retornados são uma solução viável, desde que haja 

escala suficiente. 

• Relações colaborativas entre clientes e fornecedores: no contexto dos fluxos reversos 

existentes entre varejistas e indústrias, em que ocorrem devoluções motivadas por 

produtos danificados, surgem questões relacionadas ao nível de confiança entre as 

partes envolvidas. São comuns conflitos relacionados à interpretação sobre de quem é a 

responsabilidade quando há produtos danificados. Os varejistas tendem a considerar que 

os danos são causados por problemas no transporte ou mesmo por defeitos de 

fabricação. Por outro lado, os fornecedores podem suspeitar que esteja havendo abuso 

por parte do varejista ou que o fato é consequência de um inadequado planejamento. Em 

situações extremas, isto pode gerar disfunções como a recusa de devoluções, atrasos 

para creditar as devoluções e adoção de medidas de controle dispendiosas. Assim, fica 

evidente que práticas mais avançadas de logística reversa só poderão ser implementadas 

se houver o desenvolvimento de relações colaborativas entre as organizações envolvidas 

na logística. 

 

3.4.2.4.4 Aspectos legais 

 

 Atualmente já existem muitas leis que regram a conduta que as empresas devem 

adotar sobre alguns tipos de descartes ou resíduos, leis que diretamente ou 

indiretamente estão ligadas à área da logística reversa. “A grande maioria das 

legislações sobre bens de pós-venda e pós-consumo está direcionada principalmente aos 

fabricantes, exigindo-se desde a responsabilidade por meio de programas, sobre 

produtos e embalagens” (PEREIRA et al. 2012, p. 21). 

 Na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, existem drivers de regulamentação 

que prescrevem a prevenção de lixo e promovem a recuperação dos materiais 

descartados, incluindo baterias, produtos químicos, vidro, papel, plástico e metais 

pesados. A Europa tem liderado iniciativas para reduzir despejos automotivos, 

eletrônicos e de embalagens, desenvolvendo leis sobre diretiva de fim de vida de 

veículos (ELV – End-of-life Vehicles Directive), lixo eletrônico (e-waste), restrição de 

uso de certas substâncias nocivas e de embalagens. Para a área automotiva, os números 

levantados no ano de 2006 na Europa apontaram o reúso e recuperação de 85% do peso 
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dos automóveis em final de vida, o que significa o despejo de 15%. E a previsão para 

2015 é um aumento para 95% de reutilização (KUMAR; PUTNAM, 2008). 

 Países como Alemanha, já em 1991, exigiam que as indústrias recolhessem as 

embalagens dos seus produtos e impõem sobre elas uma porcentagem mínima que deve 

ser reciclada (FLEISCHMANN et al., 1997). Nos EUA, leis específicas incentivam uso 

de material reciclado, oferecendo sistema de tributos mais brandos para os contribuintes 

que o fazem. Outras, porém, obrigam os produtores a equilibrarem a quantidade 

produzida com a quantidade reciclada. No Japão, em 1997, passou a vigorar uma lei que 

determina aos fabricantes a criação de uma rede reversa de reciclagem de automóveis. 

 De acordo com Gonçalves e Marins (2006), o Brasil tem caminhado na mesma 

direção. A legislação ambiental tem impulsionado empresas a optarem pela 

implementação de políticas de logística reversa, para o retorno de seus produtos e 

embalagens, tendo em vista a necessidade de diferenciação entre serviços oferecidos e 

as políticas contínuas de cortar custos.  

 No Brasil, segundo a Constituição Federal, no seu artigo 225: “todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988, p. 123).  

 Vivanco et al., (2012) apud Pinheiro (2014), afiançam que ações políticas e 

legislativas são necessárias, a fim de avançar na execução dos princípios da política de 

destinação de resíduos e sustentabilidade. A legislação tem contribuído para a expansão 

da logística reversa ao determinar a responsabilidade pelo retorno de produtos e 

embalagens e sua adequada destinação. Com isso, busca-se minimizar os impactos 

ambientais causados pelo processo produtivo e o incremento da obsolescência dos 

produtos (CHAVES, 2005, apud PINHEIRO, 2014). 

 Segundo Pereira et al. (2012), há a necessidade entre o poder público, empresas 

e a sociedade em criar a regulamentação e o controle dessas atividades e junto a isso 

haver o cumprimento desta regulamentação. Os autores afirmam que a responsabilidade 

sobre um produto não é finalizada quando se termina a venda, e sim até a disposição 

correta e segura até seu destino final, reutilizando-o, reciclando-o ou gerando novas 

formas de energia ou utilização. 

 Existe uma gama de leis que tratam sobre legislação ambiental, delitos 

ecológicos ou até mesmo canais reversos de produtos, por exemplo a Lei Federal 12.305 

que foi sancionada no ano de 2010, dando origem à Política Nacional de Resíduos 
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Sólidos (PNRS). A PNRS dispõe sobre princípios, objetivos e instrumentos, bem como 

as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos como 

um instrumento de planejamento (BRASIL, 2010). 

 

3.4.2.4.5 Canais reversos  

 

 Segundo Pereira et al. (2012), depois que as fases do fluxo logístico direto são 

concluídas, grande parte dos bens de pós-consumo retornam ao ciclo de produção de 

matéria-prima, partes, peças, componentes e acessórios por meio de canais reversos de 

pós-consumo, por meios como o reúso ou reciclagem, após a revalorização de suas 

partes ou materiais. 

 Leite (2010) explica que uma parcela dos bens de pós-consumo é reintegrada ao 

ciclo produtivo, fluindo pelos canais reversos de reciclagem, ocorrendo a revalorização 

de seus materiais constituintes, podendo ser reintegrado ao ciclo produtivo na fabricação 

de produtos semelhantes ou similares a o que deu origem ou a um produto distinto. Ele 

também classifica os canais logísticos reversos como abertos e fechados. Segundo ele, a 

ideia de ciclos abertos e fechados tem sido tratada com diferentes significados e em 

situações diversas e cada um apresenta uma forma de retorno do pós-consumo para os 

processos produtivos. 

 Conforme Pereira et al. (2012), além dos canais reversos aberto e fechado, ainda 

existem os canais de distribuição reversos e pós-consumo de bens duráveis e 

semiduráveis e os canais de distribuição reversos de reúso, desmanche e reciclagem. 

 

3.4.2.4.5.1 Canais reversos abertos 

 

 Para Pereira et al. (2012), canais reversos abertos são Centros de Distribuição - 

CDRs formados pelas diversas etapas de retorno de materiais consumíveis dos produtos 

de pós-consumo, materiais extraídos de diferentes produtos, visando à reintegração ao 

ciclo produtivo e substituindo matérias-primas novas na fabricação de diferentes tipos 

de produtos. 

 Já Leite (2010, p. 55) os define de formas diferentes, segundo ele “canais 

reversos abertos são constituídos pelas diversas etapas de retorno de materiais 

constituintes dos produtos de pós-consumo”. Para ele, os canais de ciclo aberto não 
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distinguem os produtos de origem dos pós-consumo, mas têm foco na matéria-prima 

que os constituiu. 

 Leite (2010) ainda complementa explicando que agentes das cadeias reversas 

escolhem os produtos que apresentam a melhor relação entre porcentagem de material 

de interesse e os produtos que apresentam maior facilidade de extração, além de 

tecnologia de separação dos materiais destes produtos descartados, dando oportunidade 

à revalorização. 

 

3.4.2.4.5.2 Canais reversos fechados 

 

 Para Pereira et al. (2012), canais reversos fechados são CDRs constituídos pelas 

etapas de retorno de materiais constituintes dos produtos de pós-consumo, cujos 

materiais que constituíam determinado produto descartado no final de sua vida útil são 

extraídos seletivamente dele para a fabricação de produtos similares ao de origem. 

 “Uma das principais características dos canais reversos fechados é apresentar 

alta eficiência no fluxo reverso em razão da importância econômica do uso de seu 

material constituinte” (LEITE, 2010, p. 56). 

 Pereira et al. (2012) afirmam que, no caso dos canais fechados por interesse 

tecnológicos, econômicos, logísticos ou de outra ordem, todas as fases da cadeia 

produtiva deste ciclo são especializadas na revalorização do material constituinte de 

determinado produto. 

 

3.4.2.4.5.3 Canais reversos de bens duráveis e semiduráveis  

 

 Leite (2010) classifica um bem durável como composto de uma série de 

componentes com diferentes durações e que poderão ser substituídos ao logo da vida do 

bem, dando origem a fluxo de canais reversos próprios. Como exemplo desse tipo de 

bens, pode-se citar baterias automotivas, óleos lubrificantes de motores, cartuchos de 

impressoras, entre outros que podem ser considerados casos de bens semiduráveis de 

canais reversos próprios de retorno ao ciclo produtivo. 

 Ainda conforme Leite (2010), na impossibilidade de reaproveitar os 

componentes do produto no fim da sua vida útil, passa-se a revalorização de seus 

materiais constituintes que apresentam condições de reaproveitamento, sendo 

comercializados com empresas de reciclagem industrial. Os materiais restantes que não 
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possibilitam sua extração ou separação e que não possui grande valor comercial são 

considerados resíduos inúteis e são encaminhados à disposição final em aterros ou 

incineração, nesse caso com vantagem de aproveitamento da energia de materiais 

consumíveis. 

 

3.4.2.4.5.4 Canais reversos de reciclagem e reúso 

  

 Segundo Pereira et al. (2012), para que exista o canal reverso de reúso é 

necessário que o bem pós-consumo tenha condições e que a cadeia esteja estruturada 

para a coleta, seleção e revalorização, havendo encaminhamento do bem para o mercado 

de bens de segunda mão. A existência desse canal foi possibilitada, entre outros fatores, 

pelo desenvolvimento de novas tecnologias. 

 “Em relação aos canais reversos de reciclagem, iniciam-se quando se encerra o 

ciclo de revalorização de reúso do bem, ou seja, a reciclagem é possibilitada após a 

reutilização deste produto até esgotar-se a possibilidade de reutilização”, complementa 

Pereira et al. (2012, p. 37). 

 Leite (2010, p. 62) comprova, “esses canais reversos constituem-se de uma etapa 

quase final no reaproveitamento dos bens duráveis, quando os processos anteriores de 

reúso e remanufatura não podem ser utilizados”. 

 

3.4.2.4.6 Formas de gestão da logística reversa 

 

•  Reutilização: Reutilizar significa, segundo Barbieri (2004) apud Silva e Colmenero 

(2010), utilizar os resíduos do mesmo modo em que foram produzidos, como por 

exemplo: re-trabalhar peças; reaproveitamento de restos de matérias-primas; 

prolongamento da vida útil de pallets, tambores e embalagens, entre outras. Esta é 

considerada por Leite (2003) apud Silva e Colmenero (2010) uma atividade de grande 

importância, pois possibilita a distribuição dos bens em subcanais reversos como: o 

desmanche de bens, componentes ou sucatas para a indústria responsável pela 

transformação dos materiais. 

•  Desmanche : O processo de desmanche de matérias tem por objetivo que, de maneira 

fácil e rápida, as peças e componentes sejam aproveitados, de uma forma 

economicamente sustentável (MOURA, 2002 apud SILVA; COLMENERO, 2010). 

Segundo Leite (2003) apud Silva e Colmenero (2010), o canal reverso de desmanche é 



43 
 

uma forma de revalorizar um produto durável pós-consumo. O autor explica que nesta 

etapa o produto passa por um processo de desmontagem, no qual são retirados os 

componentes que apresentam condição de serem usados e/ou revalorizados. 

•  Venda ao mercado secundário: O mercado secundário pode ser considerado uma 

maneira de revalorizar os bens, desde que os bens estejam em condições de serem 

utilizados e exista um interesse por parte dos consumidores em utilizá-los (HASS; 

MONTEIRO, 2008, apud SILVA; COLMENERO, 2010). Para Leite (2003) apud Silva 

e Colmenero (2010), o mercado secundário se apresenta como uma parcela importante 

na economia da sociedade, entretanto seus valores se apresentam pouco documentados. 

•  Remanufatura: O processo de remanufatura consiste na atividade de desmontagem, 

limpeza, conserto e substituição das peças danificadas, finalizando com a montagem do 

produto. As peças remanufaturadas podem ser colocadas no mesmo ou em outro 

produto, desempenhando sua função original ou uma nova (GRAEDEL; ALLENBY, 

2005 apud FRANCISCO JUNIOR; GIANNETI; ALMEIDA, 2003). Para Costa Filho, 

Coelho Junior e Costa (2006) apud Silva e Colmenero (2010), a indústria de 

remanufatura está em expansão e surge como uma alternativa para as empresas, pois 

estimula a durabilidade do produto, a redução de custos e a minimização de impactos 

ambientais. 

•  Reciclagem: “Entende-se por reciclagem o processo em que componentes de produtos 

já usados sofrem transformação de forma que a matéria-prima neles contida possa ser 

reincorporada à fabricação de novos produtos” (NOVAES, 2007 apud SILVA; 

COLMENERO, 2010, p. 54). Leite (2003) apud Silva e Colmenero (2010), contribui 

com o conceito anteriormente apresentado, informando que a reciclagem é uma 

atividade de revalorização que extrai industrialmente os componentes dos produtos que 

foram descartados, e que são incorporados à fabricação de novos produtos. A 

reciclagem pode ser considerada um avanço tecnológico, pois nesta operação os 

produtos são reprocessados e reaproveitados. O processo de reciclagem, em alguns 

casos, possui um custo elevado, porém, contribui para a proteção do meio ambiente, por 

meio da redução do lixo (RIBEIRO, 2005 apud SILVA; COLMENERO, 2010). 

•  Tratamento por Incineração: Moura (2002) apud Silva e Colmenero (2010, p. 6), 

informa que a incineração gera uma quantidade grande de cinzas, quantidade esta que 

chega a ser maior que a queima de carvão, que por sinal gera muito mais energia, o 

autor complementa dizendo que “é preciso muito cuidado no manuseio dessas cinzas, 

que podem conter elementos carcinogênicos”. Segundo Leite (2003) apud Silva e 
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Colmenero (2010),  o processo de incineração pode agregar valor econômico aos 

resíduos, pois transforma o vapor em energia elétrica, entretanto, essa atividade gera 

gases nocivos ao meio ambiente.  

•  Disposição final: Etapa na qual os produtos são descartados e não possuem mais 

utilidade para o processo industrial, existe a preocupação e a necessidade de garantir 

uma disposição final adequada aos produtos, de modo a serem dispostos evitando 

poluição e agressão ao meio ambiente (NOVAES, 2007 apud SILVA; COLMENERO, 

2010). Leite (2003) apud Silva e Colmenero (2010) explica que esta é a última etapa, na 

qual os produtos que não possuem condições de serem revalorizados são destinados. O 

autor ainda informa que a disposição final não controlada, consiste na disposição de 

resíduos em lixões, córregos, rios e terrenos, provocando assim, uma poluição 

ambiental. 

 

3.4.3 Logística verde 

 

 Segundo Pereira et al. (2012, p. 17), “há uma considerável distinção entre a 

logística reversa e a logística verde”. Para ele, a logística verde ocupa-se em minimizar 

os impactos ecológicos gerados pelas atividades logísticas, incluindo medições de 

impactos ambientais gerado pelos meios de transporte, certificações ISO 14000, redução 

de consumo de energia, bem como redução do uso de materiais. O autor também 

ressalta que mesmo havendo distinção, existem muitas atividades em que a logística 

reversa se relaciona com a logística verde, de forma direta e indireta. 

 Alcoforado (2003, apud PEREIRA et al. 2012, p. 54) define que a logística 

verde, ecológica ou ecologística age em conjunto com a reversa, visando minimizar o 

impacto ambiental. Aborda assim não apenas os resíduos na esfera da produção e pós-

consumo, mas de todos os impactos do ciclo de vida dos produtos.  

 Segundo Pereira et al. (2012, p. 18), “o impacto ambiental imediato da PNRS 

12.305/2010 foi o aumento de cerca de 30% sobre o interesse em embalagens 

reutilizáveis e recicláveis”, além disso, os autores explicam que o principio básico é que 

a empresa responsável pelo produto pague pelo custo de limpeza e o produtor da 

embalagem pague pelo custo de reciclagem ou eliminação daquela embalagem, porém, 

quem realmente desembolsa tais custos são os consumidores finais. 

 A figura 04 destaca que a reciclagem, a remanufatura e a reutilização de 

embalagens são temas comuns às duas áreas. A logística verde, ecológica ou 
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ecologística teria foco na redução da embalagem, poluição do ar e sonora e do impacto 

ambiental. Já a logística reversa visa majoritariamente ao retorno de produtos, ao 

marketing de retorno e aos mercados secundários (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 

2001). 

 

 
Figura 04 - Comparação entre a logística reversa e a verde, ecológica ou 

ecologística. 

Fonte: Adaptado de Rogers; Tibben-Lembke (2001, p. 131). 

 

3.4.4 Logística reversa no Brasil e no mundo 

 

Em 2009, como sinal do aumento do interesse no Brasil sobre a questão da 

logística reversa, saiu o livro O reverso da logística e as questões ambientais no Brasil, 

de Razzolini Filho e Berté (2009) apud Pereira (2011), que procura explicar a 

aplicabilidade da logística reversa para a gestão ambiental. Já em 2010, foi publicado o 

livro Logística reversa como solução para o problema do lixo eletrônico: benefícios 

ambientais e financeiros (MIGUEZ, 2010 apud PEREIRA, 2011), enfocando a logística 

reversa de eletroeletrônicos. A perspectiva desse livro, ao enfocar bens tecnológicos, 

segue a abordagem tradicional da gestão de resíduos, como também é o caso de Luiz-

Pereira e Pereira (2009) apud Pereira (2011). 

A literatura em logística reversa tem versado principalmente sobre 

manufaturados, numa perspectiva de pós-venda ou pós-consumo. Afinal, o paradigma 

era como lidar com devoluções, produtos defeituosos, defasados bem como embalagens. 

Turner (1994) apud Pereira (2011) estima que o custo do processo inverso poderia ser 

nove vezes mais caro que o sentido direto. Há várias forças atuantes nas organizações, 

como a imprensa, assim como os clientes pressionando por políticas de devolução mais 

brandas. Ainda conforme o autor, com o aumento da preocupação com questões 
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ambientais, há a pressão por questões de meio ambiente, como nos casos de descarte 

perigoso de resíduos.  

Atualmente, muito se tem falado sobre as práticas ambientais corretas, as quais 

resultam em promissoras formas de geração de renda, por meio da comercialização de 

subprodutos originários de diversos processos industriais. Com a aplicação da logística 

reversa, busca-se transformar aquilo que anteriormente se considerava um problema, em 

retorno financeiro, de forma que as empresas passem a fixar o seu nome no mercado, 

como uma empresa que se preocupa com a questão ambiental. 

No setor automotivo, por exemplo, é normal a prática do retorno de embalagens. 

As empresas de transporte, as chamadas operadoras logísticas, transportam 

componentes para a produção de automóveis e retorna aos fornecedores com as mesmas 

embalagens vazias usadas para acondicionar as peças no transporte, que além da 

economia, não agridem o meio ambiente. Dependendo do material empregado, a 

embalagem pode ser reaproveitada de 40 a 50 ciclos, representando redução de custos às 

indústrias, desde que haja um sistema logístico para planejar e operar o retorno desses 

materiais aos pontos de origem (FARIAS, 2004 apud GOTO, 2007). 

O caso dos pneus é um exemplo da importância da logística reversa, pois com a 

Resolução CONAMA 416/2009, pág. 2 em seu art. 3° pontua que “para cada pneu novo 

comercializado para o mercado de reposição, as empresas fabricantes ou importadoras 

deverão dar destinação adequada a um pneu inservível”, gerando, com isso, uma 

redução de poluentes jogados no meio ambiente, provenientes de queima dos pneus 

usados. 

Conforme colocado por Fleischmann, Nunen e Grave (2003), em um estudo na 

IBM europeia, o grande desafio da logística reversa, no tocante à produção, refere-se ao 

controle do estoque, com o intuito de integrar a logística reversa ao processo produtivo 

da empresa, para que efetivamente estas atividades agreguem valor à organização. 

O que ocorre é que os gerentes e coordenadores de produção alegam que não 

podem contar com este material, pois caso o retorno não se concretize, não haverá peças 

suficientes em estoque para a produção, sendo assim, estas pessoas não confiam no 

retorno dos produtos, e acreditam que sua produtividade será afetada se contarem com 

estas peças no planejamento (FLEISCHMANN; NUNEN; GRAVE, 2003). 

Rogers e Tibben-Lembke (1999) pesquisaram uma empresa varejista que 

obtinha 25% de seus lucros derivados de um melhor gerenciamento de 33 milhões de 

toneladas de aço bruto e consumidos, em média, 20% de sucata. As vendas de aço bruto 
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englobaram cerca de 20 bilhões de dólares nesse ano, sendo a parcela de sucata de 

aproximadamente 4 bilhões de dólares ao ano, ao mesmo preço de venda. Quanto ao 

alumínio, índice histórico de reciclagem de 15% rendeu 2 bilhões de dólares ao ano; 

plástico (15% de reciclagem) estima-se 3 bilhões de dólares ao ano; latas de alumínio 

para embalagem (98% de reciclagem): 3 bilhões de dólares. Para obter os números dos 

ganhos com a logística reversa consultar o livro Os bilhões perdidos no lixo de Sabetai 

Calderoni, que mostra que a reciclagem do lixo é economicamente viável, podendo 

proporcionar ganhos superiores a R$ 1,1 bilhão anuais para o município de São Paulo e 

podendo gerar acima de R$ 5,8 bilhões para o Brasil como um todo. 

Ainda segundo Rogers e Tibben-Lembke (1999) em pesquisa realizada nos 

Estados Unidos, identificaram que mais de 20% das empresas recapturavam valor e 

recuperavam ativos como pontos estratégicos e outros 20%, fazem uso da logística 

reversa para proteger suas margens de lucro. As empresas que começaram programas de 

recuperação de bens perceberam que uma porção surpreendentemente grande dos seus 

lucros se origina destes programas, somando lucros derivados de materiais que eram 

previamente descartados (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 2001).  

Biehl, Prater e Realff (2007) apud Tortato e Gomes (2014) simularam uma rede 

reversa para reciclagem de carpetes para gerenciar fluxos reversos com grandes 

variações. Eles utilizaram uma técnica de projeto experimental para estudar os efeitos 

dos fatores do sistema de projeto, bem como dos fatores ambientais que afetam o 

desempenho operacional da tal rede reversa. A partir do seu estudo, os autores 

concluem que mesmo com um projeto de rede reversa eficiente e o uso de tecnologias 

de reciclagem sofisticadas, os fluxos reversos não conseguem atingir a demanda por 

aproximadamente uma década. Eles também discutem as possíveis opções gerenciais 

para resolver esse problema, o qual inclui respostas legais para exigir a implantação dos 

fluxos de retorno e a utilização de incentivos de mercado para a reciclagem do tapete. 

Bautista e Pereira (2006) tratam do problema de logística reversa da gestão 

municipal de lixo. Os sistemas de coleta usualmente utilizados em países europeus são 

executados em duas fases. Primeiro, os cidadãos deixam os seus resíduos em áreas de 

coletas especiais de diferentes tipos de resíduos (vidro, papel, plástico e material 

orgânico) armazenados em recipientes próprios. Subsequentemente cada tipo de resíduo 

é coletado separadamente e transportado para seu destino final (uma planta de 

reciclagem ou aterro). O estudo enfoca o problema da localização dessas áreas de 

coleta. 



48 
 

Hu, Sheu e Huan (2002) apud Tortato e Gomes (2014), apresentam um modelo 

de redução de custos para uma rede reversa de resíduos perigosos. Os autores formulam 

um modelo analítico discreto no tempo que minimiza os custos totais da rede reversa de 

resíduos perigosos sujeitos a restrições, incluindo estratégias operacionais de negócio e 

regulamentações governamentais. As atividades críticas que incluem a coleta dos 

resíduos, a estocagem, o processamento e a distribuição são considerados no modelo. 

Por meio do uso da metodologia proposta, em conjunto com estratégias operacionais, é 

verificado que os custos totais da rede reversa podem ser reduzidos em até 49%. 

 

3.4.4.1 Casos reversos pós-consumo que proporcionam retorno econômico no Brasil 

 

A Associação Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE) divulga 

várias informações sobre pesquisas relacionadas a materiais de pós-consumo, com base 

na reciclagem no Brasil, demonstrados abaixo: 

 

• A reciclagem de papel, papelão embalagens longa-vida no Brasil: Em 2013, a taxa de 

recuperação de papéis recicláveis o Brasil foi de 58,9%. O maior índice ficou com os 

papéis ondulados e kraft: 78,4% de taxa de recuperação. Os dados apontam que, 

somente em 2013, os cooperados e os catadores independentes receberam, 

aproximadamente, R$ 286,4 milhões de reais pela venda de aparas de papel, quantia três 

vezes maior do que em 2011, lembrando que o valor das aparas de papel está sujeito a 

variações fortes de um ano para o outro e que, em 2013, estava apresentando boa 

cotação. 

• Reciclagem de alumínio no Brasil: Um total de 540 mil toneladas de alumínio 

recicladas, desse total 289,5 mil toneladas referem-se à sucata de latas de alumínio para 

bebidas, 35 recicladores, 251 mil empregos diretos e indiretos gerados e faturamento de 

R$54,6 bilhões. (Esse é o resultado obtido em 2014, segundo dados da Associação 

Brasileira de Alumínios - Abal). 

• Reciclagem de aço no Brasil: Em 2014, 25,6 milhões de toneladas de produtos 

siderúrgicos foram usadas no Brasil, sendo que 10,3 milhões de toneladas de sucata de 

ferro e aço voltaram aos processos produtivos. (Esse é o resultado obtido em 2014, 

segundo dados do Instituto Aço Brasil). 
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• Reciclagem de plásticos no Brasil: Segundo Cempre, o potêncial do mercado de 

reciclagem de plásticos é grande, em 2011 cerca de 21,7% dos plásticos foram 

reciclados no Brasil, representando aproximadamente 953 mil toneladas por ano. 

• A reciclagem de vidro no Brasil: O último levantamento da Associação Técnica 

Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro (Abividro) em 2010 mostra que no Brail 

são produzidos em média 980 mil toneladas de vidro por ano, usando cerca de 45% de 

matéria-prima reciclada na forma de cacos, somando 470 mil toneladas por ano. Desse 

total, 40% é oriundo da indústria de envaze, 40% do mercado difuso, 10% do “canal 

frio” (bares, restaurantes, hotéis, etc.) e 10% do refugo da insdústria. 

• A reciclagem de PVC no Brasil: Indústria brasileira de reciclagem mecânica de PVC 

reciclou 17.1% do total de PVC pós-concumo gerado em 2014, ou seja, foram 

recicladas 22,9 mil toneladas. São 72 empresas responsáveis pela reciclagem que juntas 

faturaram 141,8 milhões, responsáveis pelo emprego direto de 1.415 profissionais. 

Trata-se de uma resina com longo ciclo de vida - cerca de 50 anos - aplicada 

prioritariamente (70% da produção) na construção civil. 

• A reciclagem de pneus no Brasil: De acordo com informações da Associação Nacional 

da Indústria de Pneumáticos (Anip) em 2013 foram coletados e destinados 

ambientamente 183 mil toneladas de pneus inservíveis. Os fabricantes já investiram em 

reciclagem até então 212,30 milhões de dólares. Em 2013 o índice de reciclagem de 

pneus no Brasil foi de 85%. Existem cerca de 30 empresas que processam pneus no país 

inteiro. Em 2013, foram cadastrados 1.127 pontos de coleta, sendo que destes 647 estão 

localizados nos municípios com população acima de cem mil habitantes. A capacidade 

instalada de reciclagem – em todas as unidades – hoje é de um volume superior a 460 

mil toneladas por ano. 

Observa-se que a logística reversa de pós-consumo é de extrema importância, 

devido principalmente à oportunidade de empregos diretos e indiretos que proporciona, 

sendo o Brasil um dos maiores recicladores em âmbito mundial (CEMPRE, 2016). 

A PNRS dá destaque à logística reversa, afirmando que ela tem por objetivo 

promover ações para garantir que o fluxo de resíduos sólidos seja direcionado para a sua 

própria cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas (de outros geradores). 

Ainda segundo a PNRS, ficam obrigados a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
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fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: agrotóxicos, pilhas e 

baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos. 

O setor moveleiro não está sendo cobrado diretamente a implantar sistemas de 

logística reversa neste momento, sendo assim encontrar estudos nesta temática que 

venham nortear os empresários que desejam aderi-la tem sido cada vez mais difícil. 

Lembrando que uma das exigências atuais do mercado são as práticas sustentáveis. Os 

consumidores querem informações sobre os impactos ambientais dos produtos, exigindo 

das empresas uma postura transparente com o meio ambiente. A proteção do meio 

ambiente não se limita mais a conservação, mas sim a racionalização e 

reaproveitamento dos recursos. 

Neste sentido, a presente pesquisa teve como objetivo buscar informações 

referentes à logística reversa, que neste cenário funciona como uma ferramenta que 

proporciona às empresas métodos de destinação adequada de materiais descartados pelo 

consumidor, agregando valor econômico, social e ecológico. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 A presente pesquisa teve por finalidade buscar informações e analisar o atual 

status do setor moveleiro de Arapongas - PR, no que se refere a percepção da logística 

reversa sob a ótima das insdústrias, uma área de conhecimento ainda muito pouco 

pesquisada e com nítida carência de dados no Brasil. 

Segundo Selltiz (1965), apud Pereira et al. (2012, p. 5), “a finalidade da pesquisa 

é descobrir resposta para as questões, mediante a aplicação de métodos científicos”. A 

pesquisa sempre parte de um tipo de problema, de uma interrogação. Desta maneira, ela 

vai responder às necessidades de conhecimento de certo problema ou fenômeno, afirma 

Lakatos e Marconi (2001). 

Segundo Minayo e Sanches (1993), apud Veiga (2010, p. 70), “o bom método é 

aquele que permite uma construção adequada dos dados e a reflexão dinâmica da teoria, 

além de ser apropriado ao objeto da investigação, oferecer elementos teóricos para a 

análise, devendo, também, ser operacionalmente exequível”. Assim para Colman 

(1996), apud Veiga (2010, p. 70), “o método adotado pode determinar qual o caminho a 

ser seguido a fim de alcançar as metas propostas. Para isso, cada um dos passos 

metodológicos devem ser claramente especificados e definidos”. 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - PR 

  

De acordo com informações do IBGE (2015), a ocupação da área que atualmente 

abrange o município de Arapongas é resultado de iniciativa da Companhia de Terras 

Norte do Paraná, que possui papel relevante na ocupação de toda a área que circunda a 

localidade analisada. Os primeiros lotes urbanos e rurais adquiridos datam do ano de 

1935 (IBGE, 2015).  

Segundo dados do Censo Demográfico 2014, o município de Arapongas contava 

nesse ano com uma população de 115.412 habitantes. O município conta com uma área 

territorial de cerca de 381.615 km², sendo o seu grau de urbanização de 97,79%. A 

maior parte da população ocupada do município se encontra no setor da indústria de 

transformação, do qual a indústria moveleira faz parte (IPARDES, 2014). 
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4.2 ANÁLISE DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DO MUNICÍPIO  

 

A implantação do parque das indústrias de móveis de Arapongas deu-se 

inicialmente com o objetivo de se promover atividades industriais e diversificar a 

economia, de modo a ficar menos dependente do café. Este surgiu a partir de iniciativas 

empresariais conjugadas com estímulos e linhas de financiamento governamentais, 

sobretudo no fim dos anos 60 e início dos 80, do século XX (REDE APL PARANÁ, 

2010 apud HODAS JUNIOR, 2012).  

Em 1978 foi fundada a Associação dos Moveleiros de Arapongas, 

transformando-se em Sindicato no ano de 1982, sendo designado Sindicato das 

Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA). Sua atuação está baseada nos municípios 

de Arapongas (sede), Londrina, Cambé, Rolândia, Sabáudia, Apucarana, Cambira, 

Jandaia do Sul, Marialva, Mandaguari, Maringá, Califórnia, Sarandi, entre outros, 

totalizando 41 municípios. Em sua jurisdição, estão situadas aproximadamente 1001 

empresas (SIMA, 2014). 

Arapongas destaca-se como o maior polo moveleiro do Paraná e o segundo 

maior do Brasil, com faturamento no ano de 2014 em torno de R$ 1.785 bilhões no 

mercado nacional e exportando R$ 101,16 bilhões. Em relação ao número de empregos, 

dados de 2014 apontam 26.212 empregos diretos na base territorial (SIMA, 2014).  

 

4.3 MEIOS DE INVESTIGAÇÃO 

  

 Os dados foram coletados para investigação em pesquisas exploratórias e 

descritivas. Para Hair Junior et al. (2005), a pesquisa exploratória pode assumir a forma 

de uma pesquisa bibliográfica por meio de consulta a arquivos do sindicato, das 

empresas participantes, periódicos comerciais e acadêmicos e em outras fontes que 

possam ser vantajosas para facilitar a compreensão da pesquisa, a qual poderá ser a 

parte inicial de uma pesquisa descritiva.  

Segundo Manzo, (1971), apud Pereira et al. (2012, p. 32) “a pesquisa 

bibliografia pertinente oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já 

conhecidos, como também explorar novas áreas em que os problemas não se 

cristalizaram suficientemente”. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto 

com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto. Dessa forma, a 
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presente pesquisa foi desenvolvida por meio da uma pesquisa bibliográfica completa e 

aplicação de questionário. 

Já a pesquisa descritiva tem apenas o objetivo de descrever e não objetiva 

explicar o fenômeno investigado. De acordo com Rudio (2004), o pesquisador está 

interessado em conhecer e descobrir os fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-

los e interpretá-los sem interferir na realidade dos fatos. O autor afirma ainda que um 

dos meios utilizados para a pesquisa descritiva é a pesquisa de opinião, na qual procura-

se conhecer o assunto tratado, as atitudes, os pontos de vista e as preferências, 

abrangendo uma extensa investigação, objetivando descrever procedimentos, descobrir 

tendências, interesses, valores e até mesmo identificar falhas ou erros.  

A pesquisa descritiva “proporciona instrumentos para abordar os problemas que 

não podem estudar-se em condições de experimento e oferecem-nos valiosos indícios 

sobre a natureza dos fenômenos” (RUDIO, 2004, p. 74), envolvendo atividades como 

levantamento bibliográfico, pesquisa documental, questionários e entrevistas, com o 

objetivo de ampliar o conhecimento sobre o tema e como é aplicado em meio 

organizacional. 

 De acordo com Barros e Lehfeld (1986), apud Veiga (2010, p. 71):  

Pesquisas descritivas correspondem a estudos que exploram a frequência com 

que um fenômeno ocorre, sua natureza, características, causas, relações e 

conexões com outros fatores, sem interferência do pesquisador, que não 

participa ativamente da pesquisa e somente observa, registra, analisa e 

correlacionam os fenômenos e fatos observados. 

 

 “A pesquisa descritiva busca obter mais informações sobre práticas e condições 

atualizadas de um determinado processo” (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2007, 

apud VEIGA, 2010, p. 71). 

 Os dados descritivos foram colhidos na forma de ligações telefônicas e 

entrevistas formais junto aos gestores e responsáveis pelas empresas, sendo 

complementado com outras informações em questionário estruturado para a 

consolidação da investigação, no período de novembro/2015 a março/2016.  

 Por meio de visita realizada ao Sindicato das Indústrias de Móveis de 

Arapongas, as 41 empresas filiadas e pertencentes ao município de Arapongas – PR, 

foram identificadas e cadastradas numa planilha de Microsoft® Excel para facilitar o 

controle da amostra. 

 Também foi possível identificar por meio de contato telefônico inicial quais os 

dados das empresas, como: nome da empresa, razão social, CNPJ, nome do proprietário, 
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endereço, número de funcionários, e-mail para contato, telefone e ramais de contato, 

ramo de fabricação e principalmente se estão dispostas a contribuir com a pesquisa, 

conforme Roteiro 1° Contato (Apêndice A), após esclarecimentos sobre seu propósito, 

30 concordaram em participar. 

 A partir de uma pesquisa bibliográfica, um Convite de Contribuição (Apêndice 

B), foi elaborado trazendo maiores esclarecimentos aos empresários quanto ao propósito 

da pesquisa formalizando o compromisso entre as partes e uma Cartilha Explicativa 

sobre Logística Reversa (Apêndice C) foi elaborada com o propósito de auxiliar os 

entrevistados na hora de responder um questionário entregue na visita seguinte 

(Apêndice D). 

a) Convite de Contribuição: foi elaborado constando itens como: título do projeto, 

nome dos envolvidos, objetivo do estudo e metodologia para que o empresário 

pudesse se inteirar da sequência de participação. 

b) Cartilha Explicativa sobre Logística Reversa: foi elaborada com assuntos, como 

por exemplo: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Instituto Ambiental do 

Paraná, Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, ISO 14001, Logística 

Reversa com respectiva Legislação e Benefícios envolvidos, Sustentabilidade, 

entre outros, com o objetivo de auxiliar o participante na hora de responder ao 

questionário, sendo que muitas vezes o individuo respondente poderia não ter 

formação na área ambiental e/ou conhecer o assunto tratado. Inicialmente a 

hipótese da execução de uma palestra foi gerada com o intuito de instruir o 

participante, porém se constatou que as empresas não autorizavam tempo 

suficiente para participar e em virtude desta situação, uma cartilha explicativa 

foi elaborada com o mesmo propósito, porém de forma compactada de modo a 

não gerar a rejeição das empresas. Os assuntos para a cartilha foram definidos 

conflitando com as questões pré-definidas após a revisão bibliográfica, sendo 

que cada tópico deveria contextualizar a questão a ser respondida, auxiliando o 

respondente na interpretação da questão. 

Em visitas realizadas às 30 empresas participantes, os dados cadastrais puderam 

ser confirmados, os Convites de Contribuição foram entregues aos participantes diretos, 

que foram os responsáveis em dar suporte aos levantamentos necessários e a Cartilha 

Explicativa sobre Logística Reversa também foi entregue e uma breve explicação 

referentes ao Convite de Contribuição e a Cartilha Explicativa sobre Logística Reversa 

foi dada. Pode-se perceber que o Convite de Contribuição atendeu a seu propósito de 
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formalizar a parceria, agregando credibilidade, já a Cartilha Explicativa mostrou-se 

eficaz ao auxiliar o entendimento dos participantes sobre o assunto. 

 Após a confirmação junto aos representantes das empresas dos dados cadastrais 

iniciais (Apêndice A), em especial o número de funcionários, o porte das empresas pôde 

ser definido adotando-se a Lei Estadual 10.233, de 28 de dezembro de 1992 conforme o 

quadro 01.  

 

Quadro 01 – Parâmetros para classificação do empreendimento segundo o porte. 

 
Fonte: Adaptado da Lei Estadual 10.233, de 28 de dezembro de 1992. 

 

 Como próximo passo para coleta de dados, optou-se por elaborar um 

instrumento constituído por um questionário estruturado com questões fechadas e 

dicotômicas para uma análise quantitativa e posterior descrição dos dados coletados. 

Segundo Duarte (2002), as conclusões de um estudo são possíveis devido aos 

instrumentos de pesquisa utilizados na coleta de dados e a interpretação dos resultados 

obtidos, sendo que a descrição desses procedimentos, além de apresentar uma 

formalidade, permite aos outros pesquisadores percorrerem o mesmo caminho da 

pesquisa e confirmarem as afirmações apontadas no estudo inicial. 

Conforme Rudio (2004, p. 114), “chama-se de instrumento de pesquisa o que é 

utilizado para a coleta de dados”, ou seja, é estabelecido efetivamente o que será 

utilizado no desenvolvimento do estudo para a obtenção das informações pertinentes ao 

trabalho. 

O questionário, segundo Gil (1999, p. 128), pode ser definido “como o 

instrumento de investigação composto por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 

Hair Junior et al. (2005) afirma ainda que uma pesquisa baseada em 

questionários deve levar em consideração uma série de atividades inter-relacionadas, 
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que incluem desde o desenvolvimento geral do questionário até a escolha do método de 

administração.  

Empregados tanto em pesquisas com abordagem quantitativa como 

qualitativas, os questionários são usados para coletar dados capazes de 

identificar os problemas de pesquisa que possam ajudar a formular estruturas 

conceituais. Isso quer dizer que esse tipo de pesquisa não se preocupa em 

buscar evidências que comprovem hipóteses previamente definidas, e sim, 

em formular teorias a partir da análise dos dados coletados (MARCHESAN; 

RAMOS, 2012, p. 4). 

 

Na presente pesquisa, considerando os objetivos propostos, a metodologia 

utilizada e o número de sujeitos, optou-se pela análise quantitativa dos dados obtidos. 

Segundo Silva e Menezes (2005), apud Veiga (2010, p. 70), “esse tipo de análise traduz 

em números as opiniões e informações, a fim de realizar sua classificação e análise”. 

Segundo o Hair Junior et al. (2005), antes de iniciar o desenvolvimento do 

questionário, o objetivo e as questões da pesquisa deverão estar definidos para garantir 

que os dados sejam coletados de forma precisa e as perguntas sejam respondidas com 

exatidão. É necessário um planejamento cuidadoso e uma abordagem sistemática 

durante o desenvolvimento do questionário. 

Também é preciso observar se os sujeitos responderão com exatidão às questões. 

Para isso, deve-se cuidar para não criar perguntas muito extensas, ou muito difíceis; 

tomar cuidado para não induzir a respostas “politicamente corretas” ou as respostas que 

os respondentes interpretem como as que o pesquisador espera (questões dominantes), 

etc. (HAIR JUNIOR et al., 2005).  

Desta forma, as questões devem ser breves, claras, concisas, evitando palavras 

desconhecidas ou que podem ter mais de um significado. 

Gil (1999) contribui também da seguinte forma para a formulação das questões:  

a) as perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa; 

b) deve-se levar em consideração o nível de informação do interrogado; 

c) a pergunta deve possibilitar uma única interpretação; 

d) a pergunta não deve sugerir respostas; 

e) as perguntas devem referir-se a uma única ideia de cada vez. 

Foram adotados vários critérios para determinar o conteúdo, tamanho, 

organização e clareza das questões que, de acordo com Barros e Lehfeld (1986) apud 

Veiga (2010, p. 74), “são características fundamentais para estimular o informante a 

responder às questões abordadas”. Segundo Thomas, Nelson e Silverman (2007) apud 

Veiga (2010, p. 74), “a aparência e o formato, também, podem influenciar 
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significativamente. Esses autores ainda enfatizam a importância da imparcialidade, 

devendo-se ter cuidado de não influenciar ou induzir o sujeito a responder as questões”.  

Na elaboração desse questionário, buscou-se, ainda, uma organização clara, 

objetiva, concisa, imparcial e de fácil entendimento dos respondentes, de 

modo que o sujeito não necessitasse dispor de muito tempo para responder, 

sendo outra preocupação referente à sua elaboração para obter maior tempo 

(VEIGA, 2010, p. 74).  

 

Após um planejamento cuidadoso, e levando também em consideração alguns 

princípios presentes na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), 

um questionário estruturado com 13 questões fechadas, que são aquelas em que a gama 

de respostas possíveis é determinada pelo pesquisador, dicotômicas foi desenvolvido 

para ser aplicado nas empresas participantes. Porém, para qualquer instrumento de 

pesquisa utilizado no estudo há necessidade de um pré-teste, procurando verificar se ele 

apresenta os elementos: fidedignidade – obter os mesmos resultados, independente de 

quem o aplica; importância – analisar se todos os dados recolhidos são necessários à 

pesquisa ou se nenhum dado importante tenha sido negligenciado durante a coleta; 

operatividade – verificar se o vocabulário apresenta-se acessível e se está claro o 

significado de cada questão (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Gil (2002) corrobora com a ideia da importância de testar o instrumento, com o 

intuito de:  

a) desenvolver os procedimentos de aplicação;  

b) testar o vocabulário empregado nas questões; e  

c) assegurar-se de que as questões ou as observações a serem feitas possibilitem 

medir as variáveis que se pretende medir. 

Para Marconi e Lakatos (2003), por meio do pré-teste, pode ocorrer: estimativa 

dos resultados, alteração das hipóteses, modificação das variáveis, como também a 

relação entre as mesmas; desta forma, oferecendo maior segurança e precisão para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

O pré-teste possibilita ainda ao pesquisador a avaliação da exatidão e coerência 

das respostas. Este deve ser aplicado utilizando-se uma amostra de respondentes com 

características semelhantes às dos futuros sujeitos (NUNAN, 2003, p. 145). Seguindo a 

mesma linha, Hair Junior et al., (2005) agrega ainda que o pré-teste também deve ser 

aplicado em ambiente semelhante ao que será usado na pesquisa. Além disso, devem ser 

feitas questões de sondagem sobre cada parte do questionário para garantir que não há 

problemas de clareza nas instruções e não apresenta dificuldades de interpretação. 
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 Com base nos apontamentos referentes ao pré-teste, o questionário foi aplicado 

em 3 empresas moveleiras de Arapongas – PR, porém que não são filiadas ao SIMA. 

Com o pré-teste não foi identificado nenhuma necessidade de mudança, tornando-o apto 

para ser aplicado nas empresas. 

Em uma nova visita realizada as empresas, o questionário foi entregue aos 

participantes diretos, que são os responsáveis indicados pelo proprietário para dar 

suporte aos levantamentos necessários, as questões foram explicadas e após as respostas 

os dados foram coletados e encaminhados para análise. 

Após a coleta e tabulação dos dados, uma análise e interpretação das 

informações foram realizadas de forma quantitativa, e a redação final foi composta 

tendo em vista os objetivos da pesquisa. 

Ao final, um exemplar da pesquisa será entregue ao proprietário da empresa 

conforme acordo inicial firmado entre as partes, com o intuito de fornecer maiores 

informações referentes a logística reversa. 
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5. RESULTADOS 

 

Neste capítulo, são apresentados os dados obtidos na pesquisa. Estes dados 

descrevem o conhecimento das empresas pesquisadas. Não foram realizadas inferência 

estatística ou análise de causalidade elaborada. Primeiramente, as empresas 

participantes foram caracterizadas, em seguida, foi feita a análise e interpretação dos 

dados, correlacionando-os com o referencial teórico e os objetivos da pesquisa. Os 

dados foram organizados em tabelas, para uma melhor visualização dos resultados 

obtidos, a fim de obter uma maior compreensão do tema estudado.  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS  

 

As indústrias de móveis situadas em Arapongas - PR são representativas a nível 

estadual e nacional, em se tratando de geração de empregos e renda. A amostra do 

estudo foi definida através de visita realizada ao Sindicato das Indústrias de Móveis de 

Arapongas, sendo que para participar a empresa deveria pertencer ao município de 

Arapongas, fabricar móveis, além de ser filiada ao sindicato. 

As 30 empresas que concordaram em participar, num total de 41 que atendiam 

aos pré-requisitos, foram entrevistadas, sendo 9 pequenas (30%), 5 médias (16,67%) e 

16 de grande porte (53,33%), conforme os quadros a seguir.  

O propósito da coleta do número de funcionários foi de identificar as diferenças 

de postura da empresa, com base nas questões aplicadas, de acordo com o porte do 

empreendimento, porém, após análise, estes dados não foram considerados sendo que 

muitas das empresas participantes possuem vários CNPJ em apenas um endereço, 

fazendo com que o número de funcionários fornecido fosse de apenas uma razão social, 

não sendo fiel a realidade da empresa, comprometendo o resultado desta análise. 

As empresas participantes do estudo possuem marca própria e fabricam estantes, 

roupeiros, cozinhas, sapateiras, dormitórios, aparadores, painéis, tábuas de passar, 

mesas, móveis para escritório, estofados, entre outros. 

Em entrevista antes de iniciar a aplicação do questionário, foi perguntado ao 

participante respondente qual a função/cargo que exercia na empresa, conforme figura 

05. 
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Figura 05: Função/cargo dos respondentes na empresa. 

Fonte: Autor. 
 

Analisando esta figura fica evidente a falta de profissional específico dentro das 

empresas para cuidar das questões de meio ambiente, sendo que na maioria delas está 

atribuição é dada ao Técnico em Segurança do Trabalho em virtude deste, possuir em 

sua ementa de curso técnico, disciplina voltada para área de meio ambiente, 

licenciamentos ambientais e resíduos industriais, porém de forma genérica e superficial. 

Ainda se percebe que, pelo fato de as empresas araponguenses surgirem de pequenas 

marcenarias familiares, o proprietário centraliza grande parte das ações em vez de criar 

departamentos específicos para lidar com cada assunto. 

 

5.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DAS QUESTÕES PROPOSTAS  

 

Buscar informações e analisar o atual conhecimento referente à logística reversa 

é de suma importância no setor moveleiro, ainda que este não seja diretamente obrigado 

pela PNRS a implantar sistemas de logística reversa neste momento. O ponto de partida 

para conhecer a logística reversa, bem como para gerenciar adequadamente estes 

sistemas é conhecer a legislação que a instituiu. Neste sentido, iniciou-se a abordagem 

com os sujeitos questionando se “Conheciam a Política Nacional de Resíduos Sólidos”? 

Respostas foram indicadas na tabela 01. 

 

 

Fonte: Autor. 
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Considerando as respostas dos sujeitos na tabela 01, é possível identificar que 

mesmo sendo a minoria 3,33% da amostra, ainda existe empresa atuante que não possue 

sequer conhecimento sobre a PNRS que institui a logística reversa. Ainda sim, é 

importante saber que a maioria (96,67%) conhece a PNRS, porém o fato do empresário 

conhecer a legislação não basta para garantir a qualidade do meio ambiente; é preciso 

adotar, apoiar e incentivar medidas que garantam a inexistência de não conformidades 

ambientais. 

A PNRS foi oficializada após Projeto de Lei n° 203 de 1991, que após 19 anos 

sendo discutida, reescrita, avaliada e modificada, foi instituída pela Lei n° 12.305, no 

dia 2 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010).  

À luz das leis, normas e resoluções já existentes, a regulamentação da PNRS 

representa um avanço nas discussões referente à questão dos resíduos sólidos 

e traz importantes contribuições para a sociedade, ao ratificar princípios de 

prevenção, precaução, poluidor-pagador, além do conceito de gestão de 

resíduos sólidos em uma visão sistêmica, considerando diferentes variáveis 

como, a ambiental, social, econômica, cultural, tecnológica e de saúde 

pública, voltada sempre para a busca de um desenvolvimento sustentável 

(VEIGA, 2010, p. 37).  

 

Quanto a questão dos resíduos sólidos, a política afirma que compete ao gerador 

do resíduo sólido acondicionar, disponibilizar para coleta, dar tratamento e disposição 

final ambientalmente adequada aos rejeitos. Mesmo que o gerador do resíduo contrate 

outra empresa para realizar os serviços de coleta, armazenamento, transporte, 

transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final 

dos rejeitos, ele permanece responsável por danos que vierem a ser provocados pelo 

gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. 

A política diz que os consumidores devem acondicionar adequadamente os 

resíduos sólidos, efetuar a devolução após o uso, as empresas titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Estas empresas devem 

articular com empresas geradoras dos resíduos sólidos, a implementação da estrutura 

necessária para garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos reversos, oriundos dos 

serviços de limpeza urbana. Além disto, devem disponibilizar pontos de coleta para 

estes resíduos e dar destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos. 

Ainda segundo a política, é proibido o descarte dos resíduos sólidos ou rejeitos 

em praias, no mar e em quaisquer corpos hídricos, também, proíbe lançamento in 

natura e queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 
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licenciados para esta finalidade. Desta forma, proíbe também os ‘lixões’, que deverão 

deixar de existir e suas áreas deverão ser recuperadas. 

A PNRS dá destaque à logística reversa, afirmando que: 

É um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 

um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta 

e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010, p. 11). 

 

Além disto, a logística reversa deve reduzir a poluição e desperdício de 

materiais, incentivar a utilização de insumos que não degradem o meio ambiente e 

desenvolver estratégias de sustentabilidade, que unam os interesses econômicos, 

ambientais, sociais, culturais e políticos. Ficam obrigados a estruturar e implementar 

sistemas de logística reversa neste momento, mediante retorno dos produtos após o uso 

pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

de: agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e 

produtos eletroeletrônicos (BRASIL, 2010). 

A PNRS veio para responsabilizar todos os participantes pelo ciclo de vida dos 

produtos, abrangendo as indústrias, como empresas fabricantes, revendedores, 

importadores, distribuidores, comerciantes, governo (em todas as esferas), catadores, 

recicladores e consumidores. Para Miguez (2012), todas as medidas previstas nesta 

política visam a preservação ambiental, em consonância com a sustentabilidade dos 

envolvidos. Esta política cria possibilidade do desenvolvimento de novos negócios ou 

de reestruturação de negócios existentes. O mais importante é que esta política seja 

acompanhada e fiscalizada de perto pelas autoridades, para que possamos de fato 

usufruir de seus benefícios. 

Após conhecer a legislação necessária que rege os trâmites e processos dos 

empreendimentos, o investidor que decidir por implantar uma empresa em qualquer 

lugar do território nacional deve se inteirar junto ao orgão estadual, no caso do Paraná 

ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), para providenciar o licenciamento ambiental do 

empreendimento a ser instalado ou a regularização do existente. Lembrando que a Lei 

federal 6.938/81 atribuiu aos Estados a competência de licenciar as atividades 

localizadas em seus limites regionais. Assim, no Paraná, o órgão responsável pelo 

licenciamento é o IAP. No entanto, os órgãos estaduais, de acordo com a Resolução 
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CONAMA 237/97, podem delegar esta competência, em casos de atividades com 

impactos ambientais locais ao município, fato este que não ocorre na cidade em estudo.  

O Licenciamento ambiental é uma exigência legal e uma ferramenta do poder 

público para o controle ambiental. Trata-se de um procedimento no qual o 

poder público, representado por órgãos ambientais, autoriza e acompanha a 

implantação e a operação de atividades, que utilizam recursos naturais ou que 

sejam consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. É obrigação do 

empreendedor, prevista em lei, buscar o licenciamento ambiental junto ao 

órgão competente, desde as etapas iniciais de seu planejamento e instalação 

até a sua efetiva operação (FEITOSA; LIMA; FAGUNDES, 2004, p. 3). 

 

O Licenciamento Ambiental “é a base estrutural do tratamento das questões 

ambientais pela empresa. É através da Licença que o empreendedor inicia seu contato 

com o órgão ambiental e passa a conhecer suas obrigações quanto ao adequado controle 

ambiental de sua atividade” (FEITOSA; LIMA; FAGUNDES, 2004, p. 6). A licença 

possui uma lista de restrições ambientais que devem ser seguidas pela empresa, 

conforme traz a Resolução n° 70/09 – CEMA que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental, estabelece condições e critérios a serem adotados para as atividades 

poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do meio ambiente e adota outras 

providências, para empreendimentos industriais.  

Desde 1981, de acordo com a Lei Federal 6.938/81, o Licenciamento Ambiental, 

tornou-se obrigatório em todo o território nacional e as atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras não podem funcionar sem o devido licenciamento. A 

Resolução CONAMA 237/97 traz uma lista de atividades para auxiliar o empreendedor.  

Diante do exposto, os sujeitos foram questionados se “Possuem licenciamento 

ambiental estadual junto ao Instituto Ambiental do Paraná? Os resultados são apontados 

na tabela 02. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Analisando as respostas dos sujeitos na tabela acima, 90% das empresas 

possuem licenciamento ambiental estadual junto ao IAP, demonstrando 

comprometimento das empresas entrevistadas junto ao orgão estadual e 10% não 
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possuem e alegaram inclusive desconhecimento quanto aos tramites, sendo assim as 

empresas citadas na tabela 02 que não possuem licença ambiental estão irregulares 

perante a legislação ambiental estadual vigente.  

As empresas que funcionam sem a Licença Ambiental estão sujeitas às sanções 

previstas em lei, incluindo as punições relacionadas na Lei de Crimes Ambientais, 

instituída em 1998: advertências, multas, embargos, paralisação temporária ou definitiva 

das atividades. O mercado cada vez mais exige empresas licenciadas e que cumpram a 

legislação ambiental. Além disso os órgãos de financiamento e de incentivos 

governamentais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), condicionam a aprovação dos projetos à apresentação da Licença Ambiental. 

A licença ambiental é o documento, com prazo de validade definido, em que o 

órgão ambiental estabelece regras, condições, restrições e medidas de controle 

ambiental a serem seguidas pela empresa. Entre as principais características avaliadas 

no processo podemos ressaltar: o potencial de geração de líquidos poluentes (despejos e 

efluentes), resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o potencial de riscos de 

explosões e de incêndios. Chaves (2005) contribui evidenciando outro fator referente ao 

conhecimento e à aplicação dos níveis de licença ambiental estadual e federal e nas 

esferas pertinentes, dizendo que estas auxiliam na minimização dos impactos ambientais 

causados pelo processo produtivo e o incremento da obsolescência dos produtos. Ao 

receber a Licença Ambiental, o empreendedor assume os compromissos para a 

manutenção da qualidade ambiental do local em que se instala.  

Cabe ressaltar que não foi questionado quanto a regularização municipal em 

virtude de todas as empresas passarem por verificação da Secretaria de Abastecimento, 

Serviços Públicos e Meio Ambiente – SEASPMA, além de outros orgãos municipais 

para concessão do alvará antes do início das atividades. 

Para que o processo de regularização ambiental possa ocorrer nas empresas em 

questão, que geram resíduos sólidos em seus processos produtivos, lembrando que 

segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):  

Resíduos sólidos são resíduos nos estados sólidos e semi-sólidos, que 

resultam de atividades da comunidade, de origem: industrial, doméstica, de 

serviços de saúde, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Consideram-se também resíduos sólidos os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos, cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpo d'água, 

ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à 

melhor tecnologia disponível (ABNT NBR 10004, 2004, p. 7). 
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O gerenciamento eficaz de resíduos sólidos proporciona benefícios econômicos 

uma vez que permite que os materiais recicláveis que possuam valor comercial sejam 

vendidos nos mercados específicos para cada tipo de material.  

As empresas devem efetuar a implantação de um plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, o qual garanta que todos os resíduos sejam gerenciados de forma 

apropriada e segura, desde a geração até a disposição final. Tal plano deve englobar as 

seguintes etapas: geração; segregação/identificação; caracterização/classificação; 

quantificação/periodicidade; manuseio; acondicionamento; transporte interno; 

armazenamento; coleta; transporte externo; reúso/reciclagem; tratamento e disposição 

final. Com uma forma de gestão correta, os resíduos passam a ser um subproduto do 

processo produtivo (ABNT, 2004).  

Jardim (1995) acrescenta que as vantagens do gerenciamento dos resíduos 

sólidos são de ordem ambiental e econômica. No caso dos benefícios econômicos, a 

redução de custos com a disposição final é a vantagem econômica que mais sobressai. 

Dentre os fatores que recomendam o tratamento dos resíduos, pode-se citar: a escassez 

de áreas para a destinação final dos resíduos; a valorização dos componentes do lixo 

como forma de promover a conservação de recursos; a economia de energia; a 

diminuição da poluição das águas e do ar; a inertização dos resíduos sépticos. Ainda 

poderíamos pontuar o benefício social ao gerar trabalho e fonte de renda aos catadores 

das associações e cooperativas e suas famílias. 

Deste modo, para saber se as empresas gerenciam seus resíduos o ponto de 

partida ao qual os sujeitos foram questionados é se: “Possuem Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos”? Respostas pontuadas na tabela 03. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

 Para auxiliar na execução do gerenciamento dos resíduos sólidos, no Brasil, 

desde 2 de agosto de 2010 os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

são obrigatórios para um determinado grupo de empresas. A Política Nacional de 

Resíduos Sólidos brasileira tem nos Planos de Resíduos Sólidos um forte instrumento 
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de aplicação da Lei 12.305/2010. A elaboração desses Planos deve ser feita pelo setor 

público a nível federal, estadual e municipal e por empresas públicas ou privadas. O 

setor moveleiro se enquadra nesta exigência por gerar resíduos perigosos e resíduos de 

grande volume que mesmo não sendo perigosos, não são equiparados aos resíduos 

domiciliares pelo poder público municipal, conforme o artigo 20 da Política. 

Os PGRS são documentos com valor jurídico que comprovam a capacidade de 

um empreendimento de gerir todos os resíduos que eventualmente venha a gerar. A 

intenção de ter um plano como esse é ter segurança, caso o plano seja aplicado 

corretamente, de que os processos produtivos em uma determinada cidade ou país, 

sejam controlados para evitar grandes passivos ambientais. O Plano é uma condição 

para a solicitação de licenciamento ambiental e pode ser condição para emissão do 

alvará. Devem ser elaborados por técnicos habilitados e apresentados para análise do 

IAP, em 2 (duas) vias, acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, conforme dispõe a Lei no 6.496/77 (CEMA, 2009). 

Para elaboração do PGRS, a PNRS estabelece princípios, objetivos, 

instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, as 

responsabilidades dos geradores, do poder público, e dos consumidores, bem como os 

instrumentos econômicos aplicáveis. Ela consagra um longo processo de 

amadurecimento de conceitos: princípios como o da prevenção e precaução, do 

poluidor-pagador, da ecoeficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida do produto, do reconhecimento do resíduo como bem econômico e de valor social, 

do direito à informação e ao controle social, entre outros. 

A responsabilidade compartilhada faz dos fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. A 

lei visa melhorar a gestão dos resíduos sólidos com base na divisão das 

responsabilidades entre a sociedade, o poder público e a iniciativa privada. 

A PNRS exige ainda que os planos anunciem o sistema de cálculo dos custos da 

prestação dos serviços públicos e a forma de cobrança dos usuários, e veda ao poder 

público a realização de qualquer das etapas de responsabilidade de gerador obrigado a 

implementar PGRS. Os geradores ou operadores com resíduos perigosos estão 

obrigados, pela força da lei, a comprovar capacidade técnica e econômica para o 

exercício da atividade, inscrevendo-se no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos 
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Perigosos. Deverão elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos, 

submetendo-o aos órgãos competentes. 

De acordo com os sujeitos na tabela 03, 90% das empresas possuem Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, embora muitos dos entrevistados admitiram não 

colocá-lo totalmente em prática em função de fatores como falta de recursos para esta 

finalidade, falta de apoio da alta gerência, falta de profissional interno com 

conhecimentos para interpretar e conduzir a aplicação, entre outros, fato este que 

compromete o meio ambiente e a conformidade da empresa perante o cumprimento da 

legislação ambiental vigente; e 10% alegaram não possui-lo, tornando a situação ainda 

mais grave. 

Coincidentemente as empresas que não possuem licenciamento ambiental foram 

as empresas que também não possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

pressupõe-se que seja pelo fato de o PGRS ser pré-requisito para a solicitação do 

licenciamento ambiental estadual junto ao IAP. 

Ainda, em busca pela preservação do meio ambiente, nos últimos anos, houve 

um crescimento acentuado de leis e acordos internacionais nesta área, paralelamente a 

isso ocorreu uma grande expansão do comércio mundial. No intuito de proteger o meio 

ambiente, muitos países passaram a exigir padrões de qualidade ambiental muito 

elevados, criando barreiras não tarifárias, que podem trazer efeitos danosos ao livre 

comércio (PROCÓPIO FILHO et al., 1994; SILVA; BRAVO, 1994). 

Para compreender se a empresa acompanha e se preocupa com esta questão do 

mercado global, além da preocupação com o meio ambiente, os respondentes foram 

questionados se: “Possuem certificação ISO 14000”? Seguem as responstas na tabela 

04. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Conforme tabela 04, apenas 3,33% possuem certificação ISO 14000, em especial 

a 14001 que específica os pressupostos de um Sistema de Gestão Ambiental e permite a 

uma organização desenvolver e praticar políticas ambientalmente sustentáveis.  
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A Série ISO 14000, compreende um conjunto de normas ambientais, não 

obrigatórias e de âmbito internacional, possibilita a obtenção da certificação ambiental, 

porém está só pode ser obtida por uma determinada empresa se a mesma implementar 

um Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Este visa reduzir os impactos ambientais 

gerados na produção, transporte, uso e disposição final do produto. 

Valle (1995) afirma que após implantada pelas empresas e exigida pelos 

consumidores, a Série ISO 14000 irá beneficiar os produtores responsáveis, 

preocupados com o meio ambiente, contra os concorrentes inconsequentes e 

irresponsáveis que, por não respeitarem o meio ambiente, conseguem produzir a um 

menor custo, repassando parte dos custos não internalizados para a sociedade. 

A certificação ISO 14000 auxiliará as empresas que veem a preservação 

ambiental não como um empecilho, mas como um fator de sucesso para se 

posicionarem no mercado, ou seja, uma oportunidade de ascensão regional, nacional e 

internacional. 

De acordo com Nascimento e Poledna (2002), empresas com certificação da ISO 

14000 têm mais chances de conquistar mercados onde questões relativas ao ambiente 

são consideradas fundamentais para tomada de decisão comercial. Além disso, a 

certificação ISO 14000 evidencia, a todas as partes interessadas, que a organização está 

comprometida com a melhoria contínua de seu desempenho ambiental. 

De acordo com Redivo, Sornberger e Redivo (2009), a qualidade ambiental é 

parte inseparável da qualidade total, ansiada pelas empresas que pretendam se manter 

competitivas e assegurarem sua posição em um mercado globalizado e exigente. A 

procura pelas certificações ambientais voluntárias corre nessa direção. A mais 

importante delas, a Normas ISO 14001, fornece ferramentas e estabelece um padrão de 

SGA. 

A ISO 14001 é uma norma internacional, da International Organization for 

Standardization (ISO), que recomenda todos os procedimentos necessários a que seja 

implementado em qualquer empresa que esteja interessada em ter um SGA. A Norma se 

aplica no gerenciamento de possíveis impactos ambientais de uma organização. 

A implementação da gestão ambiental pode oferecer outras vantagens para a 

empresa e também para o cliente. Entre as vantagens para a empresa estão a criação de 

uma imagem “verde”; acesso a novos mercados; redução e/ou eliminação de acidentes 

ambientais, evitando, com isso, custos de remediação; incentivo ao uso racional de 

energia e dos recursos naturais; redução do risco de sanções do Poder Público (multas) e 
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facilidade ao acesso a algumas linhas de crédito.  Referente aos consumidores, estes 

possuirão maiores informações sobre a origem da matéria-prima e composição dos 

produtos, podendo optar, no momento da compra, por bens e serviços menos agressivos 

ao meio ambiente (VALLE, 1995). 

Para Castro (1996), além de promover a redução dos custos internos das 

organizações, a implementação de um sistema de gestão ambiental aumenta a 

competitividade e facilita o acesso aos mercados consumidores. 

As desvantagens em não implantar um sistema de gestão ambiental estão 

diretamente ligadas às barreiras não tarifárias, impostas por países mais desenvolvidos, 

pois um sistema de normatização ambiental como a série ISO 14000 pode abrigar em 

suas entrelinhas mecanismos de proteção de mercado.  

Castro (1996) cita como exemplo empresas brasileiras dos setores de papel e 

celulose, couro e calçados e ainda o têxtil, que apresentaram dificuldades para exportar 

seus produtos para os Estados Unidos, Europa e Japão, uma vez que os países 

importadores alegavam que estas empresas eram altamente poluidoras. 

A norma analisa características ambientais influenciadas pela organização e 

outros passíveis de serem controlados por ela. A aplicação dessa certificação deve ser 

solicitada por empresas que desejam estabelecer um Sistema de Gestão Ambiental, estar 

seguras sobre políticas ambientais efetuadas ou comprovar estar de acordo com práticas 

sustentáveis a clientes e a organizações externas (ABNT NBR 14.000, 2004). Alguns 

dos entrevistados alegaram que apenas com a licença ambiental estadual, possuem 

respaldo legal suficiente para praticarem a exportação, o que se pressupõe estar correto. 

Alegaram ainda que possuem o ‘Selo Verde Municipal’, instrumento pelo qual é 

concedido pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Arapongas – 

COMDEMA, pela Lei n° 3.231 de 2005, somente para produtos fabricados no 

município, um certificado de qualidade ambiental. São objetivos do Selo Verde 

Municipal: I - criar nas pessoas o hábito conservacionista, preservacionista e crítico com 

relação aos produtos por elas consumidos; II - incentivar as empresas a manterem 

padrões de qualidade ambiental adequados; III - promover o desenvolvimento 

sustentável (ARAPONGAS, 2005). Ainda de acordo com alguns respondentes, as 

empresas que representam possuem intenção de futuramente tentar a certificação ISO 

14001 com visão para expansão em mercados internacionais mais exigentes e 

pressupõe-se que a logística reversa poderá ser utilizada como instrumento para auxiliar 

na obtenção desta certificação. 
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Mantendo o foco nas questões ambientais, hoje muito se fala em meio ambiente 

sustentável, porém alcançá-lo não é algo tão simples, os fatores ambientais, sociais e 

econômicos precisam estar em equilíbrio. Segundo Braga (2005), o desenvolvimento da 

sociedade urbana e industrial ocorreu sem limites, de forma não sustentável, 

desordenada e sem planejamento, à custa de níveis crescentes de poluição e degradação 

ambiental. 

De acordo com Kotler (2000), o comportamento de consumo desvinculado da 

preservação ambiental tende a submeter às gerações futuras a um ônus econômico e 

social intolerável, resultante do esgotamento de recursos e da poluição decorrente do 

uso indiscriminado de produtos provocadores de deterioração do meio ambiente. 

Com o passar do tempo as empresas começaram a perceber que mais do que 

respeitar a legislação, a adoção de práticas ecologicamente corretas no processo 

produtivo tinha como vantagem a redução de desperdício na produção e uma imagem 

mais respeitada perante a sociedade, ou seja, elas começaram a perceber que poderiam 

fazer disso um grande diferencial competitivo no mercado. Assim passaram a se 

preocupar mais com as condições ambientais e com a sociedade ao seu redor, 

implementando uma gestão estratégica voltada para a sustentabilidade 

(NASCIMENTO, 2010). 

Para Costa e Carvalho (2005), as empresas precisam alinhar suas atividades e 

objetivos de forma a ser economicamente lucrativa, com responsabilidade social, ética e 

ambiental, pois isso se tornou requisito vital para a sobrevivência de uma empresa no 

mercado, afinal a sociedade passou a perceber essas atitudes, levando-as em 

consideração no momento da compra, definindo o sucesso ou fracasso empresarial. 

Donaire (1999) afirma que tal postura empresarial, acarreta nova visão na gestão 

dos recursos naturais, a qual possibilita eficácia e eficiência na atividade econômica e 

mantém a diversidade e a estabilidade do meio ambiente. E deixa claro ainda que esses 

resultados não se viabilizam de imediato, exigem um planejamento e organização de 

todos os passos para que se possa atingir ao menor prazo possível o conceito de 

excelência ambiental que lhe trará importante vantagem competitiva. 

Aliado ao que foi apresentado, cabe mencionar que empresas e governos têm 

dificuldades em criarem mecanismos de gerenciamento eficazes, capazes de nortear um 

uso mais inteligente dos materiais. Para que haja um gerenciamento eficaz do processo 

empresarial no setor moveleiro, cujas atividades comprometem diretamente o meio 

ambiente e consequentemente a sociedade, é necessário realizar um amplo diagnóstico 
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para identificar os principais problemas, propriedades e características. De posse das 

informações anteriores, se consegue determinar a estrutura necessária para gerir todo o 

processo e realizar as etapas em prol do meio ambiente. 

Diante das afirmações, os respondentes foram questionados se: “Adotam ações 

ambientalmente corretas em seus processos produtivos”? Respostas pontuadas na tabela 

05. 

 

Fonte: Autor. 

  

Segundo os dados obtidos nessa questão (Tabela 5), contatou-se que todas as 

empresas participantes, segundo relato dos entrevistados, consideram adotar ações 

ambientalmente corretas em seus processos produtivos, como por exemplo: desenvolver 

campanhas internas para redução do consumo de água, energia e consumo consciente 

dos materiais e insumos; utilizar água da chuva, proveniente de cisterna, para usos 

menos criteriosos; controlar e monitorar os processos para que não haja desperdícios, 

reutilizar e reciclar internamente os resíduos além de destiná-los corretamente quando 

necessário, com o intuito de prevenir os principais impactos ambientais que possam vir 

a ser causados pelos seus processos, serviços e produtos. 

Segundo Braga (2005), a redução na fonte, reciclagem no processo e melhoria 

na eficiência da utilização de energia podem reduzir a quantidade de insumos 

necessários ao desenvolvimento dos processos industriais, sendo ações ambientalmente 

corretas, o que por sua vez, resultará na redução de despesas da indústria. 

Para que essas ações pontuadas anteriormente possam se concretizar, faz-se 

necessário que parcerias sejam estabelecidas entre os empresários do setor moveleiro e 

empresas com equipe habilitada para dar o suporte necessário. 

Um parceiro habilitado deverá diagnosticar e avaliar se as atividades da empresa 

estão de acordo com a legislação para que cause o mínimo de dano ao meio ambiente. 

Deverá propor que os resíduos de Classe I (ABNT NBR 10004, 2004) sejam destinados 

a aterros para resíduos industriais perigosos devidamente licenciados que atendam as 

técnicas de disposição conforme (ABNT NBR 10157, 1987), orientar para a destinação 
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e disposição final adequada dos demais resíduos gerados, além de instruir o parceiro 

com relação a todas as ações voltadas para a garantia da preservação do meio ambiente. 

Assim sendo, os sujeitos foram questionados se “Possuíam parcerias com 

empresas habilitadas para essas ações”? Seguem as respostas na tabela 06. 

 

Fonte: Autor. 

 

Conforme tabela 06, 90% dos sujeitos alegam possuir parceria com empresas 

habilitadas pelo Instituto Ambiental do Paraná, pressupõe-se que este fator favorece 

para a não degradação do meio ambiente, uma vez que a empresa receberá toda a 

assistência necessária para garantir o cumprimento da legislação ambiental vigente. 

Atualmente, ser ambientalmente correto no mundo corporativo é fator de 

competitividade. Inicialmente, o fator mais relevante era o preço, em seguida passou a 

ser a qualidade e, hoje, com a responsabilidade ambiental, é preciso investir no 

constante aprimoramento das relações com o meio ambiente. Empresa que assume o 

compromisso de respeitar o meio ambiente além de não ser punida pela legislação, 

atende o propósito de agradar os consumidores mais exigentes com o estabelecimento 

de metas que incentivam o desenvolvimento sustentável, poupando recursos naturais em 

respeito às gerações vindouras. 

A empresa que adota práticas de responsabilidade ambiental executa uma gestão 

consciente com maior clareza. Possuindo também melhor ambiente de trabalho, maior 

comprometimento com seus colaboradores, relações mais sólidas com seus clientes e 

fornecedores e melhor imagem na comunidade em que está inserida.  

Arapongas conta ainda com um Centro de Tratamento dos Resíduos Industriais 

(CETEC), pontuado pelos respondentes, que foi fundado em 2001, com a finalidade de 

resolver conflitos ambientais causados pelo polo moveleiro araponguense e que 

processa diariamente aproximadamente 350 toneladas de resíduos produzidos 

exclusivamente pela cidade, dos quais 90% são resíduos de madeira, serragens e pó de 

serra, transformando-os em briquetes e pellets (CETEC, 2016). Porém não basta ter 
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opções e estabelecer parcerias, faz-se necessário acompanhar e monitorar se os 

parceiros estão em dia com as obrigações legais em especial devido à 

corresponsabilidade que a empresa possui sobre a destinação e disposição dos seus 

materiais. As demais empresas (10%) respondentes que alegaram não possuir parcerias 

para executar as ações ambientalmente corretas devem ficar atentas para não cometerem 

atividades lesivas ao meio ambiente e serem punidas pela Lei Federal n° 9.605, de 12 de 

fevereiro de 1998. 

As indústrias moveleiras apresentam proximidade física, possuem dificuldades 

semelhantes, consomem o mesmo material e desempenham atividades parecidas para a 

fabricação de seus produtos. Estes fatores devem ser entendidos como vantagens para os 

gestores na hora de compartilhar em especial os problemas ambientais que possuem, 

assim sendo os respondentes foram questionados se “Participam com outras empresas 

na discussão dos problemas ambientais para encaminhamento de soluções”? Respostas 

conforme tabela 07. 

 

Fonte: Autor. 

 

De acordo as responstas dos sujeitos, todas as empresas alegaram não 

estabelecer parceriais para discutir os problemas ambientais em comum. 

Analisando tais dados, verifica-se que não há ‘coopetição’ entre as empresas, 

aspecto estratégico importante para as empresas alcançarem vantagens no mercado. 

Conforme mostrado na literatura, a coopetição apresenta-se como mais uma 

possibilidade de relacionamento entre as empresas, combinando cooperação e 

competição, simultaneamente, com foco nas estratégias coletivas para a geração de 

valor e redução dos custos (FUMAGALLI; BISPO; GIMENEZ, 2012). 

Tal afirmativa pode ser comprovada pelo relato de Oliveira (2013), ao afirmar 

que as relações de coopetição são formadas com a finalidade de trazer benefícios para 

os envolvidos e são consideradas como maneiras eficientes de lidar com a cooperação e 
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a competição entre competidores que compartilham características similares que, além 

de terem visão e objetivos concomitantes, terão poder de negociação. 

Winckler e Molinari (2011, p. 8) identificaram os seguintes estudos quanto a 

coopetição:  

A coopetição entre indústrias suecas e finlandesas (BENGTSSON; KOCK, 

2000), a análise de coopetição intraorganizacional em firmas multinacionais 

(TSAI, 2002), a tipologia de coopetição a partir da dinâmica interfirmas para 

criação de valor (DAGNINO; PADULA, 2002) e a identificação de fatores 

críticos de sucesso em estratégias de coopetição em Hong Kong (CHIN; 

CHAN; LAM, 2008). Há, também, estudos realizados no Brasil, como sobre 

o Consórcio Modular da Volkswagen no Brasil (OLIVEIRA; MARINS; 

ROCHA, 2006), o cluster calçadista em Nova Serrana-MG (LEITE; LOPES; 

SILVA, 2009), o polo de doces de Pelotas-RS (MARCHI; PATIAS; 

KNEIPP, 2009), alambiques de Minas Gerais (LEÃO, 2004) e a coopetição 

como estratégia para o desenvolvimento de um selo de Indicação de 

Procedência no Vale dos Vinhedos da Serra Gaúcha (GOLLO, 2006). 

 

Para Zineldin (2004, p. 780) coopetição é a “situação de negócio em que 

independentes partes cooperam entre si e coordenam as suas atividades, dessa forma 

colaborando para alcançar objetivos mútuos, mas ao mesmo tempo, competindo entre 

si, bem como com outras empresas”. 

A coopetição é uma estratégia que pode explicar a rede de interdependência 

estratégica entre as firmas por um sistema de criação de valor coopetitivo. Neste 

sentido, na coopetição, a cooperação e a competição co-evoluem (DAGNINO; 

PADULA, 2002), complementarmente. 

Ainda no eixo da preservação, é crescente a valorização das questões ambientais 

no segmento empresarial, preocupando-se em atender às novas exigências regulatórias 

decorrentes da imposição do mercado e da sociedade como um todo. O foco restrito nos 

aspectos econômicos, que antes praticamente monopolizava o processo de 

planejamento, tem sido complementado por um conceito mais abrangente de 

sustentabilidade, em que os objetivos financeiros são congruentes às iniciativas de 

redução dos impactos indesejáveis ao meio ambiente (STROBEL; CORAL; SELIG, 

2004). 

Considerando-se uma perspectiva macroeconômica um processo com grande 

potencial em auxiliar a busca pela preservação ambiental num empreendimento é a 

logística que pode ser entendida como o processo responsável pelo fluxo físico dos 

materiais no setor industrial, passando pelos vários elos dos canais de distribuição 

(BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2006). Nas organizações o termo é utilizado na 

descrição das atividades relacionadas com os fluxos de entrada de suprimentos e de 
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saída de produtos e tende a ganhar visão integrada entre as empresas à medida que estas 

planejam suas atividades de forma conjunta, ganhando em eficiência e eficácia. 

Porém, de acordo com Larson, Poist e Halldorsson (2007), pode-se considerar 

que a logística tradicional faz parte de um conceito mais amplo de Supply Chain 

Management (SCM). O SCM propõe uma visão completa dos processos de negócios, 

considerando a gestão de toda a cadeia produtiva de forma estratégica e integrada, 

abrangendo dessa forma a logística tradicional e também o conceito de logística reversa. 

O Council of Supply Chain Management Professionals – CSCMP (2014) define 

a logística reversa como um segmento especializado da logística que enfoca a 

movimentação e a gestão dos produtos e dos recursos após a venda e após a entrega ao 

cliente. Inclui devoluções de produtos para reparação e/ou crédito. 

Conforme colocam Razzolini Filho e Berté (2009) apud Pereira (2011), a 

logística reversa também deve incorporar as questões relativas aos ciclos de vida dos 

produtos e aos padrões comportamentais dos consumidores. Para as empresas, já não 

basta apenas produzir e entregar o produto há também que se cuidar daquilo que retorna 

como detritos, dando-lhes uma destinação correta. 

Segundo Jayaraman, Patterson e Rolland (2003), algumas características que 

diferenciam um sistema logístico reverso de um sistema tradicional de suprimentos são: 

a maioria dos sistemas logísticos tradicionais não está preparada para o movimento 

reverso; os custos da distribuição reversa são maiores; os materiais a serem reutilizados 

não podem ser manuseados da mesma forma que no canal direto. Uma peculiaridade da 

logística reversa são as incertezas associadas à qualidade e à quantidade dos produtos 

que retornam para os produtores. 

 Atualmente já existem muitas leis que regram a conduta que as empresas devem 

adotar sobre alguns tipos de descartes ou resíduos, leis que diretamente ou 

indiretamente estão ligadas a área da logística reversa. “A grande maioria das 

legislações sobre bens de pós-venda e pós-consumo esta direcionados principalmente 

aos fabricantes, exigindo-se desde a responsabilidade por meio de programas, sobre 

produtos e embalagens” (PEREIRA et al. 2012, p. 21). 

 Cruz et al. (2013) afirmam que no Brasil a logística reversa já é entendida como 

fonte de geração de vantagem competitiva, fazendo com que a preservação ambiental 

deixe de ser apenas uma responsabilidade legal. Somente os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes dos setores de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos 

lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos, ficam obrigados neste 
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momento a estruturar e implementar Plano de Logística Reversa (PLR), mediante 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 

público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. 

 No Paraná, primeiro estado brasileiro a apresentar um PLR, entre os segmentos 

que assinaram os Termos de Compromisso com a Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) nesta primeira etapa, em 2013, estão os de 

higiene pessoal, lubrificantes, agrotóxicos, bebidas, telefonia móvel, filtros de cigarros e 

pneus. Também foi assinado um Termo de Compromisso com a Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), que representa 108 sindicatos, dos quais 61 já 

informaram que vão aderir à proposta de responsabilidade pós-consumo a partir de 

2013. O presidente da FIEP, Edson Campagnolo, disse que o objetivo da entidade é 

orientar os produtores sobre as exigências da legislação. Segundo ele, a meta é que todo 

o setor adote a logística reversa até o fim de 2013, fato este que não se concretizou até a 

realização deste levantamento (IAP, 2013). 

A SEMA e a FIEP assinaram em 2014, mais termos de compromisso para a 

implantação de logística reversa, totalizando 17 planos e existem mais dois em 

andamento e um em formatação. Os novos planos serão implementados através dos 

sindicatos dos setores de alimentos de origem vegetal; construção civil, eletricidade, 

gás, água, obras e serviços do estado do Paraná; metalmecânico; minerais não 

metálicos, reparação de veículos e ‘madeira e mobiliário’, interesse desta pesquisa 

(SEMA, 2014).  

Para o setor de Madeira e Mobiliário, em 2015 as metas contidas no PLR de 25 

de março de 2014, começaram a ser postas em prática com a criação do Comitê Gestor 

de Logística Reversa do Setor de Madeira, Mobiliário e Marcenaria. O setor de Madeira 

e Móveis está representado por 11 sindicatos setoriais que, ao todo, representam 456 

empreendimentos no Estado do Paraná, porém o Sindicato das Indústrias de Móveis de 

Arapongas não faz parte desta parceria, o que de certa forma dificulta o processo de 

implantação do sistema logístico no setor araponguense (SEMA, 2014). 

Os planos contêm todas as indicações do que os setores devem fazer para 

viabilizar, na prática, a logística reversa, como programas, ações, metas e prazos a 

serem cumpridos para a efetivação, conforme prevê a Lei Nacional de Resíduos Sólidos 

e a Lei Estadual.  

O Paraná é o único Estado que tem um Plano de Logística Reversa, ou seja, é 

o comprometimento do estado com a indústria paranaense pela 

sustentabilidade. Significa que o que antes era considerado lixo, hoje volta 
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para a cadeia de produção. São milhões de toneladas de lixo que antes eram 

desperdiçadas e que agora temos como novo produto agregado. Isso é um 

ganho para o setor produtivo e para o meio ambiente, afirma o Secretário 

Estadual de Meio Ambiente, Caetano de Paula (SEMA, 2014, p. 2).  

 

O prazo para a implementação dos planos, elaborados com a consultoria do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Paraná (SENAI), é de 10 anos. Os 

sindicatos serão responsáveis pela gestão da informação, monitorando e levando à 

secretaria estadual de Meio Ambiente as etapas e metas cumpridas. Por ser um assunto 

novo, e os empresários ainda não estarem preparados, faz-se necessário um prazo mais 

longo para a implantação e execução do sistema de logística reversa (SEMA, 2014). 

Segundo o coordenador de resíduos sólidos da Sema, Vinicio Bruni, o governo 

do Paraná não pretende punir os setores que não cumprirem o prazo para apresentação 

do plano, ainda que este tenha vencido em junho de 2014. Explica ainda que “todos os 

setores chamados se comprometeram, de uma forma ou outra. Alguns estão em estágio 

mais avançado. Em outros estados há possibilidade de punição, mas não é nossa linha. 

Estamos dialogando. Claro que em breve o espaço para quem não se mexer será menor, 

pois é preciso atender quem está executando o plano” (SEMA, 2014).  

Seguem os depoimentos de alguns representantes de sindicatos que aderiram aos 

Termos de Compromissos com os últimos planos assinados (IAP, 2014): 

•  Reparação de Veículos: Rosângela Damasceno, gerente executiva do Sindirepa 

Paraná, que representa o setor de reparação de Veículos em Curitiba e Região 

Metropolitana, conta que o plano do setor atende 10 sindicatos de todo o Estado. “A 

maior função do plano é fazer com que as empresas associadas cumpram as regras. Por 

isso, na primeira fase de implantação, vamos trabalhar com a conscientização, com a 

educação ambiental. Mostrar que seguindo o plano todos ganham”, a intenção é fazer 

com que as empresas associadas tenham uma ação especifica de separação de resíduos e 

destinação correta do que geram. 

•  Minerais Não Metálicos: Priscila Jaronski, responsável pela Logística Reversa do 

setor de Minerais Não Metálicos, “disse que o segmento pretende antecipar a meta de 

colocar o plano em prática de dez anos para cinco anos”. O plano do setor de Minerais 

consiste basicamente em dar destinação correta aos resíduos de óleo de caminhão, e 

para os pallets, muito utilizados neste setor. O plano é multisetorial, atingindo indústria, 

comércio e consumidor. Fazem parte do Sindiminerais 13 empresas associadas e que 

serão beneficiadas diretamente com o Plano de Logística Reversa. 
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•  Panificação: O setor de Alimentos de Origem Vegetal conta com 750 empresas 

associadas em todo o Paraná. Para Vilson Borgmann, presidente do Sipcep (Sindicato 

da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná), a grande vantagem é o 

amadurecimento da Logística Reversa no Estado. Segundo ele, um trabalho de 

conscientização com as empresas e consumidores será o primeiro passo. “Estamos em 

todos os cantos das cidades, em cada esquina tem uma panificadora ou confeitaria. O 

nosso trabalho será de extrema importância e o setor fica muito orgulhoso disso”. 

•  Construção Civil: O sindicato da Construção Civil promete implementar os 

mecanismos necessários para a correta destinação de resíduos gerados nas obras, 

incluindo o incentivo à inclusão de processos que reduzam a geração de resíduos. O 

presidente do Sinduscon-PR, José Eugênio Rizzi, disse que o setor pretende recolher 

itens como tijolos, ferros e tintas.  

•  Madeira e Mobiliário: O presidente do Sindicato da Indústria do Mobiliário e 

Marcenaria do Estado do Paraná (Simov), Luiz Fernando Tedeschi, destacou a grande 

adesão dos sindicatos e empresários da cadeia produtiva nas reuniões setoriais. Para ele, 

o fato de o segmento ter se antecipado à obrigatoriedade legal mostra que os 

empresários estão conscientes de que a logística reversa veio para ficar. “Essa é uma 

trajetória sem retorno, dentro de um processo que vai gerar melhorias para toda a 

sociedade”. 

Ainda contando com esse contexto, os sujeitos participantes foram questionados 

se “Conhecem o que é Logística Reversa”? Respostas pontuadas na tabela 08. 

 

Fonte: Autor. 

 

Quanto ao conhecimento sobre a logística reversa, 6,67% pontuaram 

desconhecer, já os 93,33% responderam possuir ciência da existência da logística 

reversa, porém alegaram que não evoluíram quanto ao ‘conceito’, alguns inclusive 

disseram que seria inviável retornar seu produto de grande volume de grandes 

distâncias.  
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Com estas afirmações, pressupõe-se que muitos deles acreditam que o produto 

pós-consumo deve ser identificado e trazido de volta a empresa, demonstrando que 

realmente não conhecem ainda os fatores e alternativas que envolvem um sistema de 

logística reversa, tornando-o viável para a empresa. Fazendo-se necessário um 

profissional capacitado para gerenciar esta tarefa. 

Com relação ao gerenciamento citado acima, os sujeitos participantes foram 

questionados se “Existe na empresa um colaborador ou setor/departamento responsável 

pelas atividades de logística reversa”? Seguem as respostas na tabela 09. 

 

Fonte: Autor. 

 

A tabela 09 pontua quais empresas pesquisadas possuem um colaborador ou 

setor/departamento responsável pelas atividades de logística reversa. Apenas 1 (uma) 

empresa possui colaborador dedicado diretamente a esta atividade, coincidentemente ele 

labora na empresa com certificação ISO 14001. Pressupõe-se que esta empresa mantém 

um colaborador com função direta para a logística reversa em virtude de o mercado 

externo ser mais severo quanto à cobrança pela preservação ambiental. 

  Fica evidente e preocupante a falta de um profissional dentro das empresas 

capacitado para lidar com o meio ambiente e em especial com a logística reversa, já 

que, como visto no tópico anterior, algumas empresas em arapongas não possuem 

sequer o conhecimento aprofundado referente ao seu funcionamento. Alguns dos 

respondentes alegaram que a empresa em que trabalham não possui um departamento de 

logística reversa e sim um coordenador que exerce a função como uma atividade 

secundária dentro de suas funções na empresa. 

A capacitação profissional possui características peculiares que a diferenciam e 

individualizam. Assim, o processo de capacitação deve ser formal e legalmente 

instituído para aquela finalidade específica. Não basta que alguém esteja (ou se sinta) 

apto para exercer um ato profissional. Pode estar vocacionado e evidenciar notável 

inclinação para a atividade, mas prioritariamente precisa estar capacitado e habilitado 



80 
 

para tal, de modo a atender os requisitos da empresa (GONÇALVES; KOZAN; 

CARDIN, 2008). 

Segundo a Resolução n° 336 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CONFEA), Responsável Técnico é o profissional que responde por todas 

as atividades técnicas da empresa, tanto perante o Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) como perante a Justiça. Os estudos e projetos necessários ao 

procedimento de licenciamento ou autorização ambiental deverão ser realizados por 

estes profissionais, às expensas do empreendedor. O empreendedor e os profissionais 

responsáveis pelas informações apresentadas, estarão sujeitos às sanções administrativas 

e penais. 

O Instituto Ambiental do Paraná alerta os empresários sobre a necessidade da 

assinatura de um técnico responsável pela área de meio ambiente em alguns 

empreendimentos classificados como potencialmente poluidores. A norma é 

estabelecida pela Lei Estadual n° 16.346/2009 que considera a necessidade para aquelas 

atividades que estão previstas na tabela do Cadastro de Atividades Potencialmente 

Poluidora do Ibama. 

A exigência só é feita pelo IAP para a emissão do licenciamento de operação e 

autorização ambiental de alguns empreendimentos. Aqueles que não estão listados 

como atividades potencialmente poluidoras pelo Ibama, como pequenos produtores 

rurais, pequenas empresas e atividades agrícolas não necessitam da assinatura do 

técnico responsável (IAP, 2012).  

Segundo o presidente do IAP (2012), Luiz Tarcísio Mossato Pinto, “se os 

empreendimentos quiserem ter um responsável pela área de meio ambiente sem que a 

lei determine é ótimo, pois partimos do princípio que esses locais vão respeitar mais o 

meio ambiente”. 

A logística reversa tem impacto direto na melhoria do ambiente, pois reduz a 

quantidade de materiais perigosos despejados nos aterros e até mesmo em lixões e 

córregos a céu aberto. Outro efeito da logística reversa no meio ambiente é o 

recolhimento e reaproveitamento de produtos, fazendo com que menos matéria-prima 

virgem seja utilizada, poupando recursos minerais e energéticos (MIGUEZ, 2012). 

Lee e Lam (2012) afirmam que os envolvidos na cadeia de fluxo reverso 

apresentam vantagem competitiva, que pode ser alcançada a partir da recuperação de 

produtos usando quaisquer processos, seja de remanufatura, reúso, reintegração ou 

reciclagem. Com isso, nos últimos anos, a logística reversa tem recebido atenção, 
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porque muitas empresas usam-na como ferramenta estratégica para servir seus clientes e 

gerar boas receitas (SHARMA et al., 2011), bem como proporcionar um aumento 

significativo da competitividade no mercado. 

Entende-se, desta maneira, que os processos da logística reversa para 

revalorização dos resíduos e materiais secundários, evitam o descarte de produtos que 

ainda podem ser utilizados, sendo perceptível que a logística reversa é considerada uma 

estratégia para promover a sustentabilidade na empresa e projetar uma resposta 

pertinente à solicitação dos consumidores e da própria sociedade (DAT et al., 2012; 

LEE; LAM, 2012). 

Empresas que não praticam ações de preservação ambiental prejudicam o meio 

ambiente. Para identificar se a empresa participante possui um sistema que auxilia na 

busca pela inexistencia de não conformidades ambientais, os sujeitos participantes 

foram questionados se “Existe um processo de logística reversa implantado na 

empresa”? Respostas constam na tabela 10. 

 

Fonte: Autor. 

 

De acordo com os sujeitos, 6,67% disseram que existe um processo de logística 

reversa implantado na empresa. Que investimentos em tecnologias visando à 

sustentabilidade, como por exemplo, a automatização dos setores visando a redução da 

geração dos resíduos e a substituição de matérias primas por produtos menos agressivos 

foram adotados como alternativas para preservar o meio ambiente. O restante 93,33% 

disseram que não existe processo implantando, porém alguns deles afirmam que 

investimentos em tecnologias com esta finalidade seria o ideal.  

Ao observar os processos nas empresas durante as visitas, constatou-se que 

grande parte promove ações que envolvem a logística reversa, porém não se dão conta 

disso, reforçando a necessidade de profissional capacitado para auxiliar nesta tarefa. 

Na sequência, são apresentados estudos em algumas empresas que utilizam a 

prática da logística reversa em seus processos operacionais e suas experiências: 
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Milano e Lizarelli (2014) mapearam a logística reversa de pilhas e baterias numa 

instituição bancária em Bauru, SP e concluíram que são áreas que merecem maior 

reconhecimento e adesão das empresas produtoras e/ou importadoras, assim como 

maior divulgação de projetos, como o estudado; dos processos (coleta, triagem, 

reciclagem e destinação final adequada) executados; da localização dos pontos de coleta 

existentes, com a finalidade de ampliar o círculo de consumidores sensibilizados. 

Cruz et al. (2013) realizaram estudo na empresa Alfa S. A. que fabrica 

elementos de fricção na cidade de Serra Gaúcha com o emprego da tecnologia de Wave 

Process, que se baseia na utilização de dois diferentes materiais para a fabricação de 

lonas de freio. O processo de logística reversa da empresa Alfa S.A. surgiu em 2004, 

inicialmente, como uma proposta para a redução de custo a partir do reaproveitamento 

do material da lona de freio. O plano piloto do processo de logística reversa implantado 

pela empresa foi realizado no estado do Rio Grande do Sul e com mais duas empresas 

de São Paulo, sendo expandida para outras regiões somente a partir do ano de 2009. 

Este processo surgiu na empresa como uma visão de redução de custos, não sendo 

pensado como um processo de logística reversa. Posteriormente o processo foi 

sistematizado e passou a ser coordenado pelo setor de logística tradicional. Observaram-

se que não existe uma economia financeira efetiva, e que a empresa busca um empate 

em termos de custo entre a matéria prima virgem e a reutilizada. Assim, perceberam-se 

que mesmo com o aspecto do apelo ecológico, o mercado ainda não está disposto a 

pagar mais por este tipo de produto. Cabe destacar que a Alfa utiliza a logística reversa 

segundo a perspectiva da logística como negócio e que a partir do momento em que a 

cadeia estiver preparada, os custos deverão ser compensatórios. 

Silva et al. (2012) pesquisaram a logística reversa numa empresa de recapagem 

de pneus, destacando que a logística reversa tem um papel importante no processo de 

coleta, triagem, pré-tratamento e disposição final. Os resíduos gerados por ela podem 

ser utilizados para obras de engenharia, como malha asfáltica e confecção de artefatos 

de borracha. Com a utilização dos pneus como matéria-prima nestes processos, ocorre 

uma redução nos custos operacionais e em alguns casos aumento da produtividade do 

sistema. 

Selpis, Castilho e de Araújo (2012), estudaram a logística reversa de eletrônicos 

em Botucatu-SP e concluíram que para a correta gestão ambiental de resíduos 

eletroeletrônicos, há necessidade de esforços conjuntos da sociedade, empresas e 

Governo, através de educação ambiental e conscientização, legislações que atribuam 
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responsabilidades aos fabricantes, comerciantes e também aos consumidores; pontos de 

coleta de fácil acesso, condições logísticas e incentivos fiscais para práticas de 

reciclagem e destinação correta desses resíduos. Concluiu-se também que os principais 

fatores que contribuem para o descarte indiscriminado dos resíduos eletroeletrônicos são 

a falta de rígida fiscalização, estímulos fiscais para a prática da logística reversa, 

capacitação e tecnologia para reciclagem de componentes sofisticados e educação 

ambiental. 

Silva et al. (2011) estudaram logística reversa numa franquia do Boticário em 

Serra Talhada-PE com o objetivo de identificar se os consumidores têm conhecimento e 

contribuem efetivamente para o desenvolvimento do Programa Bioconsciência, que 

trata da reciclagem pós-consumo e tem a intenção de reduzir os impactos ambientais e 

melhorar a qualidade de vida de gerações presentes e futuras. Para isso, foi realizado um 

estudo de caso, de cunho exploratório-descritivo, com análise quantitativa de dados, no 

qual consumidores retratam o tipo de conhecimento e participação no programa de 

logística reversa proposto. Constataram a existência de um canal logístico reverso, com 

grande capacidade de execução eficiente e eficaz. No entanto, não fica claro quais são 

as metas e a importância de cada franquia na operacionalização do canal e como fazer 

com que os consumidores possam contribuir de forma mais efetiva. Na franquia de 

Serra Talhada, o projeto ainda necessita de uma maior e melhor divulgação, com a 

capacidade de despertar o interesse do cliente em retornar suas embalagens e contribuir 

com o projeto do fluxo reverso proposto pela empresa. 

Redivo et al. (2010) identificaram que a logística reversa pode proporcionar 

benefícios econômicos, sociais, legais e principalmente ecológicos. Puderam perceber 

que os resíduos gerados pelas empresas madeireiras do município de Sinop-MT, podem 

ter retorno adequado se a logística reversa com suas ferramentas e métodos forem 

corretamente aplicados, podendo assim, proporcionar benefícios para as empresas. 

Martins e Silva (2006) realizaram um trabalho em diversas empresas de diversos 

setores da economia, localizadas principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São 

Paulo. O objetivo foi descrever, explicar e explorar as condições reais e a efetiva 

aplicação no mercado brasileiro da logística reversa. Para estes autores dentre as 

atitudes da logística reversa, que podem ser verificadas, está a atitude ambiental. Dentre 

as empresas questionadas, 73% possuem atitudes empresariais pró-ativas frente ao 

ambiente, seguida pela agregação de valor, com 18%, e por último, as reativas, com 9% 

das respostas. A atitude ambiental reativa apresenta-se em fase de transposição e as 
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empresas, pelo menos neste momento, caminham na direção de uma evolução, no que 

tange à atitude ambiental. Para fase de pró-atividade nas reflexões estratégicas, 

comprometem-se a equacionar problemas relacionados à gestão ambiental e visam 

também se antecipar às legislações do país, já que tais regulamentações não se 

encontram plenamente desenvolvidas. Outra questão observada é a falta de uma 

gerência dedicada exclusivamente aos assuntos relacionados com a logística reversa, 

fato observado em 91% das empresas envolvidas. Além disso, apenas 9% dispõem de 

uma gerência especializada. Sendo assim, fica evidente o desinteresse das empresas 

frente à logística reversa. 

Linhares et al. (2008) estudaram os produtos químicos de vidrarias de uma 

instituição de ensino profissionalizante em Curitiba que oferecem riscos ao meio 

ambiente. A ideia parte do princípio de que deveria haver consciência dos alunos e 

professores no sentido de agir para que houvesse a contratação de empresas 

responsáveis pelo destino correto dos resíduos. Logo depois foi fechado contrato com 

uma empresa a qual seria responsável pelo o recolhimento desses produtos. Sendo 

assim, com a utilização da logística reversa foi possível dar destino a milhares de 

substâncias orgânicas e inorgânicas que seriam prejudiciais, caso não fossem destinadas 

a um local adequado. 

Tem-se o estudo feito por Ferreira et al., (2008), sobre organizações madeireiras 

que também utilizaram à logística reversa em suas operações. Para a fabricação de um 

produto de madeira, percebe-se que são gerados muitos resíduos e estima-se que, no 

final do corte nos troncos, perde-se praticamente metade da madeira original, 

implicando em perdas desnecessárias. Foi implantado o processo de reutilização para 

esses resíduos através da logística reversa onde, para diversas atividades feitas com a 

madeira, seus resíduos podem ser reutilizados para fabricação de produtos com madeira 

prensada, ou até mesmo como material para jardinagem. 

Melo, Silva e Reis (2010) destacaram que apesar da logística reversa ainda 

possuir uma baixa importância no contexto empresarial brasileiro, algumas corporações 

já conseguem ver nela uma oportunidade de alcançar um diferencial competitivo, 

através da redução de custos e respeito às questões ambientais. Em estudo realizado 

numa empresa engarrafadora de vinhos, a logística reversa se destacou ao atingir a 

eficiente percentagem de perda de vasilhames em torno de 0,5%. Lembrando que a 

empresa engarrafa aproximadamente 240.000 (duzentos e quarenta mil) vasilhames de 

600 mL por dia. 
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A logística reversa é considerada uma ferramenta importante para a promoção de 

vantagens econômicas e estratégicas por meio da valorização dos resíduos, ou pelo  

descarte correto dos rejeitos (ELTAYEB; ZAILANI; RAMAYAH, 2011; RADA et al., 

2011). 

Para Quintão e Jesus (2011), existem diversas razões que motivam a 

implantação de processos de logística reversa, as quais muitas vezes estão interligadas e 

possuem algum grau de interdependência, como por exemplo: redução de custos, 

ganhos de receita, criação de imagem diferenciada da empresa junto ao cliente e 

eficiências do fluxo de materiais justificam a adesão de processos de logística reversa. 

Apesar das empresas terem que se estruturar quanto à logística reversa, os 

benefícios ambientais, a boa imagem da empresa e de seus produtos diante do mercado 

são muito positivos. A prática de reutilização de materiais, pneus, computadores, 

alumínio, papel, entre outros, traz uma redução de custos considerável na compra de 

matéria-prima (MIGUEL, 2007 apud GOTO, 2007). 

Para identificar se as empresas participantes pesquisadas compartilham destas 

opiniões pontuadas acima, os sujeitos respondentes foram questionados se “A logística 

reversa pode ser um importante instrumento para a redução de custos no processo”? 

Respostas pontuadas na tabela 11. 

 

Fonte: Autor. 

 

Contata-se, segundo tabela 11, que 20% pontuaram que a logística reversa não 

auxilia na redução de custo no processo, já 80% dos respondentes acreditam que a 

logística reversa pode sim ser um importante instrumento para redução dos custos. 

Alguns entrevistados acrescentaram ainda que além da otimização da lucratividade da 

empresa, o que provem do reaproveitamento e reciclagem dos resíduos como matéria-

prima, ocorre também a redução do desperdício, economia de espaço, ambiente mais 

limpo, facilidade em obter certificações, além dos benefícios ambientais.   

O que é confirmado por Sharma et al., (2011) que afirmam que nos últimos anos 

a logística reversa tem recebido atenção porque muitas empresas utilizam-na como uma 
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ferramenta estratégica para servir seus clientes e por gerar boas receitas, proporcionando 

um aumento significativo da competitividade no mercado. 

Podemos citar ainda o exemplo pontuado por Pereira (2010) que estudou a 

implantação da Logística Reversa na empresa Mercedes-Benz de Juiz de Fora-MG e 

identificou como resultados, uma possível redução de custos de produtos, em se 

tratando de embalagens, pois, gasta-se menos com embalagens retornáveis, do que com 

embalagens descartáveis, uma vez que aquelas são mais resistentes, o que ajuda evitar 

avarias nos produtos, e principalmente, por não ter que dispor de uma nova embalagem 

a cada carregamento de peças; outro resultado positivo é o retorno financeiro obtido 

com a venda de resíduos recicláveis, como é o caso do papel e papelão, plásticos e 

madeira, que são separados internamente na empresa e, posteriormente, enviados às 

empresas de reciclagem. Outro aspecto verificado é que com a logística reversa, há 

preocupação em reduzir a geração de resíduos e com isso diminuir os custos logísticos; 

outro benefício que a empresa tem ao realizar essa política é o reconhecimento da 

adoção de boas práticas ambientais e logísticas por parte da sociedade. 

Ferreira (2012, p. 27) reforça que “a logística reversa e a aplicação de ações de 

sustentabilidade têm se tornado ferramentas essenciais para que, cada vez mais, as 

empresas consigam vantagens econômicas em relação aos seus concorrentes, além de 

agregarem valor aos seus clientes”, e neste aspecto, estejam muitos passos à frente de 

seus concorrentes, conseguindo a satisfação e fidelização de seus clientes. 

Lambert (1998), aponta a logística desempenhando importante papel no 

planejamento estratégico e como arma de marketing. Empresas com um bom sistema 

logístico conseguiram uma grande vantagem competitiva sobre aquelas que não o 

possuíam. Opções baseadas em marketing ou na melhoria de imagem são cada vez mais 

frequentes devido à percepção das comunidades em relação ao meio ambiente (BIAZZI, 

2002). 

A logística reversa além de proporcionar benefícios para a sociedade, também 

gera vantagens para a empresa principalmente no que tange a redução de custos, entre 

outros, que em geral, beneficiam o meio ambiente e a organização citados pelos demais 

autores acima (SOUZA et al., 2011). 

Para Resende (2004) a logística reversa pode ser usada para manter a fidelidade 

dos clientes com seu fornecedor. O autor exemplifica dizendo que ao facilitar de forma 

rápida o retorno e a substituição de um produto que apresentou defeito, o fornecedor 

cativa, e dificulta o afastamento deste cliente.  
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 Os consumidores são peça chave para o desempenho de uma empresa, sendo 

assim os sujeitos participantes foram questionados se “Acreditam que com a logística 

reversa seus clientes ficarão mais satisfeitos”? Seguem os resultados na tabela 12. 

 

Fonte: Autor. 

 

De acordo com os sujeitos, 6,67% não acreditam na satisfação de seus clientes 

em virtude da prática da logística reversa, porém 93,33% acreditam que com a logística 

reversa seus clientes ficarão mais satisfeitos, inclusive alguns informaram haver 

cobranças por parte dos consumidores e fornecedores por práticas sócio-ambientais. O 

que se confirma de acordo com Seadon (2010), em estudo que afirma a crescente 

cobrança por parte dos consumidores e da sociedade de modo geral, para planejarem 

soluções para com o meio ambiente. 

É possível destacar que embora as empresas não possuam um sistema de 

logística reversa implantado pontuado pela tabela 10, elas acreditam que isso faria com 

que seus clientes ficassem mais satisfeitos, pressupondo-se que é uma questão de tempo 

para que os empresários implantem os sistemas em prol da preservação ambiental, 

considerando a importância da satisfação do cliente no mercado competitivo atual. 

Finalizando a aplicação do instrumento, os sujeitos participantes foram 

questionados se “Antes da apresentação da cartilha e deste questionário, possuíam 

conhecimento da existência da logística reversa”? Seguem os resultados pontuados na 

tabela 13. 

 

Fonte: Autor. 
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Quanto ao conhecimento sobre a logística reversa ter sido adquirido antes da 

apresentação da cartilha explicativa e questionário, 93,33% disseram que já sabiam da 

existência da logística reversa e que a cartilha serviu como suporte para que pudessem 

relembrar o conceito bem como se atentar as demais solicitações ambientais para 

regularização na esfera municipal, estadual e federal. Os outros 6,67% disseram não 

conhecer sobre o assunto. Importante destacar que estes sujeitos também alegaram 

desconhecer a existência da logística reversa na questão 8, acrescentando que não foram 

os mesmos indivíduos instruídos durante a apresentação do Convite de Contribuição e 

da Cartilha Explicativa em visita anterior a aplicação do questionário, tendo sido 

substituídos pela empresa no decorrer do estudo.  

Lembrando que a FIEP, desde a publicação do Edital de Chamamento n° 

01/2012, vem organizando diversas ações com o objetivo de instruir e apoiar a indústria 

paranaense na estruturação dos Sistemas de Logística Reversa e, assim, contribuir para 

o desenvolvimento sustentável. 

Ainda em 2012, a instituição articulou junto à Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos a extensão do prazo para a apresentação da Proposta de 

Planos Setoriais, que no caso do setor de Madeira e Mobiliário foi apresentado em 

março/2014, para a viabilização da Logística Reversa no Estado e possibilitou a 

construção de uma agenda positiva para a discussão do tema por meio da assinatura do 

Termo de Compromisso. Articulou também a formação de grupos setoriais por cadeias 

produtivas, que se formalizou para o setor moveleiro em 2014 com a criação do Comitê 

Gestor de Logística Reversa do Setor de Madeira, Mobiliário e Marcenaria. A 

instituição tem ainda a incumbência de pleitear, junto à SEMA e demais órgãos 

públicos, diversos incentivos tributários, como medidas de incentivos fiscal, financeiro 

e creditício, observada as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal n° 101/2000. 

O empresário que se interessar deve procurar o sindicato patronal ou a 

associação que representa os interesses da sua classe econômica, para se inteirar a 

respeito dos tramites e estudos técnicos em andamento, facilitando sua implantação. 

Diante da explanação dos dados coletados e expostos acima, a análise final dos 

resultados da pesquisa indicam que os representantes das indústrias moveleiras 

araponguenses conhecem o conceito básico de logística reversa, porém conhecer o 

termo não significa conhecer a ‘essência’ da logística reversa, o objetivo principal da 

Logística Reversa é reinserir os resíduos do pós-consumo em novos ciclos produtivos, 

tal conduta preserva o meio ambiente e a vida, pois além de retardar a ocupação de 
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aterros sanitários, diminui a extração de matérias-primas, assim sendo, faz-se necessário 

uma compreensão mais aprofundada a respeito de sua implantação por parte das 

empresas. 

O desconhecimento da logística reversa pode dificultar na implantação do 

sistema, comprometendo sua eficiência e viabilidade, sendo assim os empresários 

necessitam de uma ampla discussão interna sobre este assunto, pois as leis e normas 

regulamentam e apresentam diretrizes que contribuem para as questões sustentáveis 

abrangendo os aspectos sociais, econômicos e ambientais apontados, como 

oportunidade para as empresas tornarem-se mais competitivas. 

A empresa além de atender à legislação atual, estará se estruturando para 

absorver de forma planejada as modificações que devem ocorrer por conta da 

implementação dos Sistemas de Logística Reversa. Também, poderá participar das 

negociações e direcionamentos com outros empresários para a implementação de 

soluções viáveis no ponto de vista ambiental e econômico, visto que geograficamente se 

torna inviável o retorno do produto pós-consumo em grandes distâncias. A 

sustentabilidade ambiental das empresas, cada vez mais deverá ser um fator de 

competitividade. 

A PNRS denota relevância para a valorização dos resíduos, sugerindo que os 

materiais sejam reaproveitados, reciclados e/ou tenham seu ciclo de vida otimizado, 

minimizando os impactos ambientais, enquadram-se nesta categoria os resíduos 

moveleiros (BRASIL, 2010). Os empresários devem contar inclusive com as 

cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis que podem e devem 

compor parcerias com o poder público e empresas privadas na busca pela valorização 

dos resíduos. 

Todas as empresas participantes adotam ações ambientalmente adequadas 

(tabela 5) em seus processos demonstrando comprometimento com o meio ambiente, 

cada uma delas em diferentes intensidades, 90% delas estão em conformidade com o 

licenciamento ambiental junto ao IAP, porém pressupõe-se a necessidade de setor e/ou 

profissional capacitado para maximizar os resultados das práticas ambientais e 

efetivamente implantar um processo de logística reversa. 

É perceptível que a logística reversa é uma ferramenta estratégica para projetar 

uma resposta pertinente à solicitação da legislação e da própria sociedade para as 

questões de meio ambiente (DAT et al., 2012; LEE, LAM, 2012), pressupõe-se que esta 
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é uma visão a ser projetada a longo prazo nas indústrias moveleiras participantes da 

pesquisa. 

Espera-se contribuir de forma significativa para o avanço das ações 

ambientalmente corretas em prol do meio ambiente, fazendo com que os participantes 

se sensibilizem com o contexto abordado. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O objetivo geral deste estudo foi verificar a percepção da logística reversa sob a 

ótica das empresas do setor moveleiro do município de Arapongas-PR. Considerando as 

respostas dos sujeitos, verificou-se que o setor moveleiro está a par do conceito da 

logística reversa, porém não conhece a essência do sistema, fato este que dificulta na 

implantação de um plano de logística, comprometendo sua eficiência e viabilidade, 

sendo assim os empresários necessitam participar de uma ampla discussão sobre o 

assunto podendo e devendo contar com o apoio do sindicato patronal e da federação das 

indústrias para esta compreensão. 

Com relação à cartilha explicativa sobre logística reversa, os resultados 

apresentados apontaram que serviu como suporte para que pudessem relembrar o 

conceito, bem como se atentar às demais solicitações ambientais para regularização na 

esfera municipal, estadual e federal. Porém, após quase seis anos da publicação da Lei 

12.305/2010, ainda encontramos empreendimentos que não conhecem os ditames da lei.  

Como expressa a Lei n° 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, o poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela 

efetividade das ações, diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e em seu 

regulamento, voltadas para assegurar a qualidade do meio ambiente, sendo assim todos 

os setores, para cumprir as medidas legais e para contribuir com a preservação 

ambiental devem se inteirar da legislação ambiental vigente e desenvolver estratégias e 

propor soluções ambientais para suas empresas. 

Outro aspecto importante revelado pela pesquisa é que todas as empresas 

participantes adotam ações ambientalmente adequadas em seus processos e serviços, 

demonstrando comprometimento com o meio ambiente, cada uma delas em diferentes 

intensidades, 90% delas estão em conformidade com o licenciamento ambiental junto ao 

IAP, porém pressupõe-se a necessidade de setor e/ou profissional capacitado para 

maximizar os resultados das práticas ambientais e efetivamente implantar um processo 

de logística reversa. 

De modo geral, os processos de logística reversa estão presentes de modo 

incipiente nas indústrias do setor moveleiro pesquisadas, pois, de acordo com os 

sujeitos, apenas 6,67% afirmaram que existe um processo de logística reversa 

implantado na empresa. Ao observar os processos nas empresas durante as visitas, 

concluiu-se que, na prática, algumas atividades de logística reversa já ocorrem 
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informalmente, que investimentos em tecnologias visando à sustentabilidade, por 

exemplo a automatização dos setores visando a redução da geração dos resíduos e a 

substituição de matérias primas por produtos menos agressivos, foram adotados como 

alternativas para preservação do meio ambiente. 

Após interpretação de outros estudos, concluiu-se que a logística reversa é 

considerada uma ferramenta importante para a busca de vantagens econômicas por meio 

da valorização dos resíduos, ou pelo descarte correto dos rejeitos e ainda possui um 

importante papel na melhoria da imagem da empresa com relação ao meio ambiente, 

mantendo a satisfação e fidelização dos clientes com seu fornecedor.  

Espera-se contribuir de forma significativa para o avanço das ações 

ambientalmente corretas em prol do meio ambiente, fazendo com que os participantes 

se sensibilizem com o contexto abordado, ressaltando que esta pesquisa fornece maiores 

conhecimentos referentes à logística reversa das indústrias do setor moveleiro, que 

apresentam nítida carência de registros acadêmicos. São escassos os estudos científicos, 

sendo um campo abrangente para pesquisas que podem proporcionar avanços para todos 

os setores do mercado. Uma sugestão para pesquisas futuras seria a efetiva aplicação da 

logística reversa numa empresa moveleira e respectivo acompanhamento de fluxos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

REFERÊNCIAS 

 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10004. Resíduos Sólidos – 

Classificação. 2. ed. ABNT, 2004. 

 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14000. Sistema de Gestão 

Ambiental – Requisitos com orientação para uso, Rio de Janeiro, 2004. 

 

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10157. Aterros de resíduos 

perigosos – Critérios para projeto, construção e operação, Rio de Janeiro, 1987. 

 

ADLMAIER, D.; SELLITTO, M. A. Embalagens retornáveis para transporte de bens 

manufaturados: um estudo de caso em logística reversa. Revista Produção, v. 17, n. 2. 

2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65132007000200014>. Acesso em: 8 set. 2015. 

 

ALCOFORADO, I. G. Logística verde do setor de defensivos agrícolas: um approach 

neo-institucionalista. In: Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial e Meio 

Ambiente, 8, 2003. Anais... São Paulo: Fundação Getúlio Vargas. 2003. 
 

ANDRADE, E. M.; FERREIRA, A.C.; SANTOS, F. C. A. Tipologia de sistemas de 

logística reversa baseada nos processos de recuperação de valor. In: Simpósio de 

Administração da Produção Logística e Operações Internacionais, 12., 2009. Anais... 

São Paulo: FGV-EAESP, 2009. 

 

ANDRADE, R. O. B.; TACHlZAWA, T; CARVALHO, A. Barreiras de gestão 

ambiental: enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. São Paulo: 

Makron Books, 2004. 

 

ARAPONGAS. Lei n. 3.231, de 14 de setembro de 2005. Dispõe sobre a instituição da 

Política Municipal de Meio Ambiente do Município de Arapongas, e dá outras 

providências. Disponível em: 

<http://www.arapongas.pr.gov.br/downloads/legislacao/leis_municipais/Lei3231-

Institui_Pol%C3%ADtica_MEIO_AMBIENTE-2005.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2016. 

 

ARBACHE, F. S. et al. Gestão de logística, distribuição e trade marketing. 3. ed. Rio 

Janeiro: Atlas, 2007. 

 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização 

e logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 

BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 

São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

BARNES, J. R., Recycling: A Problem in Reverse Logistics. Journal of 

Macromarketing, v. 2, p. 31-37, 1982. 

 

BARROS, A. J. P.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia: um guia para a 

inicialização científica. São Paulo: MeGraw-Hill, 1986. 122 p. 

 



94 
 

BAUTISTA, J.; PEREIRA, J. (2006). Modeling the problem of location collection 

areas of urban wate management. An application to the metropolitan area of Barcelona. 

Omega, v. 34, p. 617-629. 

 

BENGTSSON, M.; KOCK, K. Cooperation and Competition in business networks: to 

cooperate and compete simultaneously. Industrial Marketing Management, v.29, n.5, 

2000. 

 

BIAZZI, L. F. de. Logística reversa: o que é realmente e como é gerenciada. São Paulo: 

USP, 2002. 

 

BIEHL, M.; PRATER, E.; REALFF, M. J. (2007). Assessing performance and 

uncertainty in developing carpet reverse logistics systems. Computer and Industrial 

Engineering, v. 34, p. 443-463. 

 

BRAGA, A. C. S.; ZILBER, M. A. A relação entre logística reversa com as implicações 

estratégicas. In: Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações 

Internacionais, 15., 2011. São Paulo. Anais... São Paulo: SIMPOI, 2011, p. 15. 

Disponível em: 

<http://www.simpoi.fgvsp.br/arquivo/2011/artigos/E2011_T00011_PCN35469.pdf>. 

Acesso em: 23 set. 2015. 

 

BRAGA, B. Introdução à Engenharia Ambiental: O desafio do Desenvolvimento 

Sustentável, ed. 2. São Paulo: Pearson, 2005. 

 

BRASIL. Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos; altera a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, 3 de ago. 2010. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso 

em: 13 mar. 2014. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n° 416, de 30 de setembro 

de 2009. Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus 

inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências. Diário 

Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 01 de out. 2009. 

 

BRASIL. Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Resolução n° 

336, de 27 de outubro de 1989. Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos 

conselhos regionais de engenharia, arquitetura e agronomia. Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil, Brasília, 16 de nov. 1989, Seção I, p. 20.800 e 20.801. 

 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução n° 237, de 19 de dezembro 

de 1997. Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios 

utilizados para o licenciamento ambiental. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil, Brasília, 22 de dez. 1997, Seção I, p. 9. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. Promulgada em 05 

de outubro de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 13 

dez. 2015. 



95 
 

 

BRASIL. Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 5 de maio 

2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm>. 

Acesso em: 13 abril. 2016. 

 

BRASIL. Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Institui a Política Nacional do Meio 

Ambiente. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 16 de set. 2010. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm>. Acesso em: 21 

abr. 2016. 

 

BRASIL. Lei n. 6.496, de 7 de dezembro de 1977. Institui a ‘Anotação de 

Responsabilidade Técnica’ na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e 

agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras 

providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 9 de dez. 

1977. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6496.htm >. Acesso 

em: 16 mar. 2016. 

 

BRASIL. Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 17 de fev. 

1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm>. Acesso 

em: 13 mar. 2016. 

 

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Rais – Relação Anual de 

Informações Sociais 2011. Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/rais/ 

estatisticas.htm>. Acesso em: 26 set. 2015. 

 

BRONES F.; CARVALHO M. M.; ZANCUL E. S. Ecodesign in project management: 

a missing link for the integration of sustainability in product development. Journal of 

Cleaner Production, Amsterdam, v. 80, n. 1, p. 106-118, out. 2014. Disponível em: 

<http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/46004>. Acesso em: 18 jul. 2015. 

 

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D.; COOPER, M. B. Gestão logística da cadeia de 

suprimentos. Porto Alegre: Makron Books, 2006. 

 

BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da 

cadeia de suprimentos. Tradução Equipe do Centro de Estudos em Logística. São Paulo: 

Ed. Atlas, 2001. 

 

BOWERSOX, D. J. et al., 1986, Logistical Management: A systems Integration of 

phisical distribtion, Manufacturing Support and Materials Procurement – New York: 

MacMillan 

 

CAMPOS, T. de. Logística Reversa: Aplicação ao problema das embalagens da 

CEAGESP. 2006. 168f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola Politécnica, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. Disponível em: 



96 
 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3148/tde-05092006-135636/pt-br.php>. 

Acesso em: 20 dez. 2015. 

 

CANIATO, F. et al., Integrating international fashion retail into new product 

development. International Journal of Production Economics, in press, v. 147, p. 294-

306, 2013. 

 

CARDOSO, J. O; ASSI, A. A ciência do retorno. Revista Reciclagem Moderna. São 

Paulo, out. 2005, p. 12-16, 2005. 
 

CARTER, C.R.; ELLRAM, L. M., Reverse logistics: a review of the literature and 

framework for future investigation. Journal of Business Logistics, v. 19, n. 1, p. 85-102, 

jul. 1998. 

 

CASAGRANDE JR., E. F. Inovações tecnológicas e sustentabilidade: possíveis 

ferramentas para uma necessária interface. In: CASAGRANDE JR., E. F. (Org.). 

Curitiba: indicadores para a sustentabilidade. Coletânia ―Educação e Tecnologia‖. 

Curitiba: PPGTE/ CEFET-PR, 2004. 

 

CASTRO, N. de.  A questão ambiental: o que todo empresário precisa saber.  Brasília: 

SEBRAE, 1996. 71 p. 

 

CEMPRE. Associação Compromisso Empresarial para Reciclagem. 2016. Disponível 

em: <http://cempre.org.br>. Acesso em: 18 jun. 2016. 

 

CETEC. Centro de Tratamento dos Resíduos Industriais. 2016. Disponível em: 

<http://cetecbr.com/empresa>. Acesso em: 18 nov. 2015. 

 

CHAVES, G. L. D. Diagnóstico da logística reversa na cadeia de suprimentos de 

alimentos processados no oeste paranaense. 2005. 127f. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento Regional e Agronegócio). Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

– Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Toledo – 

PR. 

 

CHAVES, G. L. D.; BATALHA, M. O. Os consumidores valorizam a coleta de 

embalagens recicláveis? Um estudo de caso da logística reversa em uma rede de 

hipermercados. São Paulo: Gestão & Produção, v. 13, n. 3, p. 423-434, dez. 2006. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/gp/v13n3/05.pdf>. Acesso em: 23 maio 2015. 

 

CHING, Y. H. Gestão de Estoques na cadeia de logística integrada – supply chain. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

CHIN, K. S.; CHAN, B. L.; LAM, P. K. Identifying and prioritizing critical success 

factors for coopetition strategy. Industrial Management & Data Systems, v.108, n.4, 

2008. 

 

CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. São Paulo: 

Thomson, 2007. 
 



97 
 

CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento de cadeias de suprimentos – estratégias 

para redução de custos e melhoria dos serviços. São Paulo: Pioneira, 1997. 

 

COLMAN, B. R. Guia para um proyecto o protocolo de investigación. Revista de la 

Escuela de Salud Pública, Córdoba, v. 7, n. 1 y 2. p. 147-166, 1996. 

 

COSTA, A. M.; CARVALHO, J. L. F. Legitimando papéis ou conciliando 

interesses? A reprodução discursiva da responsabilidade social empresarial. In: 

Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-graduação em Administração. 2005. 

Brasília. Anais... Brasília, 2005.  

 

COSTA FILHO, C. F. F.; COELHO JUNIOR L. C. B.; COSTA, M. G. F. Indústria de 

cartucho de toner sob a ótica da remanufatura: estudo de caso de um processo de 

melhoria. Revista Produção, v. 16, n. 1, p. 100-110, Jan./Abr. 2006. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/prod/v16n1/a09v16n1.pdf>. Acesso em: outubro de 2009. 

 

COSTA, J. V. C.; NUNES, R. V. Análise de desempenho das ações de logística reversa 

aplicadas na companhia docas do Ceará nos anos de 2010 a 2012. Congresso Brasileiro 

de Custos, 20., 2013, Uberlândia. Anais... Uberlândia: UFSC, 2013. 

 

COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROFESSIONALS (CSCMP). 

Supply chain and logistics terms and glossary, 2014. Disponível em: 

http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp>. Acesso em: 15 jan. 2016. 

 

COYLE, J. J.; BARDI, E. J.; LANGLEY, C. J. The management of business logistics. 

St Paul, USA: West Publishing Company, 1992. 

 

CRUZ, M. R.; et al. Logística reversa na fabricação de elementos de fricção em 

indústria da Serra Gaúcha. GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas, 

Bauru, Ano 8, nº 3, jul-set/2013, p. 85-98. 

 

DAHER, C. E.; SILVA, E. P. de L. S.; FONSECA, A. P. Logística Reversa: 

Oportunidade para Redução de Custos através do Gerenciamento da Cadeia Integrada 

de Valor. Brazilian Business Review, v. 3, n. 1, p. 58-73, 2006. Disponível em: 

<http://www.resol.com.br/textos/123016269005.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2016. 

 

DAGNINO, G.B.; PADULA, G. Coopetition strategy: a new kind of interfirm dynamics 

for value creation. In: European Academy of Management Second Annual Conference – 

“Innovative Research in Management”. Estocolmo, 2002. Proceedings… Estocolmo, 

2002. 

 

DAT, L. Q. et al., Optimizing reverse logistic costs for recycling end-of-life electrical 

and electronic products. Expert Systems with 

Applications, v. 39, p. 6380- 6387, 2012. 

 

DHANDA, K. K.; PETERS, A. A. Reverse logistics in the computer industry. 

International Journal of Computers, Systems and Signals, v. 6, n. 2, 2005. 
 

DONAIRE, D. Gestão Ambiental na Empresa, ed. 2. São Paulo: Atlas, 1999.  

 



98 
 

DORNIER, P. et al., Logística e Operações Globais: textos e casos. São Paulo: Atlas. 

2000. 

 

DUARTE, R. Pesquisa qualitativa: reflexões sobre o trabalho de campo. Caderno de 

Pesquisa, n. 115, p. 139-154, 2002. 
 

ELTAYEB, T.K.; ZAILANI, S.; RAMAYAH, T. Green supply chain initiatives 

among certified companies in Malaysia and environmental sustainability: 
Investigating the outcomes. Resources, Conservation and Recycling. v. 55, p. 495-506, 

2011. 
 
FARIAS, L. Prática da logística reversa vira filão para transportadoras. Diário do 

Grande ABC, São Bernardo do Campo, 21 nov. 2004. 

 

FAWCETT, S. E.; CLINTON, S. R. Enhancing logistics performance to improve the 

competitiveness of manufacturing organizations. Production and inventory management 

Journal, New York, p. 40-46, 1996. 

 

FAYERS, P. M.; MACHIN, D. Score and Measurements: Validity, Reliability, 

Sensitivity. In: Quality of life: assessment, analysis, and interpretation. West Sussex/ 

England: Wiley. 2000. cap. 3, p. 45-71. 

 

FERREIRA, A. R. et al. O uso da logística reversa para atender à responsabilidade 

sócio-ambiental: O caso do tratamento de resíduos sólidos em organizações 

madeireiras. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção. 28., Rio de Janeiro, 

2008. 

 

FERREIRA, L. Logistica Reversa de pós-consumo como fator estratégico e sustentável 

dentro das organizações. Revista Intellectus, v. 8, n. 20, p. 54-74, jun. 2012. Disponível 

em: 

<http://www.eusounota1.dominiotemporario.com/zasnova/DownloadArtigo.ashx?codig

o=219>. Acesso em: 25 maio 2014. 

 

FEITOSA, I. R.; LIMA, L. S.; FAGUNDES, R. L. Manual de licenciamento ambiental: 

guia de procedimento passo a passo. Rio de Janeiro: GMA, 2004. 

 

FLEISCHMANN, M. et al., Quantitative models for reverse logistics: A review. 

European Journal of Operational Research, v. 103, p. 1-17, 1997. 
 

FLEISCHMANN, M., NUNEN, J.V., GRAVE, B. Integrating closed-loop supply 

chains and spare-parts management at IBM. Interfaces. Vol. 33, n. 6, p. 44-56, 2003. 

 

FRANCISCO JUNIOR, M.; GIANNETI, B. F.; ALMEIDA, C. M. V. B. Ecologia 

industrial: projeto para meio ambiente. Revista de Graduação da Engenharia Química, 

ano 6, n.12, jul-dez/2003. Disponível em: <http://www.hottopos.com/regeq12/art5.htm> 

Acesso em: novembro de 2009. 

 

FUMAGALLI, L. A. W.; BISPO, C. M.; GIMEMEZ, F. A. P. O fenômeno da 

coopetição em arranjos produtivos locais: uma análise sob diferentes abordagens. 

Revista Brasileira de Estratégia, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 141-155, maio/ago. 2012. 



99 
 

 

GARCIA, M. G. Logística Reversa: uma alternativa para reduzir custos e criar valor. In: 

SIMPEP, 13., 2006, Bauru, SP. Disponível em: 

<http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/anais_13/artigos/1146.pdf>. Acesso em: 04 dez. 

2015.  

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GINTER, P. M.; STARLING, J. M. Reverse distribution channels for recycling. 

California Management Review, v. 20, n. 3, p. 72-81, 1978. Disponível em: 

<http://connection.ebscohost.com/c/articles/6412891/reverse-distribution-channels-

recycling>. Acesso em: 13 fev. 2016. 

 

GOLLO, S. S. Estratégias de Cooperação Competitiva e a Inovação: O caso da 

Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos – RS. (Tese). Porto Alegre: Programa de 

Pós-Graduação em Administração/ UFRGS, 2006. 

 

GONÇALVES-DIAS, S. L. F.; TEODÓSIO, A. dos S. de S. Estrutura da cadeia 

reversa: “caminhos” e “descaminhos” da embalagem pet. Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo - Fundação Getúlio Vargas (EAESPFGV). Produção. dez. 2006. 

 

GONÇALVES, A. R. B,; KOZAN, A. L. C. S.; CARDIN, V. S. G. Da responsabilidade 

civil do médico quando do atendimento de emergência. In: Mostra Interna de Trabalhos 

de Iniciação Científica do Cesumar, 4., 2008, Maringá, PR: Cesumar, 2008. 

 

GONÇALVES, M. E.; MARINS, F. A. S. Logística Reversa numa empresa de 

laminação de vidros: um estudo de caso. Gestão & Produção, v. 13, n. 3, p. 397-410, 

2006. 

 

GONTIJO, F. E. K. e DIAS, A. M. de P. Viabilidade e sustentabilidade na implantação 

da logística reversa de pós-consumo. In: Congresso Nacional de Excelência em Gestão, 

6., 2010, Niterói, RJ. Disponível em: 

<http://www.inovarse.org/filebrowser/download/9317>. Acesso em: 01 maio 2014.  

 

GOTO, A. K. A contribuição da logística reversa na gestão de resíduos sólidos: uma 

análise dos canais reversos de pneumáticos. 2007. 261f. Dissertação (Mestrado em 

Administração) - Centro Universitário Nove de Julho, Uninove, São Paulo, SP. 

Disponível em: 

<https://repositorio.uninove.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/114/ANDR%C3%89

%20KENREO%20GOTO%2017-09-2007.pdf?sequence=1>. Acesso em: 28 jan. 2015. 

 

GRAEDEL T. E.; ALLENBY B. R.. Industrial Ecology, Prentice Hall, New Jersey, 

1995. 

 

GRAEL, P. F. F.; OLIVEIRA, J. O. de Sistemas certificáveis de gestão ambiental e da 

qualidade: práticas para integração em empresas do setor moveleiro, Bauru, SP, v. 20, 



100 
 

n. 1, p. 30-41, jul. 2010. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/prod/v20n1/aop200802011.pdf>. Acesso em: 8 set. 2014. 

 

GUARNIERI, P. Logística Reversa - Em busca do equilíbrio econômico e ambiental. – 

1. ed. - Recife: Ed. Clube de Autores, 2011. 

 

HAIR JUNIOR. et al. Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração. Porto 

Alegre: Bookman, 2005.  

 

HARRISON, A.; HOEK, R. V. Estratégia e gerenciamento de logística. São Paulo: 

Futura, 2003. 

 

HASS, D.; MONTEIRO, G. T. S. A mensuração da logística reversa através da 

contabilidade ambiental em uma empresa do ramo de transportes da Região dos 

Campos Gerais. 2008. 198 f. Relatório final de estágio (Bacharel em Ciências 

Contábeis) – Departamento de Contabilidade, Universidade Estadual de Ponta Grossa, 

Ponta Grossa, 2008.  

 

HATAKEYAMA, K. et al. Como a logística reversa pode agregar valor econômico, 

legal e ecológico às empresas: Estudo de caso em uma madeireira. In: Simpósio 

Internacional de Ciências Integradas da UNAERP, 2., 2005, Guarujá, SP, Anais... 

Guarujá, SP: UNAERP, 2005. Disponível em: <http://www.unaerp.br/sici-

unaerp/edicoes-anteriores/2005/secao-1-1/887-como-a-logistica-reversa-pode-agregar-

valor-economico-legal-e-ecologico-as-empresas/file>. Acesso em: 29 jul. 2014. 
 

HILLIG, E.; SCHNEIDER, V.E.; PAVONI, E.T. Geração de resíduos de madeira e 

derivados da indústria moveleira em função das variáveis de produção. Revista 

Produção, v. 19, n. 2, 2009. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

65132009000200006&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 8 set. 2015. 

 

HODAS JUNIOR, G. A indústria moveleira em Arapongas - PR e seus 

desdobramentos territoriais. 2012. 94f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Geografia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 

2012. Disponível em: 

<http://www.uel.br/cce/geo/tcc/137_aindustriamoveleiraemarapongaspreseus%20desdo

bramentosterritoriais_2012.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
 

HUSCROFT, J. R. et al., Task technology fit for reverse logistics performance. The 

International Journal of 96 Logistics Management, v. 24, n. 2, p. 230–246, 2013. 

Disponível em: <http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/IJLM-02-2012-

0011>. Acesso em: 21 out. 2015. 
 

HU, T.; SHEU, J.; HUAN, K. (2002). A reverse logistics cost minimization model for 

the treatment of hazardous wastes. Transportation Research, v. 38E, p. 457-473. 

 

IAP. Instituto Ambiental do Paraná, Notícias: Estado e setores industriais assumem 

compromisso para logística reversa. Curitiba, 2014. 

 



101 
 

IAP. Instituto Ambiental do Paraná, Notícias: Indústria do Paraná assume compromisso 

com destinação de embalagens. Curitiba, 2013. 

 

IAP. Instituto Ambiental do Paraná, Notícias: IAP esclarece sobre a necessidade de 

responsável técnico para licenciamentos. Curitiba, 2012. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Informações Prefeitura de 

Arapongas (PR) 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em: 

<http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=410150>. Acesso em: 18 jan. 

2016. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Inovação Tecnológica 

2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 

 

IPARDES. Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Contagem da 

população: caderno estatístico município de arapongas. 2014. Disponível em: 

<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=86700>. Acesso 

em: 18 dez. 2015. 

 

JARDIM, N. S. et al. Lixo Municipal: Manual de gerenciamento integrado. ed. 1. São 

Paulo. Instituto de Pesquisas Tecnológicas: CEMPRE, 1995. 

 

JAYARAMAN, V.; PATTERSON, RA.; ROLLAND, E. The design of reverse 

distribution networks: models and solution procedures. European Journal of 

Operational Research, v. 150, p.128-149, 2003. 

 

KOTLER, P. Administração de marketing. Análise, planejamento e controle. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

 

KOZAK et al. Identificação, quantificação e classificação dos resíduos sólidos de uma 

fábrica de móveis. Rev. Acad. Ciênc. Agrár. Ambient., v. 6, n. 2, 2008. Disponível em: 

<http://www2.pucpr.br/reol/index.php/ACADEMICA?dd1=2395&dd99=pdf>. Acesso 

em: 04 dez. 2015.  

 

KUMAR, S., PUTNAM, V. Cradle to cradle: reverse logistics strategies and 

opportunities across three industry sectors. International Journal of Production 

Economics, v. 115, n. 2, p. 305-315, 2008. 

 

LACERDA, L. Logística reversa, uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas 

operacionais. Centro de Estudos em Logística – COPPEAD – UFRJ – 2002. 

Disponível em: 

<http://www.ilos.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=763&Ite

mid=74>. Acesso em: 20 ago. 2015. 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos metodologia científica. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 2001. 

 

LAMBERT, D. M.; STOCK, J.; VANTINE, J. Administração Estratégica da Logística. 

São Paulo: Vantine Consultoria, 1999. Disponível em: 



102 
 

<http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/conceito-em-logistica-

reversa/63734/>. Acesso em: 11 abr. 2015. 

 

LAMBERT, D. M., Administração Estratégica da Logística. São Paulo. Vantine 

Consultoria, 1998. 

 

LAMBERT, D. M.; STOCK, J. (1981) Strategic Physical distribuition management. 

Homewood: Il. Irwin. 

 

LARSON, P.; POIST, R.; HALLDORSSON, A. (2007). Perspectives on logistics vs. 

SCM: a survey of SCM professionals. Journal of Business Logistics, Lombard, Illinois, 

v. 28, n. 1, p. 1-25.  

 

LEÃO, D. A. F. S. Coopetição: Tipologia e Impactos no Desempenho das Empresas da 

Indústria da Cachaça de Alambique do Estado de Minas Gerais. (Dissertação). Recife: 

Programa de Pós-Graduação em Administração/ UFPE, 2004. 

 

LEE, C.K.M.; LAM, J. S. L. Managing reverse logistics to enhance sustainability of 

industrial marketing. Industrial Marketing Management. v. 41, p. 589-598, 2012. 
 

LEITE, P. R. Empresas brasileira adotam políticas de logística reversa relacionada com 

o motivo de retorno e com o direcionador estratégico? In: Encontro da ANPAD, 34., 

2010. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ANPAD. p. 14, 2010.  

 

LEITE, P. R. Logística Reversa: meio ambiente e competitividade – São Paulo: Pearson 

Prentice Hall / Pearson Education do Brasil, 2009. 

 

LEITE, P. R. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2003. 

 

LEITE, R. S.; LOPES, H. E.G.; SILVA, S. A. D. A Estratégia em Relacionamentos 

Coopetitivos: um estudo do arranjo produtivo de Nova Serrana. RBGN – Revista 

Brasileira de Gestão de Negócios, v.11, n.30, p.65-78, jan./mar, 2009. 

 

LIMA, E. G. de; da SILVA, D. A. da, Resíduos gerados em indústrias de móveis de 

madeira situadas no polo moveleiro de Arapongas – PR. Revista Floresta, v. 35, n. 1, 

2005. Disponível em: 

<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/floresta/article/viewArticle/2434>. Acesso em: 30 

ago. 2014. 

 

LINHARES, A. C. S. et al. Logística reversa: O caso do destino de produtos químicos e 

vidrarias de uma instituição de ensino profissionalizante de Curitiba. In. Encontro 

Nacional de Engenharia de Produção. 28., Rio de Janeiro, 2008. 

 

Localização do município de Arapongas 2016. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Arapongas>. Acesso em: 8 jan. 2016. 

 

LUIZ-PEREIRA, A.; PEREIRA, S. R. A gestão de resíduos eletroeletrônicos na 

Administração Pública: hospitais do SUS de Minas Gerais. In: Seminário Internacional 

de Resíduos Eletroeletrônicos, 2008, Belo Horizonte. 



103 
 

 

MAGEE, J. F. Logística industrial: análise e administração dos sistemas de suprimento 

e distribuição. São Paulo: Pioneira, 1977. 

 

MANZO, A. J. Manual para la preparación de monografías: una guía para 

presentear informes y tesis. Buenos Aires: Humanistas, 1971. 

 

MARCHESAN, M. T. N.; RAMOS, A. G. Check list para elaboração e análise de 

questionários em pesquisas de crenças. Revista Eletrônica de Linguística, v. 6, n. 1, 

2012. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/dominiosdelinguagem>. 

Acesso em: 20 jan. 2016. 

 

MARCHI, J. J.; PATIAS, T. Z.; KNEIPP, J. O Pólo de Doces de Pelotas sob a 

perspectiva da rede de valor: possibilidades estratégicas. In: XXIX Enegep. Salvador, 

2009. Anais... Salvador, 2009.  

 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. 

ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

MARTINS, P. G.; ALT, P. R. C. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2007.  

 

MARTINS, V. M. A. e SILVA, G. C. C. Logística reversa no Brasil: Estado das 

Práticas. In:  Encontro Nacional de Engenharia da Produção. 16., Ceará, 2006. 

 

MELO, R. M., SILVA, M. M., REIS, A. C. B. A importância da logística reversa no 

processo produtivo: O caso de uma engarrafadora de vinhos. Revista Inovação, Gestão 

e Produção - INGEPRO, v. 2, n. 6., 2010. 
 

MIGUEZ, E. C. Logística reversa como solução para o problema do lixo eletrônico: 

benefícios ambientais e financeiros. Rio de Janeiro, RJ. Qualitymark Editora, 2012. 112 

p. 

 

MIGUEZ, E. C. Logística reversa como solução para o problema do lixo eletrônico: 

benefícios ambientais e financeiros. São Paulo: Qualitymark. 2010. 

 

MILANO, C. B.; LIZARELLI, F. L. Mapeamento da Logística Reversa de pilhas e 

baterias: estudo de caso de um projeto proposto por uma instituição bancária. 

GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas, Bauru, Ano 9, nº 1, jan-

mar/2014, p. 115-130. 

 

MINAYO, M. C. S.; SANCHES, O. Quantitativo-qualitativo: oposição ou 

complementariedade. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 239-262, 

set. 1993. 

 

MONTEIRO, M. J. Logística Reversa: uma proposta de gestão integrada de resíduos 

sólidos nos setores comerciais. 2013. 149f. Dissertação (Mestrado em Transportes) – 

Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.transportes.unb.br/downloads/dissertacoes/007A-2013.pdf>. Acesso em: 

15 dez. 2015. 



104 
 

 

MOURA, L. A. A. Qualidade e gestão ambiental. 3. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002. 

 

NAHUZ, M. A. R. Resíduos da indústria moveleira: a cadeia produtiva de móveis no 

Brasil. São Paulo: IPT, 2005. (Divisão de Produtos Florestais). 

 

NASCIMENTO, A. C. M. et al. Sustentabilidade como estratégia para o sucesso 

empresarial: Um caso aplicado pela Faber Castell. Rio de Janeiro: Rumo Sustentável, 

2010. 

 

NASCIMENTO, L. F. M.; POLEDNA. S. R. C. O processo de implementação da ISO 

14000 em empresas brasileiras. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 22, 

2002, Curitiba. Anais... Curitiba: ENEGEP, 2002. 

 

NATÁLIA, C. W.; GISELE, T. M. Competição, colaboração, cooperação e 

coopetição: revendo os conceitos em estratégias interorganizacionais. Revista ADMpg 

Gestão Estratégica, v. 4, n. 1. 2011. Disponível em: 

<http://www.admpg.com.br/revista2011/artigos/9.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2016. 

 

NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007. 

 

NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, 

operação e avaliação. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

 

NUNAN, D. Research Methods in Language Learning. Cambridge, CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS, 2003. 
 

OLIVEIRA, A. A. de; SILVA, J. T. M., A logística reversa no processo de revalorização 

dos bens manufaturados. REA, Franca, v.4, dez. 2005, p. 1-17, 2005. 

 

OLIVEIRA, C. C. G. Coopetição em redes interpessoais: relacionamentos coopetitivos 

na rede de pesquisadores brasileiros em administração. 2013. 132f. Tese (Doutorado em 

Administração) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Programa de Pós-

Graduação em Administração. Belo Horizonte – MG. 

 

OLIVEIRA, U. R.; MARINS, F. A. S.; ROCHA, H. M. Estratégia de coopetição versus 

competências essenciais e prioridades competitivas em gestão de operações: análise do 

consórcio modular da Volkswagen Caminhões e Ônibus do Brasil. In: XXVI ENEGEP. 

Fortaleza, 2006. Anais...Fortaleza, 2006. 

 

PARANÁ. Resolução Estadual n. 70, de 18 de março de 2009. Dispõe sobre o 

licenciamento ambiental, estabelece condições e critérios, e dá outras providências, para 

empreendimentos industriais. Diário Oficial do Estado, Curitiba, 1 de out. 2009. 

Disponível em: 

<http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/RE

SOLUCOES/resolucao_cema_70_2009.pdf>. Acesso em: 07 dez. 2015. 

 



105 
 

PARANÁ. Lei n. 16.346, de 18 de dezembro de 2009. Dispõe sobre a obrigatoriedade 

das empresas potencialmente poluidoras de contratarem responsável técnico em meio 

ambiente. Diário Oficial do Estado, Curitiba, 28 de jan. 2010. 

PARANÁ. Lei n. 10.233, de 28 de dezembro de 1992. Institui a taxa ambiental e da 

outras providências - parâmetros para classificação do empreendimento segundo o 

porte. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 29 de dez. 1992. 

Disponível em: 

<http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/LEI

S/LEI_ESTADUAL_10233_1992_TAXA_AMBIENTAL.pdf >. Acesso em: 13 dez. 

2015. 

 

PARANÁ. Lei n. 12.493, de 22 de janeiro de 1999. Estabelece princípios, 

procedimentos, normas e critérios referentes a geração, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no 

Estado do Paraná. Diário Oficial do Estado, Curitiba, 05 de fev. 1999. Disponível em: 

<http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/LEI

S/LEI_ESTADUAL_12493_DE_01_1999.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2015. 

 

PASQUALI, L. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2003. 399 p. 

 

PELTON, L et al. The relationship among referents, opportunity reward and 

punishments in consumer attitudes toward recycling: a structural equations approach. 

Journal of Macromarketing, v. 13, 1993. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/247739246_The_Relationship_among_Refer

ents_Opportunity_Rewards_and_Punishments_in_Consumer_Attitudes_toward_Recycl

ing_A_Structural_Equations_Approach>. Acesso em: 29 dez. 2015. 

 

PEREIRA, A. L. et al. Logística reversa e sustentabilidade. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012. 

 

PEREIRA L. P. Logística reversa na Mercedes-Benz-Juiz de Fora evolução e 

oportunidades. 2010. 51f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 

de Produção) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010. Disponível 

em: <http://www.ufjf.br/ep/files/2014/07/2010_3_Priscilla.pdf >. Acesso em: 20 abril. 

2016. 
 

PEREIRA, L. A. Logística reversa dos resíduos de serviços de saúde do estado de 

Minas Gerais. 2011. 196f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de 

Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Belo Horizonte, Universidade 

FUMEC, Belo Horizonte, MG. Disponível em: 

<http://www.fumec.br/anexos/cursos/mestrado/dissertacoes/completa/andre_luiz_pereir

a.pdf >. Acesso em: 20 dez. 2015. 

 

PINHEIRO, E. Contribuição da logística reversa para a destinação de resíduos sólidos 

têxteis do APL do vestuário de Maringá/Cianorte - PR. 2014. 115f. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Tecnológica do Paraná, 

UFTPR, Ponta Grossa, PR. Disponível em: <http://ppgep.pg.utfpr.edu.br/site/wp-



106 
 

content/uploads/2015/05/PPGEP_M_Pinheiro-Eliane_20141.pdf>. Acesso em: 28 set. 

2015. 

 

PINHEIRO FILHO, D. J. Logística Reversa e o Desenvolvimento Sustentável. 2007. 

Disponível em: <http://www.artigos.com/artigos/sociais/administracao/logistica-

reversa-e-odesenvolvimento-sustentavel-2166/artigo/>. Acesso em: 5 out. 2014. 

 

PIRES, N. Modelo para a logística reversa dos bens de pós-consumo em um ambiente 

de cadeia de suprimentos. 2007. 278f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

 

POZO, H. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: Uma abordagem 

Logística. 3. ed., São Paulo: Atlas, 2004. 

 

PROCÓPIO FILHO, A. et al. Ecoprotecionismo: comércio internacional, agricultura e 

meio ambiente.  Brasília: IPEA, 1994. 212 p. (Estudos de Política Agrícola. Relatórios 

de Pesquisa, 17). 

 

Projeto PIB. Sistema Produtivo Bens Salários. Móveis e artefatos plásticos. Coord. 

Renato Garcia. Relatório de Pesquisa. Convênio IE-UFRJ/IE-Unicamp/BNDES, 2009. 

 

QUINTÃO, R.T.; JESUS, L.F.N. Determinantes da Realização da Logística Reversa no 

Setor Supermercadista. In: Encontro da ANPAD, 35., 2011. Rio de Janeiro. Anais... Rio 

de Janeiro: ANPAD. 2011. 

 

RADA, E.C. et al., PCDD/F enviromental impact from municipal solid waste bio-

drying plant. Chemosphere. v. 84, p. 289–295, 2011. 
 

RAZZOLINI FILHO, E.; BERTÉ, R. O reverso da logística e as questões ambientais no 

Brasil. Curitiba: IBPEX, 2009. 

 

REDE APL. APLs do estado do Paraná: Arranjo Produtivo Local de Móveis de 

Arapongas (2010). Disponível em: 

<www.redeapl.pr.gov.br/arquivos//.../NT_apl_moveis_arapongas.pdf>. Acesso 

em: 26 set. 2015. 

 

REDIVO, A. et al., O processo de Logística Reversa: um estudo de caso em empresas 

do setor madeireiro no município de Sinop/MT. Revista Contabilidade e Amazônia, v. 

3, n. 1. Sinop, MT, 2010. 
 

REDIVO, A.; SORNBERGUER, G. P.; REDIVO, A. R. Certificação NBR ISO 

14001:2004 na produção de soja: mapeamento e análise dos pontos críticos em uma 

empresa do estado de Mato Grosso. In: Encontro Nacional de SIEF – Semana 

Internacional das Engenharias da FAHOR ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 29, 2009. 

Salvador. Anais... Salvador: ENEGEP, 2009. 

 

RESENDE, E. L. Canal de Distribuição Reverso na Reciclagem de Pneus: Estudo de 

Caso. 2004. 120f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Industrial) – Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Industrial, Pontifícia Universidade Católica do Rio, Rio de 



107 
 

Janeiro, RJ. Disponível em: <http://www.nima.puc-rio.br/cursos/pdf/031_eduardo.pdf>. 

Acesso em: 18 dez. 2015. 

 

REVLOG. Grupo de Estudos de Logística Reversa. s.d. Disponível 

em:<http://www.fbk.eur.nl/OZ/REVLOG/Introduction.htm>. Acesso em: 06 fev. 2014. 
 

RIBEIRO, M. S. Contabilidade ambiental. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

ROGERS, D. S.; TIBBEN-LEMBKE, R. S. An examination of reverse logistics 

Pratices. Journal of Business Logistics, Nevada, v. 22, n. 2, p. 1-340, 2001. 
 

ROGERS, D.S., TIBBEN-LEMBKE. Going Backwards: Reverse Logistics Trends and 

Practices. Reno, University of Nevada, Reverse Logistics Executive Council, 1999.  

 

ROMEIRO, A. R. Meio ambiente e dinâmica de inovações na agricultura. São Paulo: 

Annablume, FAPESP, 1998. 

 

RUBIO, S.; CHAMORRO, A.; MIRANDA, F. J. Characteristics of the research on 

reverse logistics. International Journal of Production Research, v. 46, n. 4, p. 1099-

1120, fev. 2008. Disponível em: 

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207540600943977>. Acesso em: 18 

dez. 2015. 

 

RUDIO F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 32. ed. Petrópolis: Vozes, 

2004. 
 

RUSSO, M. A. T. Tratamento e resíduos sólidos: bibliográficas, eletrônicas e demais 

formas de documentos. 2003. Disponível em: 

<http://homepage.ufp.pt/madinis/RSol/TARS.pdf >. Acesso em: 16 dez. 2015. 

 

SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Ed. 

Garamond, 2000. 

 

SEADON, J. K. Sustainable waste management systems. Journal of Cleaner  

Production, v.18, p. 1639- 1651, 2010. 

 

SELLTIZ, C.; WRIGHTSMAN, L. S.; COOK, S. W. Métodos de pesquisa das relações 

sociais. São Paulo: Herder, 1965. 

 

SELPIS, A. N., CASTILHO, R. DE O., DE ARAÚJO, J. A. B. Logística inversa de 

resíduos eletrônicos. Revista Tékne e Lógos, v. 3, n. 2. Botucatu, SP, 2012. 
 

SEMA. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Setores: Madeira 

e Móveis, Curitiba, 2014. 

 

SHARMA, S. K. et al. Analysis of Barriers for Reverse Logistics: An Indian 

Perspective. International Journal of Modeling and Optimization, v. 1, n. 2, p. 101-106, 

2011. 

 



108 
 

SILVA, M. C. G da; COLMENERO, J. C. A logística reversa como forma de 

desenvolvimento sustentável e competitivo das empresas. In: Encontro de Engenharia e 

Tecnologia dos compôs gerais, 5., 2010. Disponível em: 

<http://www.5eetcg.uepg.br/Anais/artigospdf/50018_vf2.pdf >. Acesso em: 25 set. 

2015. 

 

SILVA, D. A. de S. et al. Logística Reversa numa empresa do segmento de recapagem 

de pneus: um estudo de caso. In: Semana de Estudos Contábeis e de Administração. 

Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí. FAFIPA, Paranavaí, 

2012. 

 

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração da dissertação. 

4 Ed. rev. Atual, Florianópolis: EFSC, 2005. 138 p. 

 

SILVA, G. F. R. et al. Logística reversa: um estudo de caso numa franquia do Boticário 

localizada em Serra Talhada (PE), Serra Talhada-PE, 2011. 

 

SILVA, R.; BRAVO, M. A. M. P.  Comércio e meio ambiente.  Revista do BNDES. 

Rio de Janeiro: v. 1, n. 1, p. 113-128, jun. 1994. 

 

SIMA. Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas. Dados do Setor. Disponível 

em: < http://www.sima.org.br/bra/default.asp>. Acesso em: 26 jun. 2014. 

 

SOUZA, C. A. de et al. Aplicabilidade da Logística Reversa no Contexto das  

Organizações: Fonte de Vantagens Competitivas e Redução de Impactos Ambientais. 

In: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia – SEGET, 8., 2011. Disponível em: 

<http://www.aedb.br/seget/artigos11/49114836.pdf>. Acesso em: 25 set. 2015. 

 

SOUZA, M. T. S. de. Organização sustentável: indicadores setoriais dominantes para a 

avaliação da sustentabilidade – análise de um segmento do setor de alimentação. 2000. 

139f. Tese (Doutorado) – Escola de Administração de Empresas, Fundação Getúlio 

Vargas, São Paulo, SP. Disponível em: 

<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/4403>. Acesso em: 20 out. 2015. 

 

SOUZA, M. T. S. de. Rumo à prática empresarial sustentável. Revista de Administração 

de Empresas. EAESP/FGV. São Paulo, jul/ago, 1993. 

 

STEFANO, N.; FERREIRA, A. R. Ecodesign Referencial Teórico e Análise de 

Conteúdo: proposta inicial para Estudos futuros. Revista Estudos em Ecodesign, Rio de 

Janeiro, v. 21, n. 2, 2013. Disponível em: <http://www.maxwell.vrac.puc-

rio.br/22422/22422.PDFXXvmi=r0BgSHvxhglZ5dNFtSNFJk9fxgdDipzKpa1iSxRbOd

aTqZAVSnBCJLSh36Ulvu6VG8fzG7LvlVqNV1JOplr98kqbqmwWSDTzM99sgUZD

RpqNrbCRw51FpsQQQoOJ3IjPRsi9oiNhJe5bpI4xN6EeZ>. Acesso em: 8 set. 2015 
 

STOCK, J. R. Reverse logistics programs: council of logistics. University of South 

Florida, Oak Brook, 1998. Disponível em: 

<http://www.cempre.org.br/fichas_tecnicas.php?lnk=ft_papel_escritorio.php>. Acesso 

em: 11 abr. 2015. 

 



109 
 

STROBEL, J. S.; CORAL, E.; SELIG, P. M. Indicadores de sustentabilidade 

corporativa: uma análise comparativa. In: Encontro Anual da Anpad, 28., Curitiba, 

2004, Anais...Curitiba: ANPAD, 2004. 

 

TRIGUEIRO, F. G. R. Logística reversa: a gestão do ciclo de vida do produto. São 

Paulo, SP, maio 2003. Disponível em: <http://www.guialog.com.br/ARTIGO439.htm>. 

Acesso em: 27 set. 2015. 

 

THOMAS, J. R.; NELSON, J, K.; SILVERMAN, S. J. Métodos de pesquisa em 

atividade física. Tradução: Denise Regina de Sales, Márcia dos Santos Dornelles. Porto 

Alegre Artmed, 2007. 396 p. 

 

TORTATO, U.; GOMES, F. P. Proposta de configuração de rede logística reversa para 

a coleta de resíduos do setor moveleiro da região metropolitana de Curitiba – estudo de 

caso. Revista Meio Ambiente e Sustentabilidade, v. 6, n. 3, p. 1-29, 2014. Disponível 

em: 

<http://www.grupouninter.com.br/revistameioambiente/index.php/meioAmbiente/articl

e/view/263>. Acesso em: 20 jan. 2016. 

 

TSAI, W. Social Structure of “Coopetition” Within a Multiunit Organization: 

Coordination, Competition, and Intraorganizational Knowledge Sharing. Organization 

Science, v.13, n.2, 2002. 

 

TURNER, G.; LEMAY, S. A.; MITCHELL, M. A. Solving the reverse logistics 

problem: applying the symbiotic logistics concept. Journal of Marketing Theory and 

PracticeNew York, v.1, n.3, p.11-43, 1994. 

 

VALLE, C. E. do. Qualidade ambiental. ISO 14000. 5 ed. Editora Senac: São Paulo, 

2004. 
 

VALLE, C. E. do. Qualidade ambiental: o desafio de ser competitivo protegendo o 

meio ambiente. São Paulo: Pioneira, 1995. 

 

VEIGA, T. B. Diagnóstico da situação do gerenciamento de resíduos perigosos no 

Campus da USP de Ribeirão Preto – SP. 2010. 151f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Escola de Enferagem de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, SP. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-16052011-165236/pt-br.php>. 

Acesso em: 04 abr. 2016. 

 

VITORINO, K. M. N.; JUCA, J. F. T.; XAVIER, L.H.. A educação ambiental como um 

instrumeto para a logística reversa. In: XXXII Congreso Interamericano de Ingenieria 

Sanitaria y Ambiental, Punta Cana, 2010. 

 

VIVANCO, D. F.; VENTOSA, I. P.; DURANY, X. G. Building waste management 

core indicators through Spatial Material Flow Analysis: Net recovery and transport 

intensity indexes. Waste Management, v. 32, n° 12, p.2496-2510, 2012. 

 



110 
 

WINCKLER, N C.; MOLINARI, G. T., Competição, colaboração, cooperação e 

coopetição: Revendo os conceitos em estratégias interorganizacionais. Revista ADMpg 

Gestão Estratégica, v. 4, n. 1. Ponta Grossa, PR, 2011. 

 

XAVIER, L. H.; VALLE, R.; GABBAY, A. A logística e a gestão ambiental: 

convergência para o sucesso organizacional. In: SIMPOI - Simpósio de Administração 

da Produção, Logística e Operações Internacionais, 7., 2004, Anais... São Paulo, SP: 

FGV, 2004. 

 

ZHANG, Y. M.; HUANG, G. H.; HE, L.; An inexact reverse logistics model for 

municipal solid waste management systems. Journal of Environmental Management, v. 

92, p. 522-530, 2011. 
 

ZIKMUND, W. G.; STANTON, W. J. Recycling solid wastes: a channel of distribution 

problem. Journal of Marketing, v. 35, n. 3, p. 34-39, jul. 1971. 

 

ZINELDIN, M. Co-opetition: the organisation of the future. Marketing Intelligence & 

Planning, Emerald Group Publishing, v.22, n. 7, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO 1° CONTATO 

 



112 
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