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RESUMO 

Este trabalho tem a finalidade de analisar o papel da logística reversa nas micro 

e pequenas empresas do setor de metalurgia na Região de Jundiaí (Jundiaí, Campo 

Limpo Paulista, Itupeva, Cabreúva, Jarinu, Louveira e Várzea Paulista), localizadas no 

Estado de São Paulo. Com a vigência da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, e do 

Decreto 7404/2010, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 

a logística reversa começa a ser olhada com mais atenção pelas empresas devido ás 

exigências inclusas na nova legislação. A legislação ambiental e os consumidores, 

atualmente, estão cada vez mais exigentes e restritivos com relação ao  tratamento dos 

resíduos industriais. Por logística reversa entende-se a gestão integrada do retorno de 

produtos com o processo de produção da empresa, visando o descarte ecologicamente 

correto de seus produtos ao final de seu ciclo de vida. Trata-se de um tema complexo 

que demanda ações conjuntas do Poder Público, do Setor Empresarial e da Sociedade. A 

pesquisa foi realizada em cinquenta e oito pequenas e micro empresas do setor 

metalúrgico da Região de Jundiaí. A metodologia utilizada foi por meio de uma 

entrevista estruturada com os gestores responsáveis pelo setor de logística reversa das 

respectivas empresas. Durante o estudo, foi possível perceber que as empresas têm 

grande potencial em implantar a logística reversa, mas ainda nem todas estão 

estruturadas para atender os requisitos necessários para essa implementação. O assunto, 

em questão, reúne conceitos de gestão de resíduos sólidos e sustentabilidade, 

priorizando a  gestão de resíduos sólidos e preservação do meio ambiente.  

Palavras-Chave: Logística Reversa; Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

Metalurgia; Gestão de Resíduos Sólidos Industriais; e Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

This work has the purpose of analyzing the role of reverse logistics in micro and small 

enterprises in the sector of Metallurgy in the region of Jundiaí (Jundiai, Campo Limpo 

Paulista, Cabreúva, Itupeva, Jarinu, Louveira and Várzea Paulista), located in the State 

of São Paulo in Brazil. With the enforcement of law No. 12,305, August 2, 2010, and 

the Decree 7404/2010 that regulates national solid waste policy – PNRS, the reverse 

logistics begins to look with more attention by the companies due to the requirements 

included in the new legislation. Environmental legislation and consumers currently are 

increasingly demanding and restrictive with regard to the processing of industrial waste. 

For reverse logistics ' integrated management of return of products with the production 

process of the company, aiming at the ecologically correct disposal of their products at 

the end of its life cycle. This is a complex issue that requires joint actions of the public 

authorities, the business sector and society. The survey was conducted on fifty-eight 

small and micro companies in the metallurgical industry in the region of Jundiai. The 

methodology used was through a structured interview with the managers responsible for 

reverse logistics sector of respective companies. During the study, it was possible to 

notice that companies have great potential in deploying the reverse logistics, but still not 

all are structured to meet the requirements needed for this implementation. The subject 

in question, gather solid waste management concepts and sustainability, prioritizing the 

management of solid waste and environmental preservation. 

Keywords: reverse logistics; national solid waste policy; metallurgy; industrial solid 

waste management; and sustainability. 
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1. Introdução 

A logística tem a finalidade de cuidar do planejamento, realizar operações e 

fazer o controle das mercadorias nos diversos processos, desde o fornecedor até o 

consumidor final. Ela estuda a melhor forma de se atingir maior rentabilidade na 

distribuição de produtos até o consumidor final, planejando, organizando e controlando 

o movimento e armazenamento, a fim de facilitar os processos de consecução e 

distribuição dos produtos. 

A logística sempre teve um papel de fundamental importância para o 

desenvolvimento industrial e, nos dias atuais, é notável ainda mais a importância do 

papel da logística, já que os consumidores estão cada vez mais exigentes com a 

qualidade dos produtos, como também a preocupação com o meio ambiente. 

É crescente a preocupação da população com as questões ambientais e, 

frequentemente torna se tema central nas discussões acerca de ações futuras para o 

desenvolvimento sustentável, na busca da utilização consciente dos recursos naturais, de 

forma a minimizar os danos ao meio ambiente. 

Devido à elevação do consumismo, é necessário aumentar produção e 

consequentemente aumentará a responsabilidade das empresas diante da 

industrialização, pois se a produção não for adequada, poderá gerar problemas sociais 

graves. Dessa forma, as empresas devem buscar soluções viáveis mediante novos 

processos da logística reversa, que alia a economia e preservação do ambiente, com a 

finalidade de diminuir os impactos ambientais. 

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI-2006), as empresas 

brasileiras estão cada vez mais conscientes da necessidade de adotarem boas práticas de 

gestão ambiental. A preocupação em aumentar a sua eco-eficiência, ou seja, sua 

eficiência na utilização de recursos não renováveis, matéria-prima, energia, água e uso 

do solo e do ar. 

A logística reversa desempenha um papel de grande importância no estudo da 

cadeia de suprimentos. Inicialmente, o foco principal era no retorno de materiais para 

reciclagem, mas, com o tempo, o tema foi recebendo novas abordagens. Tanto a 

identificação de novas oportunidades competitivas, por meio de custos e de 

relacionamentos empresariais, quanto à defesa de imagem corporativa e de 

responsabilidade ética empresarial que são questões relevantes e fazem parte do atual 

escopo da logística reversa.  
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A logística reversa pode ser definida como, a área da logística que trata dos 

aspectos de retornos de produtos, embalagens ou materiais ao seu centro. Na atualidade, 

é de suma importância, devido à preocupação com o meio ambiente e o destino correto 

dos resíduos industriais gerados durante o processo produtivo, como também o pós-

venda e o pós-consumo. Carbone (2005) cita as principais razões que levam as empresas 

a atuar em Logística reversa: 

1 - legislação Ambiental, que força as empresas a retornarem seus produtos e 

cuidarem do tratamento necessário; 

2 - benefícios econômicos do uso de produtos que retornam ao processo de 

produção, ao invés dos altos custos do correto descarte do lixo; 

3 - crescente conscientização ambiental dos consumidores; 

4 - razões competitivas: diferenciação por serviço; 

5 - limpeza do canal de distribuição; 

6 - proteção de margem de lucro; 

7 - recaptura de valor e recuperação de ativos. 

É crescente, no Brasil, o interesse pelas questões ambientais, fato esse que se 

verifica pela publicação de normas e legislações relacionadas ao assunto em questão, as 

quais são cada vez mais rigorosas e restritivas, resultantes da afirmação, cobrança e 

vitórias ambientalistas, que a sociedade civil vem conseguindo desde a década de 80.  

Com a vigência da lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que trata da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, o Brasil está vivendo um momento 

diferenciado, ao buscar o desenvolvimento da economia, respeitando o meio ambiente, 

incentivando a responsabilidade social e aplicando, dessa maneira, a sustentabilidade na 

prática. 

A respectiva lei estabelece também a responsabilidade compartilhada dos 

poderes públicos, sociedade e fornecedores, e nesse particular, com a vigência desta lei, 

o país passou a ter regras claras para o tratamento desses resíduos, e as empresas têm 

que recolher e dar a destinação aos produtos que fabricaram ou distribuíram, instalando 

postos de recolhimento em locais de comércio. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos visa a contribuir para a redução dos 

resíduos sólidos por meio da estratégia de retornos dos produtos à indústria após, o pós-

consumo, pós-venda ou do processo produtivo, em que a empresa deve implantar a 

logística reversa para alcançar o objetivo determinado. 
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Cumprir a lei não é suficiente para tornar uma empresa mais sustentável ou 

responsável pelas ações praticadas por ela, porém para uma empresa ser sustentável, é 

necessário cumprir a legislação em vigor. 

As empresas que se adiantam às exigências legais conseguem fazer mudanças 

necessárias com custos menores do que aquelas que apenas cumprem as leis. Além da 

vantagem nos custos, as ações voluntárias podem ser usadas como um diferencial de 

seus produtos e refletem positivamente na reputação da empresa. 

Importante destacar que, após uma aprovação de uma lei, sempre há 

possibilidade de não conseguir atender às exigências nos prazos estabelecidos. Isso pode 

resultar em custos adicionais, a título de multas ou indenizações.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece prazos para cumprimento de 

suas determinações. Os Estados e Municípios têm até o final de 2014 para resolver 

adequadamente a questão da disposição final dos rejeitos.  

É possível verificar que o tempo faltante para o prazo estipulado é curto, pois 

faltam aproximadamente 08 meses para se compreender, em detalhes, as demandas da 

nova lei e para atender suas exigências, seguindo a ordem de prioridade. 

Um dos objetivos fundamentais estabelecidos pela Lei nº 12.305, Política 

Nacional de Resíduos Sólidos é a ordem de prioridade para a gestão dos resíduos, que 

deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória, na sequencia: 

1 - não geração; 

2 - redução;  

3 - reutilização; 

4 - reciclagem; 

5 - tratamento dos resíduos sólidos; 

6 - disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Com a vigência da atual legislação, o rigor quanto ao descarte de materiais e 

produtos inservíveis, faz com que as empresas sejam obrigadas a desenvolverem 

estratégias para a logística direta e para a logística reversa, especificando como deve ser 

a destinação adequada dos resíduos gerados no processo produtivo.  

Verifica-se não ser uma meta fácil de se alcançar, em virtude das dificuldades 

relacionadas à logística reversa tais como a cultura, o comprometimento dos 

colaboradores e o custo na implantação. Sendo assim, é necessário que a empresa 

desenvolva estratégias de logística reversa diferenciadas, criativas e atreladas a 
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estratégias eficientes de menor custo, para que haja agregação de valor ao produto e a 

prática do desenvolvimento sustentável. 

Diante da Política Nacional de Resíduos Sólidos, as empresas começam a dar 

maior ênfase ao processo logístico reverso de seus produtos, bem como a disposição 

final de materiais gerados no pós-consumo, devido, sobretudo, à necessidade de 

cumprimento da legislação. 

Nos dias atuais, existe uma maior cobrança por parte dos consumidores, da 

sociedade e do governo, com a finalidade de reduzir e controlar a produção de resíduos 

sólidos industriais. As empresas, independentemente do seu tamanho ou setor 

econômico de atuação, têm preocupação com a sustentabilidade sócio ambiental e dos 

negócios. 

As empresas devem criar ou aperfeiçoar seus mecanismos de gestão para 

mitigarem o impacto de seus negócios e melhorarem sua imagem, pois há inúmeras 

agressões ao meio ambiente ocasionadas, principalmente, por falhas na gestão das 

organizações, pelo fato de que boa parte das organizações industriais não faz o descarte 

correto dos resíduos sólidos que ocasionam impactos na natureza. 

 

1.1. Problematização  

 Atualmente, um dos problemas mais sérios enfrentados pela sociedade é o 

aumento da geração de resíduos sólidos industriais. A indústria metalúrgica é 

historicamente um setor que produz volumes consideráveis de resíduos sólidos inerentes 

aos seus processos produtivos. 

Os resíduos sólidos resultantes dos processos metalúrgicos são basicamente 

cavacos, escórias ou areias. Esses resíduos apresentam composições químicas variadas, 

dependendo basicamente da matéria-prima utilizada e do processo de produção das 

ligas/metais. Eles podem ser reaproveitados no processo como matéria-prima para a 

produção do aço. O reaproveitamento dos resíduos acaba sendo valorizado devido à 

questão ambiental e econômica.  

Nos dias atuais, o mercado global encontra-se cada vez mais competitivo e as 

empresas necessitam ter um diferencial para se sobressair sobre as demais, aí entra a 

importância da sustentabilidade, as empresas têm de ser sustentáveis, não só pelo 

aspecto legal, pelas legislações que impõem certa postura, mas também tem o aspecto 

ambiental, social e até mesmo o de sobrevivência da própria empresa. 
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A finalidade da pesquisa tem como ponto de partida identificar soluções para as 

questões conforme explicitadas a seguir. 

a) As práticas de gestão dos resíduos sólidos industriais na região de Jundiaí 

estão propiciando benefícios para a sociedade local. 

b) As empresas estão preocupadas com o esgotamento dos recursos naturais, 

tendo em vista o crescimento da população e a aceleração no processo de 

industrialização, pois, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o Brasil produziu 60,8 milhões de toneladas de 

resíduos sólidos urbanos em 2010, quantia 6,8% superior ao registrado em 2009 e seis 

vezes superior ao índice de crescimento populacional urbano apurado no mesmo 

período. 

Conforme mostrado no gráfico 01, as projeções do IBGE (2008) indicam uma 

população de 215 milhões em 2050. 

Gráfico 01: População brasileira e projeções populacionais: 1900 - 2100 

 

Fonte: Censos demográficos do IBGE 1900 a 2000, projeções do IBGE de 2010 a 2050 (revisão 2008) e 

projeções próprias de 2050 a 2100. 
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Figura 01: Geração de Resíduos Sólidos Urbanos 

  
Fontes: Pesquisas ABRELPE 2009 e 2010 e IBGE (contagem da população 2009 e Censo 2010) 

c) Os processos produtivos empresariais na grande parte geram consequências 

para o meio ambiente, e a sociedade, a cada dia está mais preocupada com a 

preservação do meio ambiente. Para que a empresa se mantenha no mercado de forma 

competitiva, é necessário que haja a incorporação de uma estratégia de sustentabilidade 

na gestão da empresa. 

 

1.2. Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é analisar a questão do tratamento de resíduos sólidos 

nas micro e pequenas empresas do setor metalúrgico da Região de Jundiaí, após a 

vigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Estudar a importância da Logística Reversa no processo de gerenciamento da 

cadeia de suprimentos no sentido de aumentar a competitividade, cumprir leis e 

preservar o meio ambiente. 

Analisar o desenvolvimento da aplicação da logística reversa no setor de 

metalurgia na Região de Jundiaí, com a finalidade de diagnosticar a política de 

planejamento direcionada para a gestão de resíduos sólidos industriais nas micro e 

pequenas empresas do setor metalúrgico. 
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Mostrar a importância da minimização dos resíduos sólidos nas Micro e 

Pequenas Empresas, por meio da utilização da logística reversa, com a finalidade de 

cumprir a legislação em vigor e preservar o meio ambiente e, consequentemente, 

aumentar sua competitividade. 

 

1.3. Objetivos Específicos  

Analisar a vigência da lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que trata da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, e como esta lei tem influência no 

desenvolvimento da gestão de resíduos sólidos industriais na Região de Jundiaí. 

Analisar os tipos de resíduos sólidos industriais que são gerados durante o 

processo produtivo nas micro e pequenas empresas do setor metalúrgico da Região de 

Jundiaí.  

Diagnosticar a atual situação dos resíduos sólidos nas micro e pequenas 

empresas do setor metalúrgico da Região de Jundiaí, abrangendo a coleta, o transporte, 

o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos gerados por elas. 

 Verificar o modo e a ocorrência do reaproveitamento dos resíduos sólidos 

gerados no processo produtivo nas empresas. 

Analisar o modelo de gestão dos resíduos sólidos nas micro e pequenas 

empresas do setor metalúrgico da Região de Jundiaí, à luz da legislação vigente. 

 Identificar relações entre as dimensões da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

e a Logística Reversa. 

Identificar os tipos de resíduos gerados no processo produtivo da empresa com 

potencial para reaproveitamento nas metalúrgicas. 

 

1.4. Hipóteses 

A hipótese a ser verificada neste estudo é que, com a vigência da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e a implantação da logística reversa nas micro e pequenas 

empresas do setor metalúrgico da região de Jundiaí, essas empresas terão um diferencial 

competitivo.  

H1a: Com o gerenciamento da logística reversa é possível dar a disposição final 

ambientalmente adequada aos resíduos sólidos industriais; 
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H1b: A partir de um diagnóstico da realidade da empresa do setor metalúrgico e 

a devida implantação da Logística Reversa, os resíduos sólidos industriais possam 

deixar de ser um problema para os gestores das respectivas empresas e passar a ser um 

potencial de competitividade. 

H1c: A Logística Reversa, efetivamente aplicada nas empresas, como parte de 

um processo da cadeia de suprimento completa, pode vir a ser importante instrumento 

de competitividade entre as organizações, visto que ela minimiza o impacto ambiental, 

agrega valor ao produto, obtém ganhos econômicos, faz cumprir leis e normas 

ambientais e chama a atenção de acionistas e da sociedade em geral.  

 

1.5. Justificativa  

Tendo em vista as constantes inovações, a redução do ciclo de vida útil dos 

produtos e o aumento considerável do descarte dos produtos, exigências e restrições 

legais que vigoram no ambiente organizacional e atribuem cada vez mais 

responsabilidade ao fabricante por aquilo que ele produz; fica evidenciada a relevância 

do presente trabalho. 

O metal é um dos produtos mais utilizados nas tarefas do dia a dia. Ele pode ser 

encontrado das mais diversas formas e em diversos produtos.  Ao ser reciclado,  ele tem 

praticamente todas as características do metal comum e pode ser reciclado muitas vezes 

sem perder suas características e qualidade. 

A metalurgia é um dos segmentos mais importantes da economia brasileira, 

sendo responsável pela produção de metais, compreendendo processos de fabricação de 

produtos acabados ou semiacabados por fundição ou conformação mecânica, dentre 

outros. 

O crescimento das indústrias, nesse setor, tem como consequência o aumento 

notável do consumo dos recursos naturais e volume dos diferentes tipos de resíduos 

gerados, os quais possuem grandes concentrações de metais, produtos químicos e 

solventes químicos e se não forem tratados, bem como dispostos corretamente, podem 

causar grandes problemas ambientais, além de causar danos à saúde humana. 

As indústrias do setor metalúrgico, no seu processo produtivo, consomem um 

grande volume de recursos naturais, como consequência têm importantes reflexos na 

sustentabilidade, então, é necessário haver um bom gerenciamento no reaproveitamento 

dos resíduos gerados no processo produtivo, para não haver impactos negativos ao meio 
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ambiente. O reaproveitamento desses resíduos leva a empresa a reduzir custos e atender 

a legislação ambiental. 

 De acordo COUTINHO, (1972, p.3) “Metalúrgica é a ciência de extrair os 

metais dos seus minérios, transformá-los, conformá-los e aperfeiçoá-los, diversificando 

suas aplicações, para um melhor uso econômico pelo homem”. 

No cenário atual, a preocupação com a preservação do meio ambiente é cada vez 

maior, isso faz com que muitas empresas busquem uma nova filosofia de gerenciamento 

responsável, com a finalidade de garantir uma sustentabilidade organizacional e 

econômico-social. 

A gestão de resíduos sólidos industriais no Brasil pode ser considerada uma 

problemática contemporânea e, portanto, potencial para o desenvolvimento de pesquisas 

nesta área, com a finalidade de diminuir os impactos ambientais diante do descarte 

inadequado de resíduos sólidos e dos critérios e padrões para o gerenciamento do 

processo adequado para o descarte final correto. 

 Para que haja um bom gerenciamento responsável é necessário que as empresas 

desenvolvam atividades de logística reversa, pois, para Stock 1998, “Logística reversa 

se refere ao papel da logística no retorno de produtos, redução da fonte, reciclagem, 

substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos, reforma, reparação 

e remanufatura”. 

Com a vigência da Lei nº 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), a qual reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, 

diretrizes, metas e ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de 

cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou Particulares  com vistas   

gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

Na lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que trata da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS, estão inseridas inovações na gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos, sendo a principal delas o sistema de logística reversa. Tais inovações 

serão implantadas e operacionalizadas mediante compromissos entre as três esferas do 

Poder Público, o Setor Privado e Terceiro Setor, formalizados em Acordos Setoriais ou 

termos de compromisso, ou mediante regulamento específico. 

Neste contexto, o destino correto final dos resíduos sólidos é um tema relevante 

para a sociedade e principalmente para as pequenas e micro empresas, pois elas têm um 

papel de suma importância para aumentar o crescimento do País. Dessa forma, as 
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pequenas e micro empresas, ao darem o destino correto dos resíduos sólidos, estarão 

cumprindo a legislação em vigor, e consequentemente, haverá diminuição dos impactos 

ambientais, agregação de valor ao produto e melhor lucratividade. 

A busca pela redução do desperdício é um preceito básico das empresas para 

aumentar os lucros e promover um desenvolvimento sustentável na prática, em que 

simples adaptação em processos produtivos pode obter bons resultados. 

O processo reverso não é simples, uma vez que, para cada tipo de material e 

mercado, há um processo distinto, o que o torna ainda mais complexo, quando na cadeia 

de suprimentos existem muitas etapas e um número significativo de intermediários.  
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2. METODOLOGIA  

O presente estudo será realizado na Região Administrativa de Jundiaí que 

engloba sete municípios: Jundiaí, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, 

Louveira e Várzea Paulista. 

Nesta pesquisa, haverá a utilização de dois métodos de coleta de dados e 

informações. O primeiro constitui-se em uma pesquisa bibliográfica, realizada por 

consulta a livros, dissertações, teses, revistas científicas e artigos de congressos. 

O segundo será uma entrevista estruturada com os gestores responsáveis pelo 

setor de logística reversa das respectivas empresas. 

Conforme Vergara (2000  p. 48)  “a pesquisa bibliográfica é o estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, 

redes eletrônicas, isto é  material acessível ao público em geral”. Dessa forma, a 

pesquisa bibliográfica deve ser considerada como fonte secundária de dados em uma 

investigação. 

Conforme Lakatos; Marconi (1995  p. 15): “Pesquisar não é apenas procurar a 

verdade; é encontrar respostas para questões propostas  utilizando métodos científicos”. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa científica é uma realização concreta de uma 

investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com normas metodológicas, 

constituindo-se num caminho para se conhecer a realidade, pois haverá a descrição e a 

interpretação dos dados coletados durante a pesquisa e consequentemente a proposta de 

novas ideias para os problemas identificados. 

Quanto aos meios, a pesquisa será de campo e bibliográfica (VERGARA, 2000). 

De campo, pois os dados necessários serão obtidos pelo pesquisador no local do estudo; 

bibliográfica, uma vez que, nessa pesquisa, busca-se referências em livros, artigos, 

revistas especializadas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Na fundamentação teórica, serão abordados os conceitos que envolvem a 

problematização, os objetivos e a justificativa do trabalho. Dessa forma, serão 

apresentados os princípios que tratam do tema: Logística; Logística Reversa; Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e Gestão de Resíduos Sólidos; e Sustentabilidade.  

Diante de um mundo competitivo, as empresas devem efetuar constantes 

mudanças nos seus processos produtivos empresarias e no atendimento ao seu 

consumidor, pois antes as empresas não se preocupavam com a sua concorrência e com 

as responsabilidades perante aos consumidores e para obter seus objetivos, que é a 

satisfação do cliente as empresas começaram a utilizar uma ferramenta chamada de 

Logística. De acordo com Fleury (2008  p. 28)  “no rastro da globalização  surge o 

aumento da incerteza econômica, com isso a Logística tem que atuar em antecipação à 

demanda, produzindo o produto certo, no local correto, no momento adequado e com 

um preço justo”. 

Na atualidade, a geração de resíduos sólidos não é o único problema no processo 

produtivo a ser levado em conta, tem que haver também a destinação correta. É neste 

contexto que aparece a Logística Reversa com a finalidade de promover a destinação 

adequada aos resíduos industriais. 

Para que haja uma destinação adequada dos resíduos industriais, é necessário 

que as empresas, como também consumidores, promovam ações para diminuir a 

quantidade de resíduos industriais da seguinte forma: Reduzir (diminuir  o consumo de 

itens descartáveis; investir em bens duráveis e evitar desperdício), Reusar (usar o 

máximo ou dar novos usos a materiais) e Reciclar (transformar produtos e matérias-

primas em novos, diminuindo resíduos e o uso de energia). 

A reciclagem significa transformar algo utilizado em um novo material, pronto 

para consumo, e com isso, haverá diminuição dos impactos ambientais e preservação do 

meio ambiente. 

Conforme declaração do secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do 

Ministério do Meio Ambiente, Silvano Silvério da Costa, SENADO (2012):  

O Brasil tem uma baixa reciclagem e uma 

péssima destinação final dos resíduos, e a raiz 

do problema está no modelo atual, que atribui 

exclusivamente ao município a 

responsabilidade de cuidar do lixo. O custo de 
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implantação de aterros sanitários é de R$ 450 

por habitante para municípios de até 2 mil 

habitantes, o que dificulta o investimento para 

as pequenas cidades.  

As dificuldades enfrentadas pelos municípios, principalmente os pequenos, nos 

investimentos relacionados com a preservação do meio ambiente, estão na inexistência 

ou não permanência de dados e informações públicas para auxiliar as decisões dos 

gestores municipais. 

 

3.1. Logística  

A logística é de suma importância para a administração de qualquer tipo de 

negócio de forma integrada e estratégica, pois ela é responsável pela gestão dos 

materiais e tem a função de administrar os recursos financeiros e materiais, planejar a 

produção, o armazenamento, o transporte e a distribuição desses materiais, desde a 

entrada de insumos até o consumidor final. 

O papel da logística tem crescido muito, uma vez que as empresas estão 

buscando cada vez mais a qualidade de seus serviços e produtos, e a logística é uma 

parte importante para que isso ocorra, pois ela tem se mostrado como uma ferramenta 

poderosa na busca de soluções de uma boa administração. 

A logística tem como expressão de valor dois fatores importantes, o de tempo e 

o de lugar, pois os produtos devem estar à disposição dos clientes quando (tempo) e 

onde (lugar) eles demandam para consumi-los. 

A logística tem como um dos objetivos mais importantes, conseguir criar 

mecanismos para entregar os produtos ao destino final num tempo mais curto possível, 

reduzindo os custos, para tanto, é necessário executar as seguintes operações: comprar, 

receber, armazenar, separar, expedir, transportar e entregar o produto/serviço certo, na 

hora certa, no lugar certo, ao menor custo possível. 

As empresas têm que se adequar ao mercado de forma constante, com finalidade 

de se adaptar às tendências globais e conseguir a sobrevivência. Assim, a Associação 

Brasileira de Logística – ASLOG faz a seguinte definição de logística. 

“Logística é uma parte da cadeia de 

abastecimento que planeja, implementa e 

controla com eficácia o fluxo e a 

armazenagem dos bens, dos serviços e das 

informações entre o ponto da origem e o ponto 
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de consumo destes itens, a fim de satisfazer 

todas as exigências dos consumidores em 

geral.” 

Neste contexto, a logística torna-se uma ferramenta de suma importância, a qual 

deve ser utilizada pelos gestores das empresas com a finalidade de obter um diferencial 

competitivo, em consequência, o fortalecimento da imagem da instituição, pois atua em 

diversas atividades com o objetivo de garantir duas funções básicas: conferir 

características de lugar e de tempo aos produtos e serviços. De acordo com Ballou, a 

definição de Logística Empresarial é: 

“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 de consumo final, assim como dos 

fluxos de informação que colocam os produtos 

em movimento, com o propósito de 

providenciar níveis de serviço adequados aos 

clientes a um custo razoável”. Ballou (1995  

p.24), 

A partir de um planejamento e gerenciamento de forma eficaz de suas atividades 

logísticas nos negócios, as empresas estão proporcionando uma melhor satisfação aos 

clientes em termos de serviço, ao menor custo possível, dessa forma poderá haver 

geração de valores aos clientes fornecedores, como também para seus acionistas. 

Vários autores tais como: Bowersox e Closs (2001), Novaes (2001), Ballou 

(1993), dentre outros.  Definem na literatura conceitos modernos de Logística, porém 

um dos mais utilizados é fornecido pelo Council of Logistics Management – CLM  

(2001). 

Conforme o CLM – Council of Logistics Management (Conselho de 

Gerenciamento da Logística) – define logística como: 

“A área responsável por planejar  implementar 

e controlar, de maneira eficiente o fluxo direto 

e reverso dos produtos, serviços e de toda 

informação relacionada, ao longo da cadeia de 

suprimentos, desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo, de forma a atender às 

necessidades do cliente (CLM, 2001).” 

Nos inícios dos anos 90, com a abertura comercial surgiu á necessidade das 

empresas desenvolverem uma maior competitividade tanto no mercado nacional como 
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também no internacional, pois houve a necessidade de prestar um serviço diferenciado 

ao cliente  

 

Figura 02: CONCEITO MODERNO DE LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fleury, Wanke, Figueiredo, 2000 

Diante da aplicação devidamente correta da logística pelas empresas, haverá a 

possibilidade de um bom gerenciamento dos processos administrativos e melhorias nos 

índices de ganhos aos clientes em relação aos serviços prestados e produtos ofertados 

pelas empresas.  

De acordo com Santos (2008), os principais desafios do gerenciamento logístico 

são: 

- encurtar o fluxo logístico - as empresas deverão tentar diminuir os fluxos 

logísticos de operações, visando a uma eficiência maior na produção e a entrega dos 

seus produtos no mercado pela adoção de técnicas, como o just in time (JIT), que se 

propõe à redução e à racionalização de estoques e possibilita diminuição dos custos 

operacionais; 

· melhorar a visibilidade do fluxo logístico - a visibilidade do fluxo logístico 

permite melhor identificação dos gargalos de produção e a possível redução dos 

estoques. Para que isto ocorra, os departamentos de uma organização deverão procurar 
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compartilhar informações de forma qualitativa, o que facilitará para a organização 

melhorar as ações no mercado; 

· gerenciar a Logística como um sistema - o processo logístico deve ser 

gerenciado de forma sistêmica, pela importância na combinação da capacidade de 

produção com reais necessidades do mercado. O processo deve permitir reconhecer os 

inter-relacionamentos e interligações da cadeia de eventos que conectam fornecedor ao 

cliente para geração de valor para a cadeia de negócios, tendo a compreensão de que 

qualquer decisão Logística tomada reflete em qualquer parte do sistema ou no sistema 

inteiro. 

Segundo POZO (2008, p. 13)  

A abordagem logística tem como função 

estudar a maneira como a administração pode 

otimizar os recursos de suprimento, estoque e 

distribuição dos produtos ou serviços com que 

a organização se apresenta ao mercado por 

meio de planejamento, organização e controle 

efetivo de suas atividades correlatas, 

flexibilizando o fluxo dos produtos. 

A logística é de fundamental importância para os gestores na tomada de decisões 

estratégicas das empresas, pois ela atua desde a aquisição de matérias-primas até o 

consumo final, facilitando o fluxo destes produtos e informações, com a finalidade de 

reduzir custos e promover diferenciação no atendimento das demandas, dessa forma 

haverá agregação ao produto. 

De acordo com Bowersox e Closs (2001),  

“logística é o processo de planejamento  

implementação e controle eficiente e eficaz do 

fluxo e armazenagem de mercadorias, serviços 

e informações relacionadas desde o ponto de 

origem até o ponto de consumo, com o 

objetivo de atender às necessidades do 

cliente”.  

A atividade de Logística é uma das atividades que mais influencia na gestão dos 

negócios de organizações, independentemente do tipo ou tamanho dela, pois trata do 

processo de gerenciamento estratégico desde a aquisição do insumo ou produto, sua 

movimentação e controle, até a entrega aos consumidores ou clientes, com maximização 

de resultados e a custos reduzidos. Dessa forma a logística, agrega valor aos produtos e 

aos serviços tornando a organização mais competitiva no mercado de atuação. 
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3.1.1. Logística Reversa  

A logística reversa é uma área da logística empresarial que tem a finalidade de 

gerenciar e operacionalizar o retorno de bens e materiais após sua venda e/ou consumo 

para o ponto de origem, tem como objetivo principal a preservação do meio ambiente e 

atender aos princípios da sustentabilidade ambiental. 

No caso fluxo logístico reverso, as empresas têm que gerenciar todo o retorno 

dos materiais dos pontos de venda até seus centros de distribuição. No caso das 

metalúrgicas, elas usam como insumo de produção, em grande parte, a sucata gerada 

por ela própria ou por seus clientes e para isso usam centros coletores de carga. Dessa 

forma, aproveita a matéria-prima reciclada no seu processo produtivo. 

Para Rogers e Tibben-Lembke (1999) Logística Reversa é:  

“O processo de planejamento  implementação 

e controle do fluxo eficiente e de baixo custo 

de matérias primas, estoque em processo, 

produto acabado e informações relacionadas, 

desde o ponto de consumo até o ponto de 

origem, com o propósito de recuperação de 

valor ou descarte apropriado para coleta e 

tratamento de lixo”. 

As empresas que utilizam o gerenciamento do fluxo logístico reverso em seus 

processos produtivos se destacam no mercado onde estão inseridas, tendo em vista que 

demonstram para a sociedade uma imagem de empresa ecologicamente correta, devido 

à conscientização da necessidade de um desenvolvimento sustentável, principalmente 

relacionada à escassez de recursos e agregação de valor ao produto. 

As empresas implantam a logística reversa pela consciência ecológica, fator de 

economia, imagem das empresas junto à opinião pública, ou também motivadas por 

legislação, para que trabalhem dentro da legalidade. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (estabelecida pela lei 

12.305 de 02/08/2010), a logística reversa pode ser definida como: 

“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”. 
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A logística reversa trata da questão relacionada com a recuperação de produtos 

resíduos de um modo geral, desde o ponto de consumo até o local de origem ou de 

disposição em local seguro; neste contexto, trata de um tema bastante sensível e muito 

oportuno, pois é necessário realizar um descarte adequado para resíduos, contribuindo 

assim com a preservação do meio ambiente. 

Seja qual for o motivo que leva uma empresa a implantar a logística reversa, é 

necessário que haja um bom gerenciamento do fluxo inverso de maneira científica, pois 

torna-se essencial   um bom planejamento logístico, tendo em vista que o fluxo reverso 

é um fato comum. 

King et al. (2006) apresenta alternativa para a redução de resíduos, conforme a 

figura 03. 

 

Figura 03: Alternativas para Redução de Resíduos 

 
Figura 03 - Alternativas para redução de resíduos. 

Fonte: King et al., 2006 
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Após a vigência da publicação da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

Lei nº 12.305 de agosto de 2010, a Logística Reversa começou a ser discutida 

efetivamente com foco principal a eliminação e/ou minimização dos possíveis impactos 

ambientais em toda cadeia produtiva e de consumo. 

De acordo com Proença (2009), os principais fatores que levam ao bom 

aproveitamento da logística reversa estão apresentados no quadro 01. 

 

Quadro 01 - Principais fatores Para Aproveitar a Logística Reversa 

 
Fatores Ações 

Processos padronizados e 

mapeados 

 

Identificação, através de códigos, lacres, chips, 

embalagens etc. para o reconhecimento do produto 

e marca, facilitando o retorno desse material. 

Bons controles de entrada Todos os materiais coletados no ponto final do 

consumo, devidamente identificados, para que 

tenha certeza de seu destino, e não haja problemas 

futuros e retrabalhos. É necessário o treinamento de 

quem faz essa separação. 

Sistemas de informação O sistema de informações deve ser capaz de 

mostrar diversos pontos-chave, tais como medição 

de tempo, desempenho, níveis de qualidade dos 

produtos, entre outros para que não haja atraso e 

nem desperdício. 

Tempo de ciclo reduzido O ciclo deve ser o menor possível, para que não 

gere problemas como custo desnecessário, falta de 

caixa, espaços mal utilizados. Os principais fatores 

que levam à morosidade dos ciclos são processos 

mal estruturados, falta de procedimentos e 

controles. 

Rede Logística Planejada Instalações, transporte, pessoal treinado, são 

requisitos básicos para o bom funcionamento da 

logística reversa, assim como na logística de 

distribuição. 

Relação Colaborativa entre 

Clientes e Fornecedores 

Relações colaborativas e alianças são fundamentais 

para que haja um bom entendimento entre os 

fornecedores e os clientes. Essa é uma das 

principais ações da logística reversa.  
Quadro 01 - Principais fatores Aproveitar a Logística Reversa 

Fonte: Proença, 2009. 

O fluxo logístico reverso é comum para uma boa parte das empresas. Podemos 

citar como exemplo as siderúrgicas que usam como insumo de produção em grande 

parte a sucata gerada por seus clientes e para isso usam centros coletores de carga. A 
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indústria de latas de alumínio é notável no seu grande aproveitamento de matéria-prima 

reciclada, tendo desenvolvido meios inovadores na coleta de latas descartadas. 

Bowersox et al. (1986) destaca importância de também olharmos o fluxo 

reverso, como segue: 

“A Logística Reversa não serve 

necessariamente para aprimorar a 

produtividade logística. No entanto, o 

movimento reverso é justificado sobre uma 

base social e deve ser acomodado no 

planejamento do sistema logístico. [...]. O 

ponto importante é que a estratégia logística 

não poderá ser formulada sem uma 

consideração cuidadosa dos requerimentos da 

logística reversa”. (Bowersox et al, 1986, p. 

16). 

Com a implantação da logística reversa é possível haver retornos consideráveis 

relacionados à economia, devido ao reaproveitamento de materiais para a produção, o 

qual estimula cada vez mais novas iniciativas, entretanto, é difícil existir um cálculo 

fechado para o tamanho do investimento a fim de que seja realizada a 

operacionalização, pois o volume de investimento vai depender da quantidade de 

retorno dos resíduos para a empresa. 

Roberto Macedo, Presidente do ISLOG – Instituto de Logística diz que:  

Como estratégia competitiva, a logística 

reversa está se revelando uma grande 

ferramenta para as organizações. Produtos e 

materiais que anteriormente eram 

simplesmente descartados agora passam a ser 

reaproveitados e fazem parte do processo 

produtivo novamente. Isto torna-se viável por 

razões econômicas e razões ecológicas 

também, o uso de material reciclável está 

aumentando nas empresas, uma parte em 

consequência da consciência pela 

sustentabilidade, outra por legislações 

impostas pelo governo e ainda por ser viável 

sob o ponto de vista financeiro. A logística 

reversa tem como objetivo estratégico agregar 

valor aos produtos que deverão ser devolvidos 

ás empresas por algum motivo, seja garantia, 

fim do ciclo de vida, apresentação de defeitos, 

término de campanhas promocionais, erro no 

processamento do pedido, enfim inúmeras 

razões comerciais e até mesmo legais fazem 



34 

 

 

com que os produtos tenham que voltar a sua 

origem.  

O grande desafio para uma empresa implantar a logística reversa de forma eficaz 

e eficiente, bem com lucrativa está na conscientização e no envolvimento de todos 

(fornecedores, consumidores e colaboradores). Acrescenta-se ainda o custo associado à 

operacionalização de todo o processo produtivo da empresa e no descarte correto dos 

resíduos. 

Neste sentido  LEITE (2009 p. 28) afirma que: “Na gestão logística utilizam-se 

diversos indicadores de custos que variam entre empresas, como os custos controláveis, 

de oportunidade, irrecuperáveis, metas, melhorias etc., que podem ser utilizados da 

mesma forma nas operações de logística reversa”. 

As iniciativas relacionadas à logística reversa têm trazido consideráveis retornos 

para as empresas. Economias com a utilização de embalagens retornáveis ou com o 

reaproveitamento de materiais para produção têm trazido ganhos que estimulam cada 

vez mais novas iniciativas. 

O conceito de logística reversa, de acordo com Leite (2003, p.16), é a seguinte: 

“A LR 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”. 

A implantação da logística reversa deve estar relacionada a diversos objetivos, 

entre eles a redução de custos na cadeia de suprimentos, a questão ambiental, benefícios 

econômicos e vantagem competitiva. Dessa forma, as empresas que forem mais rápidas, 

terão maior vantagem competitiva sobre a concorrência, pois ao inovar o gerenciamento 

do fluxo reverso, haverá melhoria no serviço ao consumidor e também preservação ao 

meio ambiente. 

Com o bom gerenciamento da logística reversa pode-se gerar grandes economias 

para as empresas, esse é um dos motivos que as empresas estão optando para a 

implantação da logística reversa, com a finalidade de obter a vantagem competitiva e 

melhorar a imagem corporativa no mercado de atuação. 
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3.1.1.1 Logística reversa de pós-venda 

A logística reversa de pós-venda  tem a finalidade de atuar no equacionamento e 

operacionalização do fluxo físico e das informações logísticas de bens de pós-vendas, a 

logística reversa de pós-venda trabalha com produtos sem uso ou com pouco uso, os 

quais retornam aos diferentes elos da cadeia de distribuição por vários motivos, dentre 

eles: erros de expedição, produtos consignados, excesso de estoque, giro baixo, 

produtos sazonais, produtos defeituosos, recall de produtos, validade expirada e 

produtos danificados durante o transporte. 

Tem-se um Código do Consumidor bastante rigoroso que permite ao consumidor 

desistir e retornar sua compra num prazo de sete dias. Várias empresas, por razões 

competitivas, estão adotando políticas mais liberais de devolução de produtos. 

Os produtos ao retornarem para a cadeia de distribuição, devem ter a seguinte 

destinação: conserto, remanufatura, doação em caridade, desmanche, reciclagem e 

disposição final. É necessário que as empresas desenvolvam cada vez mais estratégias 

para que sejam reduzidos os retornos de produtos do pós-venda, pois os retornos geram 

custos para as empresas e ao mesmo tempo criam uma imagem negativa para a 

organização. 

Após o retorno dos produtos para a cadeia de distribuição, eles poderão ser 

submetidos a consertos ou reformas que permitam que retornem ao mercado primário 

ou a mercados diferenciados denominados secundários, agregando-lhes novamente 

valor comercial.  

As empresas devem implantar a logística reversa de pós-venda de forma que 

todo o processo seja bem gerenciado, com a finalidade de constituir uma fonte de 

vantagem competitiva por meio da diferenciação no atendimento ao consumidor final, 

atendimento esse que vai agregar valor perceptível aos clientes e, em longo prazo, os 

fideliza. 

Os custos da devolução são significativos, acredita-se que as perdas de vendas 

seriam bem maiores caso não fosse adotada essa prática de logística reversa do pós-

venda.   

Com relação aos produtos de pós-venda, os objetivos competitivos do fabricante, 

bem como os ganhos de competitividade estão resumidos no quadro 02. 
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Quadro 02 - Ganho de competitividade do fabricante no retorno de pós-venda 

Estratégia de 

competitividade 

Atividades de logística 

reversa 

Ganhos de produtividade 

Flexibilização estratégica 

do retorno dos produtos. 

Retirada e destinação de 

produtos com baixo giro;  

Garantia de destino dos 

produtos Retornados. 

Competitividade pela 

fidelização de clientes, 

imagem corporativa e 

imagem de prática de 

responsabilidade 

empresarial. 

Realocação de estoques 

em excesso. 

Redistribuição otimizada 

dos estoques. 

Redução de custos e 

aumento do nível de 

serviços ao cliente. 

Recaptura de valor 

otimizada do produto 

retornado. 

Busca e destinação para: 

venda como novo e venda 

no mercado  

Secundário. 

Redução de custos.  

 

Busca de valor na 

prestação de serviços 

pós-venda. 

Rede logística reversa de 

alta responsividade. 

Competitividade por 

melhoria de serviços, 

redução de custos e 

melhoria da imagem 

empresarial.  

Estratégia de busca de 

feedback de qualidade. 

Rastreabilidade dos 

motivos de retorno, apoio 

ao projeto do produto e 

apoio ao projeto do 

processo.  

Redução de custos e 

melhoria da imagem da 

marca.  

 

Estratégia de antecipação 

à Legislação. 

Montagem da rede reversa 

com tempo e baixo risco 

de erros.  

Redução de custos e 

melhoria da imagem 

corporativa. 
Fonte: Leite (2009, p.32)  

 

Segundo Lacerda (2002 apud GARCIA, 2006, p.4) define que:  

 Logística reversa pode ser entendida como um 

processo complementar à logística tradicional, 

pois enquanto a última tem o papel de levar 

produtos de sua origem dos fornecedores até 

os clientes intermediários ou finais, a logística 

reversa deve completar o ciclo, trazendo de 

volta os produtos já utilizados dos diferentes 

pontos de consumo a sua origem. No processo 

da logística reversa, os produtos passam por 

uma etapa de reciclagem e voltam novamente 

à cadeia até ser finalmente descartado, 

percorrendo o “ciclo de vida do produto”. 

Cadeias reversas de “Reparos e manutenção” originam-se na necessidade de 

substituição de componentes dos produtos ao longo de sua vida útil. Exemplos típicos 
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são os produtos dos setores de eletroeletrônicos, informática, telefonia, sistemas de 

comunicação, eletrodomésticos, automóveis, entre outros, nos quais os programas de 

logística reversa visam a equacionar os fluxos reversos de peças novas e reparadas, 

remanufaturadas de maneira a prestar serviço de pós-venda e satisfação aos clientes. O 

fluxo de componentes reparados ou remanufaturados poderá alimentar o próprio sistema 

de assistência técnica ou eventualmente ser revalorizado pela venda em mercado 

secundário, ou a outros destinos na hierarquia de revalorização dos bens. 

Conforme Leite e Brito, (2003, p. 211), a figura abaixo apresenta as Categorias 

de Retorno de Pós-venda dos produtos.  

 

Figura 04 – Formas de Retorno de Pós-Venda 

 
Fonte: Leite e Brito, 2003, p. 211  

Com a finalidade de evitar prejuízos econômicos no fluxo reverso de produtos 

do pós-venda, é preciso haver um bom gerenciamento em todo o processo, o qual deve 

prezar pela qualidade, a pontualidade, a entrega e o recolhimento, o que também facilita 

a preservação da imagem corporativa e a percepção que o público tem da imagem da 

empresa (LEITE, 2003). 

Com o aumento da velocidade da própria logística, que permite a entrega dos 

produtos num menor espaço de tempo, segue uma nova forma de consumo, juntamente 
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com uma nova visão de canal de distribuição. Para este novo formato, o fornecedor não 

se preocupa apenas em garantir o produto para o cliente, no menor tempo possível e 

com total segurança, mas também em estar pronto para um regresso imediato, caso este 

seja necessário. 

Leite (2003, p. 212-216) destaca as categorias de retorno dos bens de pós-venda 

utilizados na logística reversa, como sendo:  

Categorias de retornos comerciais: envolve movimentos logísticos reversos de 

mercadorias devolvidas devido a erros de expedição, excesso de estoque no canal de 

distribuição, em consignação, entre outros;  

Categoria de retorno por garantia/qualidade: envolve a devolução por 

defeitos de fabricação ou de funcionamento dos produtos, por avarias no produto ou na 

embalagem.  

Categoria de devolução por substituição de componentes: envolve a 

substituição de componentes de bens duráveis e semiduráveis em manutenção e 

consertos ao longo de sua vida útil. 

As iniciativas que vêm sendo tomadas pelas empresas em relação à logística do 

pós-venda, trazem às empresas uma compensação em seus custos e, consequentemente, 

aumentam sua lucratividade, devido à agregação de valor ao produto, que garante um 

diferencial competitivo para a empresa. 

 

3.1.1.2 Logística reversa de pós-consumo 

Os produtos de pós-consumo referem-se àqueles que encerram sua vida útil e 

que podem ser enviados a destinos finais tradicionais como a incineração ou aterros 

sanitários, ou retornar ao ciclo produtivo por meio de canais de desmanche, reciclagem 

e reuso em uma extensão de sua vida útil.   

 Na concepção de LEITE, (2003) apud LÉLIS; FORTES (2007, p. 3) a logística 

reversa de pós-consumo está voltada para a gestão de materiais, e as informações 

logísticas referentes aos bens de pós-consumo, descartados pela sociedade em geral, que 

retornam ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição 

reversos específicos. 

Os canais de distribuição reversos de bens de pós-consumo constituem-se nas 

diversas etapas de comercialização pelas quais fluem os resíduos industriais e os 
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diferentes tipos de bens de utilidade ou seus materiais constituintes, até sua reintegração 

ao processo produtivo.   

“A logística reversa de pós-consumo, 

contrariamente à logística reversa de pós-venda, 

na qual o fluxo reverso se processa por meio de 

parte da cadeia de distribuição direta, possui uma 

estrutura própria de canal formada por empresas 

especializadas em suas diversas etapas, que 

formam o reverse supply chain. Essa 

especialização refere-se tanto ao tipo de atividade 

desempenhada como à natureza do material ou 

produto de pós-consumo trabalhado”. LEITE 

(2003, p. 83) 

Os bens de pós-consumo são os produtos ou materiais constituintes cujo prazo 

de vida útil chegou ao fim, sendo assim considerados impróprios para o consumo 

primário, ou seja, não podem ser comercializados em canais tradicionais de vendas. No 

entanto, não quer dizer que não possam ser reaproveitados. Isso é possível graças à 

adoção da logística reversa e de seus canais de distribuição reversos (CDRs). 

Sinnecker (2007, p. 38) também analisa bens de pós-consumo afirmando que: 

[...] constituem-se bens de pós-consumo dos 

produtos em seu fim de vida útil ou usada com 

possibilidade de utilização bem como, os 

resíduos industriais em geral. Seu objetivo 

estratégico é o de agregar valor a um produto 

logístico constituído por bens inservíveis ao 

proprietário original, ou que ainda possuam 

condições de utilização, por produtos 

descartados por terem atingido o fim de vida 

útil e por resíduos industriais. Estes produtos 

de pós-consumo poderão se originar de bens 

duráveis ou descartáveis e fluírem por canais 

reversos de Reuso, Desmanche, Reciclagem 

até a destinação final. 

A logística reversa de pós-consumo trata do fluxo reverso de produtos e 

materiais gerados do descarte, depois de acabada sua função principal e que retornam ao 

ciclo produtivo. A maior preocupação da Logística Reversa de Pós-Consumo é com o 

meio ambiente, conceito pelo qual poder ser destacado a seguir: 

A Logística Reversa de Pós-Consumo está 

ligada à preocupação com o meio ambiente, 

com a conscientização de que os recursos 

oferecidos pela natureza são finitos. É nesse 

contexto que se insere o problema ecológico 
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nos canais de distribuição reversos e observa-

se um crescente interesse de empresas 

modernas, entidades governamentais e 

comunidades em geral pelo envolvimento 

ativo, nos problemas ecológicos, na defesa de 

sua própria importância econômica e no 

posicionamento de sua imagem corporativa. 

(REGO, 2005, p. 18) 

Pós-consumo refere-se aos produtos já adquiridos e descartados pelo 

consumidor. São produtos cuja vida útil chegou ao fim ou que foram jogados fora 

devido a defeitos ocorridos ao longo do tempo, cujo conserto é considerado inviável, ou 

por não se adequarem mais às conveniências do consumidor. 

De acordo com (LEITE, 2003), fazem parte da logística reversa dois canais de 

distribuição reversos, são eles: pós-venda e pós-consumo. 

Os canais de distribuição reversos de pós-

consumo trata da área da logística que 

equaciona e operacionaliza igualmente o fluxo 

físico e as informações correspondentes de 

bens de pós-consumo – A logística de pós-

consumo deverá planejar, operar e controlar o 

fluxo de retorno dos produtos de pós-consumo 

ou de seus materiais constituintes 

classificados, em função de seu estado de vida 

e origem  em: ‘condições de uso’  ‘fim de vida 

útil’ e ‘resíduos industriais’. (LEITE  2003  

p19, 20.). 

 

A logística reversa de pós-consumo está ligada à preocupação com o meio 

ambiente, com a conscientização de que os recursos oferecidos pela natureza são finitos. 

É nesse contexto que se insere o problema ecológico nos canais de distribuição reversos 

e observa-se um crescente interesse de empresas modernas, entidades governamentais e 

comunidades em geral pelo envolvimento ativo, nos problemas ecológicos, na defesa de 

sua própria importância econômica e no posicionamento de sua imagem corporativa. 

Os produtos podem ser aproveitados de três maneiras: reciclagem de materiais, 

reutilização e incineração. O sistema de reciclagem agrega valor econômico, ecológico 

e logístico aos bens de pós-consumo, criando condições para que o material seja 

reintegrado ao ciclo produtivo, gerando uma economia reversa. 

O fluxograma da Logística Reversa de pós-consumo pode ser visto da seguinte 

forma: 
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Figura 05: Fluxograma da Logística Reversa do pós-consumo 

 

  Figura 05 - Logística reversa de Pós-Consumo  

  Fonte: Leite (2009) 

Quando bem estruturada, a cadeia reversa proporciona significativos ganhos 

para a empresa, para o meio ambiente e para a sociedade. O objetivo econômico da 

implementação da logística reversa de pós-consumo pode ser entendido como ações que 

visem à obtenção de resultados financeiros por meio de economias obtidas nas 

operações industriais, principalmente pelo aproveitamento de matérias-primas 

secundárias provenientes dos canais reversos de reciclagem, ou de revalorizações 

mercadológicas nos canais reversos de reuso e manufatura.  

A gestão ambiental de resíduos sólidos é uma questão que tem relevância em 

diferentes áreas de interesse. Os enfoques econômicos, social, ambiental, tecnológico e 

cultural cooperam no sentido de possibilitar a construção de cenários e apresentar 

soluções que atendam demandas de diferentes segmentos da sociedade. 

O aumento do descarte é proporcional à diminuição do ciclo de vida dos 

produtos. O crescimento do poder de consumo, gerado pelas novas tecnologias de 

fabricação que barateiam o custo de venda, sistemas logísticos que buscam cada vez 

mais a qualidade do serviço garantindo a acessibilidade dos consumidores e o 

Marketing acirrado em função das vendas são fatores que acarretam o problema. 
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Com a diminuição do ciclo de vida dos produtos, o aumento do descarte de 

resíduos torna-se cada dia evidente, e isso gera motivo para preocupação por parte da 

sociedade com o descarte correto desses resíduos, pois num futuro próximo, causaria, 

ainda mais, impactos ambientais negativos. 

Nesse contexto, pode-se dizer que a logística reversa de pós-consumo deve 

administrar não somente a entrega do produto ao cliente, mas também o seu retorno, 

direcionando-o para ser descartado ou reutilizado de forma correta. Dessa forma, a 

empresa estará contribuindo para um desenvolvimento sustentável, o qual vai refletir em 

vantagens competitivas para instituição. 

 

3.2 Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 

A Lei Geral é o novo Estatuto Nacional das Microempresas (ME) e das 

Empresas de Pequeno Porte (EPP). Instituída pela Lei Complementar n. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, veio estabelecer normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e 

favorecido a ser dispensado às MEs e EPPs no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados  do Distrito Federal e dos Municípios  nos termos dos artigos 146  III  “d”  170  

IX e 179 da Constituição Federal. 

Esta lei sofreu importantes ajustes pela Leis Complementares 127/2007, 128/ 

2008  133/2009 e pela LC 139/2011 e ficou conhecida como a “Lei Geral das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte” ou  mais sucintamente  das “Lei Geral 

das Micro e Pequenas Empresa”. 

PESSOAS JURÍDICAS EXCLUÍDAS DA LEI GERAL. 

Nos termos da lei, não poderão ingressar e se beneficiar do regime diferenciado 

e favorecido previsto na Lei Geral as pessoas jurídicas: 

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica 

que tenha sede no exterior; 

III – de cujo capital participe pessoa física inscrita como empresário ou que seja 

sócia de outra empresa beneficiada pela Lei Geral, desde que a receita bruta global9 

ultrapasse o limite da EPP (R$ 3.600.000,00); 

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa 

não beneficiada pela Lei Geral, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 

EPP; 
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V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa 

jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de EPP; 

VI – cooperativas, salvo as de consumo; 

VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica; 

VIII – instituição financeira, corretora ou distribuidora de títulos, valores 

mobiliários e câmbio, arrendamento mercantil, seguros e previdência em geral; 

IX – resultante de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 

jurídica ocorrido nos últimos 5 anos; 

X – sociedade por ações. 

A classificação de porte de empresa adotada pelo BNDES e aplicável a todos os 

setores está resumida no quadro a seguir: 

Classificação Receita operacional bruta anual 

Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 

milhões 

Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 

milhões 

Média-grande empresa Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 

milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

Fonte: BNDES 

As micro e pequenas empresas são 99% dos estabelecimentos empresariais no 

Brasil, o que significa mais de 6,3 milhões de empresas em plena atividade. O Sebrae 

classifica as empresas segundo o porte: microempresa é aquela que tem até 19 ocupados 

e pequena empresa possui entre 20 e 99 ocupados. 

 

3.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos   

Com o crescimento constante da população, surge a necessidade de aumentar a 

industrialização de matérias-primas, transformando-as em produtos industrializados, 

situação essa que contribui para o aumento dos resíduos sólidos, os quais provocam 

impactos para o meio ambiente e para a qualidade de vida da população.  
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As empresas, antes da logística reversa, não viam como sua responsabilidade o 

descarte dos resíduos, após o uso pelos clientes que o descartavam em qualquer lugar, 

causando risco ao meio ambiente. Devido à crescente pressão pela sociedade, de modo 

geral, aumento da fiscalização das autoridades, as empresas estão mais suscetíveis para 

reduzir os resíduos gerados por seus produtos. Por conta das novas leis relacionadas ao 

gerenciamento de resíduo, alto custo e o impacto ambiental, as empresas visam à 

reciclagem como vantagem. 

Com a crescente preocupação com a preservação dos recursos naturais pela 

sociedade, faz com que apareça uma legislação para tratar do assunto em questão. Nesse 

contexto, entrou em vigor a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei nº 

12.305 de 02 de agosto de 2010, que trata da correta destinação final dos resíduos 

sólidos para a preservação do meio ambiente. 

Com a vigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabeleceu como 

instrumento de desenvolvimento econômico e social a implantação de sistemas de 

logística reversa, imputando a responsabilidade pós-consumo aos fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, implantou-se a 

responsabilidade compartilhada. 

De acordo com a Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que institui a política 

nacional de Resíduos Sólidos, define como responsabilidade compartilhada o seguinte: 

Art. 30 – É instituída a responsabilidade com-

partilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a 

ser implementada de forma individualizada e 

encadeada, abrangendo os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, os 

consumidores e os titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, consoante as atribuições e 

procedimentos previstos nesta seção. 

Conforme o parágrafo único do artigo 30 da referida lei, a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo: 

I – compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os 

processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, 

desenvolvendo estratégias sustentáveis; 

II – promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua 

cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas; 
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III – reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição 

e os danos ambientais; 

IV – incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio 

ambiente e de maior sustentabilidade; 

V – estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de 

produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis; 

VI – propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e 

sustentabilidade; 

VII – incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

A quantidade de volume de resíduos sólidos industriais aumenta a cada dia e 

causa sempre uma preocupação com o meio ambiente em todo o mundo. Neste 

contexto, foi criada, no Brasil Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual tem 

como objetivo organizar o tratamento do lixo no país, incluindo incentivos para a 

reciclagem e a sustentabilidade. 

Diante desse cenário, as empresas devem efetuar mudanças no gerenciamento, 

principalmente nos assuntos relacionados aos resíduos sólidos, com foco em especial na 

coleta, no destino final e o tratamento de resíduos, além de estabelecer diretrizes para 

reduzir a geração de lixo e combater o desperdício de materiais descartados. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como um dos objetivos principais a 

proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. A não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. A logística reversa como conjunto de ações para 

facilitar o retorno dos resíduos aos seus geradores para tratamento ou reaproveitamento 

na forma de novos produtos.  

A Constituição de República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro 

de 1988, art. 225 diz: 

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. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos trata das diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, como também da responsabilidade 

dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. 

http://www.infoescola.com/ecologia/politica-nacional-de-residuos-solidos/
http://www.infoescola.com/ecologia/politica-nacional-de-residuos-solidos/
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Esse assunto ficou em tramitação no Congresso Nacional por quase 20 anos e 

finalmente virou a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, a qual foi regulamentada 

pelo Decreto Lei Decreto nº 7404/2010, de 23 de dezembro de 2010. Um dos assuntos 

mais debatidos nessa lei foi a Logística Reversa, em que se estabelece regras aos 

empresários (geradores de resíduos sólidos); sobre a necessidade da destinação ou 

disposição final aos resíduos produzidos. 

No entanto, para haver um meio ambiente sustentável é necessária a participação 

da sociedade de forma intensa. Desta forma o Poder Público e o Setor Privado têm que 

trabalhar em conjunto para que os objetivos sejam alcançados. 

A nova lei, que regula a reciclagem e disciplina o manejo dos resíduos, acarreta 

uma série de mudanças para consumidores, empresas e poder público. A principal 

mudança para o poder público reside no fato de que a União, os Estados e os 

Municípios terão um prazo de quatro anos para elaborar um plano de manejo dos 

resíduos sólidos, respeitando algumas diretrizes, tais como: 

• todas as entidades estão proibidas de manter ou criar lixões; 

• as prefeituras deverão construir aterros sanitários adequados ambientalmente, 

nos quais só poderão ser depositados os resíduos, sem qualquer possibilidade de 

reaproveitamento ou compostagem; 

• a União, os Estados e os municípios são obrigados a elaborar planos para tratar 

dos resíduos sólidos, estabelecendo metas e programas de reciclagem; 

• os municípios somente receberão dinheiro do Governo Federal para projetos de 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos depois da aprovação de planos de gestão; 

• os consórcios intermunicipais relacionados ao lixo terão prioridade no 

financiamento federal. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que todos os agentes 

envolvidos na fabricação, distribuição, venda e consumo de produtos sejam 

responsáveis pelos seus resíduos. Estabelece também o fechamento de todos os 

chamados lixões (locais em que o lixo é depositado sem tratamento ou separação) até o 

ano de 2014. Com isso, a sociedade e o poder público devem buscar alternativas para o 

lixo produzido nas cidades. O aumento da reciclagem é, com certeza, uma delas. 

Um dos principais fundamentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a 

logística reversa, a qual é vista como um instrumento de desenvolvimento econômico e 
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social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. 

 As empresas devem reaproveitar os resíduos em seu ciclo produtivo ou em 

outras cadeias, ou dar a eles destinação final ambientalmente adequada. A PNRS 

estabelece a obrigatoriedade imediata da adoção de medidas de logística reversa aos 

geradores de resíduos passíveis de causar prejuízo à saúde, se descartados 

irregularmente. 

Art. 25. O poder público, o setor empresarial e 

a coletividade são responsáveis pela 

efetividade das ações voltadas para assegurar 

a observância da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais 

determinações estabelecidas nesta Lei e em 

seu regulamento. 

Um ponto de grande importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a 

responsabilidade compartilhada, como sendo, as obrigações individualizadas de cada 

gerador de resíduos sólidos, a fim de minimizar as quantidades, causando menor 

impacto ao meio ambiente e à saúde humana a caminho de um consumo sustentável. 

Nesse contexto, a responsabilidade compartilhada é vista como um instrumento 

concreto que está embasado em conceitos políticos, fiscalizados por órgãos ambientais 

competentes. 

Com a vigência da Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 - Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, surge um grande desafio para as empresas, o qual demanda, em 

especial na logística reversa, a tomada de decisões estratégicas, como a integração de 

seus processos internos.  Muitas empresas já estão implantando ações e programas de 

gerenciamento de resíduos sólidos visando não apenas atender às exigências da PNRS, 

mas também melhorar seus processos de gestão relacionados à logística reversa. 

 

3.3 Resíduos Sólidos Industriais 

Os resíduos industriais são originados nas atividades dos diversos ramos da 

indústria, tais como: o metalúrgico, o automotivo, o químico, o petroquímico, o de 

papelaria, da indústria alimentícia, etc. O resíduo industrial é um dos maiores 

responsáveis pelas agressões fatais ao meio ambiente.  

Com o aumento no volume de resíduos gerados, caso não seja bem gerenciado, 

ele vai contribuir para a degradação do meio ambiente como um todo. Problemas 
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relacionados com os resíduos sólidos são cada vez mais visíveis e crescentes, os quais 

contribuem para a degradação dos recursos hídricos, do solo e do ar. 

Segundo a definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

2004, (NBR 10004), define resíduos sólidos da seguinte forma, como segue: 

Resíduos Sólidos são resíduos nos estados 

sólidos e semi-sólidos que resultam de 

atividades de origem: industrial, doméstica, 

hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição 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 de água, ou 

exijam para isso soluções técnicas e 

economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível. (ABNT, 2004 p.71)  
 

De acordo ainda com a NBR 10.004/04 – Resíduos Sólidos – Classificação, os 

resíduos sólidos são classificados em:  

a) resíduos classe I – Perigosos: são aqueles que apresentam inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenecidade, ou seja, são aqueles que 

apresentam risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou 

acentuando seus índices ou riscos ao meio ambiente, quando gerenciados de forma 

inadequada;  

b) resíduos classe II – Não perigosos: esses resíduos subdividem-se em resíduos 

classe II A – Não inertes e resíduos classe II B – Inertes;  

b1) resíduos classe II A – Não inertes: são aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I – Perigosos ou de resíduos classe II B – Inertes. Esses 

resíduos podem ter propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água;  

b2) resíduos classe II B – Inertes: São aqueles resíduos que, quando submetidos 

a um contato dinâmico ou estático com água destilada ou deionizada, à temperatura 

ambiente, não tenham nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor. 
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As preocupações com os resíduos sólidos, tiveram inicio a partir do momento 

que a população observou os prejuízos que eles provocavam ao seu meio: 

[...] a partir dos anos 70, a conscientização 

ambiental baseou-se fundamentalmente nas 

denúncias sobre a contaminação industrial, 

resíduos tóxicos, agrotóxicos utilizados na 

lavoura e a poluição nas cidades. A legislação 

decorrente foi marcada 

por impor o tratamento dos resíduos no final 

do processo produtivo, o que num primeiro 

momento foi entendido pelas empresas mais 

como um entrave, que envolvia um aumento 

de custos e a ampliação de procedimentos 

administrativos de 

controle e acompanhamento da legislação, ou 

seja, mais burocracia (DIAS, 2010, p. 161). 

Os problemas gerados pelo acúmulo e o descarte de forma irregular dos resíduos 

sólidos, como também a falta do tratamento adequado dos resíduos sólidos têm 

despertado discussões, mobilizações e intensa procura de alternativas que visem ao 

equilíbrio sustentável do meio ambiente. 

Os resíduos sólidos constituem-se em um dos maiores problemas da atualidade. 

Faz-se necessário o conhecimento das características físicas desses materiais para que se 

possa manejá-los de forma adequada, produzindo assim, impactos em menor escala. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os resíduos sólidos são 

classificados quanto à origem e à periculosidade. 

Quanto à origem podem ser: 

a) resíduos domiciliares: são resíduos originários das atividades domésticas em 

residências urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: são resíduos originários da varrição, limpeza 

de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: quando compreendem os resíduos domiciliares e 

os resíduos de limpeza urbana; 

d) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: são resíduos gerados 

nessas atividades, excetuados os resíduos sólidos urbanos; 

e) resíduos industriais: são resíduos gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais; 

f) resíduos de serviços de saúde: são resíduos gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

Sisnama e do SNVS; 
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g) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis; 

h) resíduos agrossilvopastoris: são resíduos gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades; 

i) resíduos de serviços de transportes: são resíduos originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

j) resíduos de mineração: são resíduos gerados na atividade de pesquisa, 

extração ou beneficiamento de minérios. 

O processo de tratamento dos resíduos sólidos deve ser bem gerenciado, tendo 

em vista eles representam uma substancial parcela dentre todos os resíduos gerados, e 

quando mal gerenciados, tornam-se um problema sanitário, ambiental e social.  

Na Figura 06, é apresentado, de forma resumida, um esquema da classificação 

dos resíduos sólidos segundo a fonte geradora. 

 

Figura 06: Esquema da classificação dos resíduos sólidos. 

 

 
Figura 06: Esquema da classificação dos resíduos sólidos. 

Fonte (Cabral, 2007). 
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Um dos fatores que ressalta a necessidade de uma atuação mais 

urgente na gestão de resíduos industriais são os inúmeros episódios crít icos 

de poluição que têm sido relacionados ao trato inadequado desses resíduos,  

causando efeitos danosos à população e ao meio ambiente . 

Durante o processo produtivo, é necessário que os gestores das empresas 

conheçam o tratamento e o destino dos resíduos industriais gerados e apliquem esses 

conhecimentos de forma integrada, para que as soluções sejam as mais corretas, pois, os 

resíduos continuam sendo considerados como importantes fontes de contaminação do 

meio ambiente. 

Os resíduos industriais constituem um problema ambiental e o seu 

gerenciamento deve ser conduzido de forma adequada, seja pela sua disposição final ou 

pela reciclagem.  

A Resolução nº 313, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), de 

29 de outubro de 2002, define resíduo sólido industrial: 

“É todo o resíduo que resulte de atividades 

industriais e que se encontre nos estados 

sólidos, semi-sólidos, gasoso – quando 

contido, e liquido – cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede 

publica de esgoto ou em corpos d’água  ou 

exijam para isso soluções técnicas ou 

economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta 

definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água e aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de 

poluição”. (CONAMA 2002) 

Na Gestão dos resíduos é preciso notar que ela implica primeiramente em uma 

mudança de comportamento por parte de toda a comunidade. O gerenciamento e a 

minimização na produção de resíduos são atitudes ambientais responsáveis e devem ser 

práticas corriqueiras em indústrias, necessitando do comprometimento de todas as 

pessoas envolvidas com as atividades de produção, para que o programa tenha chance 

de sucesso. 

A geração e o controle de resíduos produzidos nas empresas têm despertado 

grande interesse pelos consumidores, fornecedores e produtores de um modo geral, com 

a finalidade preservação do meio ambiente. Para tanto, é preciso que seja implementada 
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ações para quantificar e caracterizar os resíduos industriais, de modo a definir os 

sistemas de tratamento ou condicionamento mais adequados. 

A partir da publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305, de 2 de 

agosto de 2010), o gerenciamento passou a ser olhado de forma mais significativa por 

partes de todos envolvidos no processo produtivo.  

 

3.5 Sustentabilidade  

O grande desafio da atualidade é promover o desenvolvimento sustentável 

entendido como desenvolvimento capaz de satisfazer às necessidades presentes, sem 

comprometer as necessidades das futuras gerações. No entanto, o conceito de 

desenvolvimento sustentável vincula-se à preocupação na manutenção e na existência 

de recursos naturais para a continuidade das gerações futuras. Apesar das economias 

poderem apresentar diferentes interpretações, elas deverão estar centradas no objetivo 

comum, inerente ao conceito de desenvolvimento sustentável e nas estratégias 

necessárias para sua execução. 

A palavra sustentabilidade está diretamente ligada às ações praticadas pelos 

seres humanos, com a finalidade de suprir as suas necessidades, sem o 

comprometimento da integridade dos recursos naturais para as futuras gerações. Uma 

empresa sustentável pode ser definida como aquela que pratica atitudes em prol do 

combate ao desperdício. 

Os conceitos atribuídos à palavra sustentabilidade são muito interessantes, mas o 

desafio das empresas é saber como praticar a sustentabilidade na prática, pois para 

alguns gestores é levado em conta o preço da implantação, outros pensam que é 

somente para grandes empresas. Essa ideia precisa ser abandonada o mais rápido 

possível, pois se as pequenas e micro empresas não se preocuparem com a 

sustentabilidade, com certeza elas perderão competitividade frente a seus concorrentes. 

Hoje é praticamente indispensável adoção de práticas que promovam o 

desenvolvimento sustentável, ou seja, as empresas passam a não se preocupar apenas 

com os ganhos, mas também com o respeito aos fatores ambientais e sociais envolvidos 

em todo o processo em que elas estão inclusas. 

De acordo com (ACSELRAD, 2001), as seguintes questões discursivas têm sido 

associadas à noção de sustentabilidade: 



53 

 

 

- da eficiência, antagônica ao desperdício da 

base material do desenvolvimento, com 

reflexos da racionalidade econômica sobre o 

“espaço não-mercantil planetário”; 

- da escala, determinante de limites 

quantitativos para o crescimento econômico e 

suas respectivas pressões sobre os recursos 

ambientais; 

- da eqüidade, articuladora analítica entre 

princípios de justiça e ecologia; 

- da auto-suficiência, desvinculadora de 

economias nacionais e sociedades tradicionais 

dos fluxos de mercado mundial, como 

estratégia apropriada para a capacidade de 

auto-regulação comunitária das condições de 

reprodução da base material do 

desenvolvimento; 

- da ética, evidenciadora das interações da base 

material do desenvolvimento com as 

condições de continuidade da vida do planeta. 

(ACSELRAD, 2001). 

Para as empresas praticarem o desenvolvimento sustentável, em primeiro lugar, 

elas devem reconhecer que os recursos naturais são finitos, devem usar tais recursos 

naturais com respeito ao próximo e ao meio ambiente. Preservar os bens naturais e a 

dignidade humana. 

Desenvolvimento sustentável está relacionado à qualidade, ao invés da 

quantidade, com a redução de matéria-prima e produtos. Assim sendo, o 

desenvolvimento sustentável deve ser visto como um processo de transformação que 

ocorre de forma harmoniosa nas dimensões espacial, social, ambiental, cultural e 

econômica, a partir do individual para o global. 

A preocupação com meio ambiente faz com que logística reversa deve andar 

juntamente na mesma velocidade da sustentabilidade, com a finalidade de efetuar uma 

conscientização ecológica em toda a sociedade. Dessa forma, espera-se que as empresas 

reduzam os impactos negativos do seu processo produtivo ao meio ambiente, e 

consequentemente haverá uma melhoria na imagem institucional. 

De acordo com (Portal da Sustentabilidade, 2011), a definição de 

sustentabilidade é: 

 “Sustentabilidade é um conceito sistêmico  

relacionado com a continuidade dos aspectos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais da 

sociedade humana. Propõe-se a ser um meio 
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de configurar a civilização e atividade 

humanas, de tal forma que a sociedade, os seus 

membros e as suas economias possam 

preencher as suas necessidades e expressar o 

seu maior potencial no presente, e ao mesmo 

tempo preservar a biodiversidade e os 

ecossistemas naturais, planejando e agindo de 

forma a atingir pró-eficiência na manutenção 

indefinida desses ideais. A sustentabilidade 

abrange vários níveis de organização, desde a 

vizinhança local até o planeta inteiro”.  

 

Por meio de um estudo elaborado pelo ILOS (2011) (Figura 07), percebeu-se um 

crescimento da consciência ambiental pelos consumidores com relação às exigências 

ambientais. Hoje os consumidores são capazes de identificar com mais facilidade os 

problemas ambientais, isso faz com que as empresas sintam o aumento da exigência 

ambiental, já que seus consumidores começam a priorizar produtos e empresas que 

realizam ações ecologicamente corretas. 

A figura 07 demonstra a pressão dos clientes para redução de impactos 

ambientais, como segue:  

Figura 07: Pressão dos Clientes para Redução de Impactos Ambientais 

 

 
Figura 4 – Pressão dos clientes para redução de impactos ambientais  
Fonte: ILOS (2011) 
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É necessário esclarecer para a população que os recursos naturais são finitos e 

por isso precisa haver um bom gerenciamento de tais recursos para que o 

desenvolvimento sustentável seja alcançado. Nesta linha de pensamento, as empresas 

que praticarem a logística reversa, irão encontrar formas de atuar para reduzir os 

impactos ambientais causados no processo produtivo. 

Com o crescimento da industrialização e do desenvolvimento, surgiram novas 

demandas para a gestão ambiental, as quais devem estar relacionadas com a promoção 

do desenvolvimento sustentável. 

As empresas devem utilizar no seu processo produtivo os recursos naturais da 

melhor forma possível para que não haja degradação do meio ambiente, dessa forma 

haverá um desenvolvimento sustentável e surgirá a vantagem competitiva sobre os seus 

concorrentes. 

Organizações de todos os tipos estão cada vez mais preocupadas em atingir e 

demonstrar um desempenho ambiental correto, controlando os impactos de suas 

atividades, de seus produtos ou serviços, levando em consideração sua política e seus 

objetivos ambientais.  

Esse comportamento se insere no contexto de uma legislação cada vez mais 

exigente, do desenvolvimento de políticas econômicas, de outras medidas destinadas a 

estimular a proteção ao meio ambiente e de uma crescente preocupação das partes 

interessadas em relação a estas questões. 

A sustentabilidade deve andar na mesma velocidade que a Logística Reversa, 

pois a preocupação com o meio ambiente aumenta a cada dia nas empresas e faz com 

que elas tenham uma gestão sustentável que deve ter como principais fatores: recursos 

naturais, humanos e financeiros. 

Em suma deve haver a readequação da cadeia de suprimentos, tornando em 

cadeias ambientalmente adequadas, isto é, em cadeias de suprimentos sustentáveis, 

atendendo, assim, às três dimensões da sustentabilidade: ambiental, social e econômica.  

O conceito descrito por Sachs (1993) refere-se à sustentabilidade conforme 

explicitado a seguir. 

“Sustentabilidade ecológica – refere-se à base física do processo de 

crescimento e tem como objetivo a manutenção de estoques dos recursos naturais, 

incorporados as atividades produtivas. 
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Sustentabilidade ambiental – refere-se à manutenção da capacidade de 

sustentação dos ecossistemas, o que implica a capacidade de absorção e recomposição 

dos ecossistemas em face das agressões antrópicas. 

Sustentabilidade social – refere-se ao desenvolvimento e tem por objetivo a 

melhoria da qualidade de vida da população. Para o caso de países com problemas de 

desigualdade e de inclusão social, implica a adoção de políticas distributivas e a 

universalização de atendimento a questões como saúde, educação, habitação e 

seguridade social. 

Sustentabilidade política – refere-se ao processo de construção da cidadania 

para garantir a incorporação plena dos indivíduos ao processo de desenvolvimento.  

Sustentabilidade econômica – refere-se a uma gestão eficiente dos recursos em 

geral e caracteriza-se pela regularidade de fluxos do investimento público e privado. 

Implica a avaliação da eficiência por processos macro sociais.” (Agenda 21 brasileira) 

De acordo com a figura 08, segue um modelo de cadeia de suprimentos 

sustentável. 

 

Figura 08: Cadeia de Suprimentos Sustentável 

 

Figura 08 - Cadeia de suprimentos sustentável (Rogers, 2010) 
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O desafio no trabalho da gestão da cadeia de suprimentos sustentável é fazer 

com que todos percebam que a adoção de práticas de preservação ambiental contribui 

para a melhor eficiência operacional, o que pode levar ao aumento da competitividade e 

de novas oportunidades de negócios.  

 

3.6 Crédito de Carbono  

Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCE) são certificados 

emitidos quando ocorre a redução de emissão de gases do efeito estufa (GEE). O 

princípio é simples. As agências de proteção ambiental reguladoras emitem certificados 

autorizando emissões de toneladas de dióxido de enxofre, monóxido de carbono e 

outros gases poluentes. Por convenção, uma tonelada de dióxido de carbono (CO2) 

equivale a um crédito de carbono. Esse crédito pode ser vendido no mercado 

internacional, principalmente para empresas de países desenvolvidos ou bancos de 

investimento. 

Os países desenvolvidos são obrigados a cumprir metas de redução de emissões 

de gases do efeito estufa de acordo com o Protocolo de Kyoto, o primeiro tratado 

mundial de combate às mudanças climáticas, 

O Brasil é um país em desenvolvimento e não é obrigado a reduzir os seus gases 

poluentes. No entanto governo federal determinou metas voluntárias para tal. Dessa 

forma, muitas empresas que não têm obrigação legal de reduzir suas emissões passaram 

a fazê-lo por iniciativa própria. A preocupação com o meio ambiente e com a 

sustentabilidade pode se traduzir em vantagens competitivas para a empresa, dizem os 

especialistas. 

De acordo com (LIMIRO, 2009), a participação do Brasil no mercado de 

carbono e da seguinte forma: 

O potencial brasileiro para participação no 

mercado de carbono é grande, pois segundo o 

Banco Mundial, nosso país tem capacidade 

para conquistar cerca de 10% do mercado 

mundial de carbono. Isso pode ser 

representado pelo fato de sermos pioneiros no 

registro do primeiro projeto de MDL no 

Conselho Executivo da Organização da 

Nações Unidas (ONU), em novembro de 2004, 

qual seja, o Projeto Nova Gerar que objetiva a 
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conversão de gases de aterro em energia. 

(LIMIRO, 2009). 

Países ou empresas que conseguem reduzir suas emissões abaixo das metas do 

Protocolo de Kyoto geram créditos por essa redução excedente. Depois, eles podem 

vender esses créditos aos países que poluem acima de suas metas. 

No Brasil o mercado de crédito de carbono é efetuado por meio da Bolsa de 

Mercadorias & Futuro (BM&F). O mercado de carbono na BM&FBOVESPA é um 

ambiente eletrônico de negociação desenvolvido para viabilizar, de forma ágil, segura e 

transparente, o fechamento de negócios com créditos gerados por projetos de 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e no âmbito do mercado voluntário. 

As operações são realizadas por meio de leilões eletrônicos, via web, e 

agendados pela BM&FBOVESPA a pedido de entidades – públicas ou privadas – que 

desejem ofertar seus créditos de carbono no mercado. 

 

3.7 Normas SA 8000 e ISO 16000 – Gestão da Responsabilidade social 

A certificação SA 8000 é uma norma de certificação internacional que incentiva 

as organizações a desenvolver, manter e aplicar práticas socialmente aceitáveis no local 

de trabalho. Esta norma aborda questões tais como trabalho escravo e infantil, saúde e 

segurança do trabalho, liberdade de associação e negociação coletiva, discriminação, 

práticas disciplinares, jornada de trabalho, remuneração e sistemas de gerenciamento. 

Além de definir normas de trabalho em todo o mundo, a SA 8000 também 

contempla acordos internacionais existentes, incluindo as convenções da Organização 

Internacional do Trabalho, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. 

Responsabilidade Social empresarial é uma 

forma de conduzir os negócios da empresa de 

tal maneira que a torna parceira e co-

responsável pelo desenvolvimento social. A 

empresa socialmente responsável é aquela que 

possui a capacidade de ouvir os interesses das 

diferentes partes (acionistas, funcionários, 

prestadores de serviço, fornecedores, 

consumidores, comunidade, governo e meio 

ambiente) e conseguir incorporá-los no 

planejamento de suas atividades, buscando 

atender às demandas de todos, e não, apenas 

dos acionistas, ou proprietários (INSTITUTO 

ETHOS apud ROCANTI, 2002). 
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A SA 8000 fornece um padrão de um Sistema de Gestão Social sólido, 

assegurando que as relações trabalhistas, com a sociedade, com os sindicatos, com os 

trabalhadores e com as outras interessadas, transcorram em sintonia de igualdade e 

justiça. 

Figura 09 – A Empresa e suas Partes Interessadas na Gestão Social  

 
Figura 01 – A empresa e suas partes interessadas (Instituto Ethos, 2005) 

 

O que se espera é que a SA8000 crie processos que façam funcionar a conduta 

ética, com mais eficiência. Acredita-se que a certificação obtida seja facilitadora do 

compromisso expresso que as empresas têm em relação à Ética e Responsabilidade 

Social. 

A NBR 16000 é uma norma de responsabilidade social lançada em 2004 pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Foi a primeira regulamentação 

voltada para a responsabilidade social emitida por um organismo de normalização, 

fazendo do Brasil um país pioneiro em tratar do assunto. 

A NBR 16000, nos moldes da ISO 14001 e da ISO 9001, baseia-se no PDCA 

(Plan, Do, Check, Act) e na melhoria contínua; tem caráter de sistema de gestão. O 
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atendimento aos requisitos da Norma não significa que a organização é socialmente 

responsável, mas que possui um sistema da gestão da responsabilidade social. Esse 

sistema de gestão permite que a organização implemente política e objetivos que 

contemplem a legislação, os compromissos éticos e a preocupação com a promoção da 

cidadania, promoção do desenvolvimento sustentável e transparência das suas 

atividades. 

Nos últimos anos, a responsabilidade social ganhou forças no mundo inteiro, as 

empresas que estiverem em condições de demonstrar um compromisso em termos éticos 

e sociais obterão um marco de competitividade importante, gerando confiança em partes 

interessadas, tais como clientes, investidores, comunidade local e consumidores.  

Dessa forma, as empresas devem direcionar o seu foco estratégico para atingir e 

demonstrar desempenhos ambientais, econômicos e sociais de forma consistente com 

práticas reconhecidas no mercado, com a finalidade de gerar diferenciais competitivos. 

 

3.8 A OHSAS 18001  
A norma OHSAS Série 18001 é uma ferramenta que fornece orientações sobre 

as quais uma organização pode implantar e ser avaliada, com relação aos procedimentos 

de saúde e segurança do trabalho. 

O sistema de gestão proposto pela OHSAS pode ser integrado aos sistemas de 

gerenciamento ambiental e também aos sistemas de qualidade, mas sua funcionalidade 

independe dos outros. 

A implantação da OHSAS 18001 retrata a preocupação da empresa com a 

integridade física de seus colaboradores e parceiros. O envolvimento e participação dos 

funcionários e da alta direção no processo de implantação desse sistema de qualidade é, 

assim como outros sistemas, de fundamental importância. Para ser realmente eficiente, 

os procedimentos da organização precisam ser conduzidos dentro de um sistema de 

gestão estruturado. A partir daí, a Certificação do Sistema de Gestão de 

Responsabilidade Social demonstrará ao mercado que a organização não existe apenas 

para explorar os recursos econômicos e humanos, mas também para contribuir com o 

desenvolvimento social, por meio da realização profissional de seus colaboradores e da 

promoção de benefícios ao meio ambiente e às partes interessadas. 

Após a implementação da OHSAS 18000 irão denotar-se pontos vantajosos 

como a melhoria da imagem e credibilização no mercado, a garantia do cumprimento da 
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legislação em vigor, a redução de doenças causadas profissionalmente bem como os 

acidentes de trabalho e uma melhor inserção de outras normas como a OHSAS 18001, a 

ISO 9001 e a ISO 14001, pois têm boa compatibilidade ao nível de qualidade e de 

gestão ambiental.  

 

3.9 Saneamento Básico  

Saneamento Básico pode ser entendido como o conjunto de medidas que visam 

preservar ou modificar condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir 

doenças e promover a saúde. 

O sistema de saneamento básico de um município ou de uma região possui estreita 

relação com a comunidade a qual atende, sendo fundamental para a salubridade 

ambiental do município e para a qualidade de vida da população. 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e 

definido pela Lei nº. 11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e 

instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. 

A Lei Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) aborda o conjunto de 

serviços de abastecimento público de água potável; coleta, tratamento e disposição 

final adequada dos esgotos sanitários; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, 

além da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. A Lei institui como 

diretrizes para a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos: 

- o planejamento, a regulação e fiscalização; 

- a prestação de serviços com regras; 

- a exigência de contratos precedidos de estudo de viabilidade técnica e 

financeira; 

- definição de regulamento por lei, definição de entidade de regulação e controle 

social assegurado. 

Inclui ainda como princípios a universalidade e integralidade na prestação dos 

serviços, além da interação com outras áreas como recursos hídricos, saúde, meio 

ambiente e desenvolvimento urbano. 

Lei Federal nº 12.305, de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, estabelece a prioridade no acesso a recursos da União e aos 
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incentivos ou financiamentos destinados a empreendimentos e serviços relacionados à 

gestão de resíduos sólidos ou à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos será dada: 

Aos Estados que instituírem microrregiões, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução das ações a cargo de municípios limítrofes na gestão dos 

resíduos sólidos; 

Ao Distrito Federal e aos Municípios que optarem por soluções consorciadas 

intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, ou que se inserirem de forma 

voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos estaduais; 

Aos Consórcios Públicos, constituídos na forma da Lei nº 11.107/2005, para 

realização de objetivos de interesse comum e, 

Aos Municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de 

cooperativas ou associações de catadores formadas por pessoas físicas de baixa renda. 

Conforme o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico tem por objetivo investigar as condições do 

saneamento básico do País nas prefeituras municipais e empresas contratadas para a 

prestação desses serviços nos 5565 municípios existentes na data de referência da 

pesquisa. Tal investigação, de cobertura nacional, permite não só efetuar uma avaliação 

da oferta e da qualidade dos serviços prestados, como também analisar as condições 

ambientais e suas implicações diretas com a saúde e a qualidade de vida da população 

brasileira. 

O manejo dos resíduos sólidos no Brasil, constitucionalmente, é de competência 

do poder público local o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos em suas 

cidades. De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico - PNSB 2008, demonstra que 61,2% das 

prestadoras dos serviços de manejo dos resíduos sólidos eram entidades vinculadas à 

administração direta do poder público; 34,5%, empresas privadas sob o regime de 

concessão pública ou terceirização; e 4,3%, entidades organizadas sob a forma de 

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e consórcios. 

Na sequência, segue o gráfico 02 e as tabelas 01 e 02, as quais relacionam o 

manejo de resíduos sólidos por grandes regiões no Brasil.  
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Gráfico 02 - Entidades Prestadores de Serviços de Manejo de Resíduos 

Sólidos, por natureza jurídica da entidade, segundo as Grandes Regiões – 

2008 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico 2008. 

O IBGE ao analisar os municípios menores, faz distinção entre os municípios 

que têm densidade de até 80 habitantes por km² e aqueles com densidade superior. 

Dentre os fatores que justificam a necessidade desta distinção, pode-se citar a 

onerosidade do atendimento, através de sistemas públicos, da população residente em 

localidades com baixa densidade demográfica. 

Tabela 1 – Segmentação dos municípios brasileiros com base na densidade 

populacional 2008 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico 2008 
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Tabela 02 - Municípios com coleta de resíduos sólidos industriais perigosos 

e/ou não inertes, por frequência da coleta e quantidade dos resíduos sólidos 

industriais perigosos e/ou não inertes coletados, segundo as Grandes Regiões 

e as Unidades da Federação – 2008 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico 2008. 

Nota: O município pode ter diferentes frequências de coleta. 
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Tabela 03 - Municípios, total e com coleta e/ou recebimento de resíduos 

sólidos industriais perigosos e/ou não inertes, por existência e tipo de 

processamento dos resíduos, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da 

Federação - 2008 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico 2008. 

Nota: O município pode apresentar mais de um tipo de processamento dos resíduos sólidos industriais 

perigosos e/ou não inertes. 
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3.9.1 Saneamento Básico na Região de Jundiaí 

O sistema de saneamento básico de um município ou de uma região possui estreita 

relação com a comunidade a qual atende, sendo fundamental para a salubridade 

ambiental do município e para a qualidade de vida da população. 

De acordo com o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a 

situação da Região de Jundiaí é demonstrada no quadro 04, como segue: 

Quadro 03: Perfil dos Municípios da Região de Jundiaí – Manejo de 

Resíduos Sólidos - 2005  

Município Discriminação 

 Consórcio 

público: 

Intermunicipal 

Estado União Convênio 

de parceria 

com setor 

privado 

Apoio do 

setor 

privados ou 

de 

comunidades 

Cabreúva Não Não Não Não Não 

Campo Limpo 

Paulista 

Não Não Não Não Não 

Itupeva Não  Não  Não  Não  Não 

Jarinu Não  Não  Não  Não  Não 

Jundiaí Sim  Sim Não  Não  Não 

Louveira Sim  Não  Não  Não  Não 

Várzea Paulista Sim  Não  Não  Não  Não  

Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2005. 

Conforme os dados descritos no quadro 04, demonstra que, no ano de 2005, os 

municípios da Região de Jundiaí não tinham uma participação de forma efetiva com 

relação ao manejo de resíduos sólidos. Para que haja uma participação de forma efetiva, 

é necessário o envolvimento da União, Estado e Município, como também com o Setor 

Privado. 

 

3.9.2 Licenciamento Ambiental nos Municípios da Região de Jundiaí 

O licenciamento ambiental é uma forma de intervenção estatal na atividade 

privada, por meio do exercício do poder de polícia. É procedimento administrativo 

vinculado, pelo qual são verificadas as condições para o desenvolvimento e a operação 

de empreendimentos passíveis de causar danos ambientais. 
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Conforme pesquisa realizada em 2012, pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, relacionada com o licenciamento ambiental de impacto local, a 

situação da Região de Jundiaí é a seguinte, conforme esta descrita nos quadros 05 e 06. 

 

Quadro 04: O Município realiza Licenciamento Ambiental de Impacto Local 

 
Município Situação 

Cabreúva Não 

Campo Limpo Paulista Não 

Itupeva Não 

Jarinu Não 

Jundiaí Não 

Louveira Sim 

Várzea Paulista Sim 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2012.  

 
Quadro 05: O Município tem algum Instrumento de Cooperação com Órgão 

Estadual de Meio Ambiente para Delegação de Competência de 

Licenciamento Ambiental relacionado a atividades que vão além do Impacto 

Local 

 
Município Situação 

Cabreúva Não 

Campo Limpo Paulista Não 

Itupeva Não 

Jarinu Sim 

Jundiaí Não 

Louveira Não 

Várzea Paulista Não 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2012. 

Os dados descritos no quadro 05 demostram que, no ano de 2012, apenas os 

municípios de Louveira e Várzea Paulista já elaboravam o Licenciamento Ambiental.  

 O quadro 06 demonstra que apenas o município de Jarinu tem algum 

Instrumento de Cooperação com Órgão Estadual de Meio Ambiente para Delegação de 
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Competência de Licenciamento Ambiental relacionado a atividades que vão além do 

Impacto Local.  

Para que o licenciamento ambiental seja elaborado de forma eficaz e eficiente é 

necessário a participação de todos os municípios. 

 

3.9.3 Elaboração da Agenda 21 local na Região de Jundiaí 

A Agenda 21 foi um dos principais resultados da conferência Eco-92 ou Rio-92, 

ocorrida no Rio de Janeiro, Brasil, em 1992. É um documento que estabeleceu a 

importância de cada país se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma 

pela qual governos, empresas, organizações não governamentais e todos os setores da 

sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. 

É um instrumento de planejamento de políticas públicas que envolve tanto a 

sociedade civil e o governo em um processo amplo e participativo de consulta sobre os 

problemas ambientais, sociais e econômicos locais e o debate sobre soluções para esses 

problemas através da identificação e implementação de ações concretas que visem o 

desenvolvimento sustentável local. 

 A Agenda 21 Local é o processo de planejamento participativo de um 

determinado território que envolve a implantação, no local, de um Fórum de Agenda 21. 

Composto por governo e sociedade civil, o Fórum é responsável pela construção de um 

Plano Local de Desenvolvimento Sustentável, que estrutura as prioridades locais por 

meio de projetos e ações de curto, médio e longo prazo. No Fórum, são também 

definidos os meios de implementação e as responsabilidades do governo e dos demais 

setores da sociedade local na implementação, acompanhamento e revisão desses 

projetos e ações. 

Ela aborda vários temas, mas um de seus principais, é a necessidade de erradicar 

a pobreza, dando aos mais pobres acesso aos recursos que necessitam para viver 

sustentavelmente. É uma agenda para o desenvolvimento sustentável, que prevê ações 

concretas a serem implementadas pelos Governos e sociedade civil, em todos os níveis 

(Federal, Estadual e Local). 

A pesquisa realizada em 2012, pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, relacionada com o processo de elaboração da Agenda 21 local, a situação da 

Região de Jundiaí é a seguinte, conforme está descrita nos quadros 07, 08 e 09. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eco-92
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio-92
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o-governamental
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Quadro 06: O Município Iniciou o processo de elaboração da Agenda 21 

local 

Município Situação 

Cabreúva Não 

Campo Limpo Paulista Não 

Itupeva Não 

Jarinu Não 

Jundiaí Não 

Louveira Não 

Várzea Paulista Sim 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2012. 

 

Quadro 07: Qual é o Estágio Atual da Agenda Local no Município 

Município Situação 

Cabreúva Não aplicável 

Campo Limpo Paulista Não aplicável 

Itupeva Não aplicável 

Jarinu Não aplicável 

Jundiaí Não aplicável 

Louveira Não aplicável 

Várzea Paulista Sensibilização / mobilização 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2012. 

Quadro 08: Reunião da Agenda 21 Local nos últimos 12 meses 

Município Situação 

Cabreúva Não aplicável 

Campo Limpo Paulista Não aplicável 

Itupeva Não aplicável 

Jarinu Não aplicável 

Jundiaí Não aplicável 

Louveira Não aplicável 

Várzea Paulista Não se reuniu 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2012. 
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Ao analisar os quadros 07, 08 e 09 é possível verificar no quadro 07, que apenas 

o município de Várzea Paulista iniciou o processo de elaboração da Agenda 21 local, 

situação essa que precisa ter uma melhor atenção, pois a Agenda 21 Local é um 

processo pelo qual as autoridades locais trabalham em parceria com os vários setores da 

comunidade na elaboração de um Plano de Ação, a fim de implementar 

a sustentabilidade ao nível local. 

Com relação ao quadro 08, que trata do estágio atual da Agenda Local no 

Município, fica demonstrado que apenas o município de Várzea Paulista está aplicando 

na forma de Sensibilização / Mobilização, e os demais municípios não aplicam, tendo 

em vista que ainda não iniciaram o processo de elaboração da Agenda 21 local.  

No quadro 09, que versa sobre a reunião da Agenda 21 Local nos últimos 12 

meses, verifica-se que não houve nenhuma reunião, uma vez que os municípios ainda 

não implantaram o processo de elaboração da Agenda 21.  

 

3.9.4 Legislação Municipal específica para tratar de questão 

ambiental 

A institucionalização da gestão ambiental no Brasil ocorreu com a criação da Lei 

federal nº 6.938 de 1981, a qual instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente - 

PNMA e a constituição do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA 

O objetivo do Sisnama é estabelecer um conjunto articulado e descentralizado de 

ações para a gestão ambiental no País, integrando e harmonizando regras e práticas 

específicas que se complementam nos três níveis de governo. A criação do SISNAMA 

se deu em virtude da necessidade de se estabelecer uma rede de agências 

governamentais, que assegurassem mecanismos aptos a consolidarem a implementação 

da Política Nacional do Meio Ambiente, em todo o nível da Federação. 

O município licencia e fiscaliza as atividades de impacto ambiental local por 

meio de sua estrutura administrativa e regulamentando as legislações dentro de seus 

instrumentos legais que são a Lei de Uso e Ocupação do Solo e a Lei de Parcelamento 

do Solo e do Plano Diretor. 

Na pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2012, pouco mais da metade dos 

municípios brasileiros, cerca de (55,4%) tinha legislação específica para tratar da 

questão ambiental.  Essas leis podem estar em diferentes formatos – dentro da Lei 

Orgânica do município, no Código Ambiental (que trata da política ambiental na 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Autoridade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sustentabilidade
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cidade) ou ainda no Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana. A situação da Região de Jundiaí era a seguinte, conforme esta descrita 

nos quadros 10 e 11. 

Quadro 09: Legislação Municipal específica para tratar de questão 

ambiental 

Município Situação 

Cabreúva Sim 

Campo Limpo Paulista Sim 

Itupeva Sim 

Jarinu Sim 

Jundiaí Sim 

Louveira Sim 

Várzea Paulista Sim 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2012. 

 

Quadro 10:  Legislação Aplicada pelo Município 

Município Situação 

Cabreúva Capítulo ou artigo na Lei Orgânica 

Campo Limpo Paulista Capítulo ou artigo na Lei Orgânica 

Itupeva Capítulo ou artigo na Lei Orgânica 

Jarinu Capítulo ou artigo na Lei Orgânica 

Jundiaí Diversas leis 

Louveira Diversas leis 

Várzea Paulista Capítulo ou artigo na Lei Orgânica 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 2012. 

Ao observar os quadros 10 e 1,1 que versam sobre a legislação específica 

relacionada ao meio ambiente, é possível verificar que todos os municípios da Região 

de Jundiaí possuem legislação específica relacionada ao meio ambiente, seja por 

diversas leis ou em Capítulo ou artigo na Lei Orgânica do município. 
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4. ANÁLISE E RESULTADOS DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada no segundo semestre do ano de 2013, participaram da 

pesquisa 58 micro e pequenas empresas do setor metalúrgico da Região de Jundiaí 

(Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Cabreúva, Jarinu, Louveira e Várzea 

Paulista), localizados no Estado de São Paulo. 

De acordo com o SEADE em 2007, a Aglomeração Urbana de Jundiaí 

representou 2,7% do PIB estadual. É uma região predominantemente industrial, com os 

municípios de Jundiaí e Louveira tendo perfil industrial com relevância estadual e os 

demais classificando-se com perfil industrial - exceto por Jarinu, com perfil de serviços. 

O município-sede destaca-se por sua indústria diversificada, relevando-se os setores de 

alimentos e bebidas, cerâmica, metal-mecânica, autopeças, borracha, plásticos e 

embalagens. No setor de serviços, destacam-se os centros logísticos e o comércio 

atacadista de alcance nacional.  

A seguir, serão demonstradas graficamente as respostas das doze perguntas do 

questionário devidamente aplicado. 

Questão 01.  O ponto principal da logística reversa é cuidar do produto após a sua 

utilização, fazendo com que ele seja reutilizado, diminuindo custos e 

impactos ambientais, como contaminação do solo. O resíduo industrial é 

um dos mais graves problemas ambientais. A logística reversa já foi 

implantada na sua empresa?  (  ) Sim   (  ) Não 

 

             Gráfico 03 – Implantação da Logística Reversa na Empresa 

 
Fonte: dados da pesquisa.  
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A lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que trata da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, apresenta como seus instrumentos, entre outros, Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos e a logística reversa, definida no Artigo 3º, inciso XII. Também 

estabelece a responsabilidade compartilhada pelos resíduos entre geradores, poder 

público, fabricantes e importadores. 

Os dados demonstram que, das empresas pesquisadas, 87,93 % já implantaram a 

Logística Reversa, ou seja, já estão cumprindo a legislação em vigor e que 12,07 % 

ainda não implantaram.  

  Questão 02. Em média, qual a quantidade em Kg de resíduos sólidos que são 

produzidos por mês?  (  ) até 500 Kg  (  ) de 500 a 1000 Kg   (  ) de 1000 a 

1500 Kg    (  ) de 1500 a 2000 Kg  (   ) mais de 2000 Kg 

 

     Gráfico 04: Média Mensal de Resíduos Sólidos Gerados 
 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Reduzir a produção de resíduos na origem é um dos pontos fundamentais de uma 

boa estratégia de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Equilibrar as reais 

necessidades, com a produção de resíduos menos nocivos, assim como evitar o recurso 

a materiais de difícil aproveitamento ou valorização, é um dos pontos essenciais. 
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As indústrias são incentivadas a aumentar a sua eficiência, reduzindo 

assim gastos desnecessários. 

O uso de novas tecnologias de produção mais limpa contemplam mudanças nos 

produtos e seus processos de produção para reduzir ou eliminar todo tipo de rejeito, 

antes que eles sejam criados.  

Os dados demonstram que 65,52 % das empresas produzem até 500 Kg de 

resíduos sólidos no seu processo produtivo. Diante desses dados, é possível verificar 

que as empresas estão preocupadas cada vez mais com a produção mais Limpa, a qual 

pode ser vista como uma estratégia de gestão com foco na eficiência de uso de matéria-

prima, energia, água e insumos com o intuito de minimizar os impactos ambientais dos 

processos, serviços, ou produtos. 

 

Questão 03. A empresa tem tecnologia necessária para fazer a reciclagem dos seus 

produtos? (  ) sim          (  ) não.  

 

Gráfico 05: A Empresa tem Tecnologia para Efetuar a Reciclagem 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Industria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efici%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gasto
http://www.infoescola.com/industria/materia-prima/
http://www.infoescola.com/industria/materia-prima/
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A Tecnologia é um termo que envolve o conhecimento técnico, científico e as 

ferramentas, processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento. 

Dependendo do contexto, a tecnologia pode ser: 

As ferramentas e as máquinas que ajudam a resolver problemas; 

As técnicas, conhecimentos, métodos, materiais, ferramentas e processos usados 

para resolver problemas ou ao menos facilitar a solução dos mesmos; 

Um método ou processo de construção e trabalho (tal como a tecnologia de 

manufatura, a tecnologia de infraestrutura ou a tecnologia espacial); 

A tecnologia proporciona vantagens na gestão de diferentes organizações, 

entretanto, ainda há muitos questionamentos sobre a viabilidade dos investimentos. 

Os dados demonstram que apenas 8,62 % possuem tecnologia para realizar a 

reciclagem dos resíduos gerados, 91,38 % não possuem a respectiva tecnologia. A 

decisão sobre investimentos tecnológicos deve-se avaliar não somente se esta ou aquela 

tecnologia proporciona melhor valor agregado, mas sim, as vantagens dessa tecnologia 

sobre a organização empresarial. 

 Questão 04. Quais são os maiores desafios encontrados na implantação da logística 

reversa? (  ) o cultural (  ) o comprometimento dos colaboradores  (  ) o 

custo 

 

Gráfico 06: Desafios encontrados na Implantação da Logística Reversa 
 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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A logística reversa é uma das ações previstas na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, regida pela lei nº 12.305/2010, e deve estar implantada nos municípios 

brasileiros nos próximos anos. No entanto, há alguns desafios para que seja realizada a 

devida implantação, como segue: 

Cultural - É preciso educar comportamentos dos colaboradores para obter 

sucesso na implantação da Logística Reversa. 

Comprometimento dos colaboradores - É necessário um esforço conjunto de 

todos os colaboradores no sentido de que os desafios apresentados sejam superados para 

a implementação da logística reversa. 

Custo - Existe um custo adicional para dotar as empresas de ferramentas e 

equipamentos necessários para o recolhimento, processamento, transporte e 

monitoramento dos resíduos. 

Os dados demonstram que aspecto cultural corresponde a 24,14 %; item 

comprometimento dos colaboradores equivale a 43,10 % e o item custo corresponde a 

32,76 %. O desafio maior é o comprometimento dos colaboradores. Para que uma 

empresa tenha sucesso, é necessário haver o comprometimento de seus colaboradores.  

Questão 05. Com relação ao destino dado aos resíduos sólidos produzidos pela 

empresa, ela disponibiliza para? (  ) reciclagem    (  ) venda e lucro da 

empresa     (  ) os catadores das cooperativas. 

 

Gráfico 07: Destino dos Resíduos Sólidos 
 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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A Lei no 12.305/2010 define, em seu Artigo 3º estabelece o seguinte: 

“destinação final ambientalmente adequada  a 

destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 

recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema 

Único de Atenção à Sanidade Agropecuária 

(Suasa), entre elas a disposição final, 

observando normas operacionais específicas 

de modo a evitar danos ou riscos à saúde 

pública e à segurança e a minimizar os 

impactos ambientais adversos (Brasil  2010a)”. 

A destinação final dos resíduos sólidos industriais gerados pelas empresas em 

geral é uma questão que ainda rende discussão, porque nem todo lixo recebe o fim 

apropriado e, por vezes, acaba trazendo danos ao meio ambiente. Neste contexto, é 

necessário verificar a viabilidade do correto do destino desses resíduos, seja por meio da 

reciclagem, venda e lucro para empresa ou doação aos catadores das cooperativas. 

Os dados demonstram que o item venda e lucro para a empresa representa 67,24 

% do total e o item reciclagem corresponde a 15,52 %, tendo em vista a maioria das 

empresas não terem tecnologia suficiente para realizar a reciclagem. 

Questão 06. Quais as principais razões que levam as empresas a atuarem em Logística 

Reversa?  (  ) Legislação   (  ) benefícios econômicos   (  ) conscientização 

ambiental 

 

Gráfico 08: Razões que levam as Empresas Implantarem Logística Reversa 
    

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Existem muitas razões para a implantação da logística reversa como atendimento 

às exigências legais, consciência ambiental e até mesmo visando à obtenção de lucro. O 

lucro, na maioria das vezes, não é a razão principal da aplicação da logística reversa, 

mas sim uma consequência dela. 

Os dados demonstram que o item conscientização ambiental representa 56,90 % 

do total. Dessa forma, é possível verificar que existe uma preocupação com a 

preservação e a utilização sustentável dos recursos naturais do nosso planeta. 

Questão 07. Sua empresa faz investimentos em ações relacionadas ao tratamento de 

resíduos sólidos?    (  ) Sim     (  ) Não     

 

Gráfico 09: A Empresa faz Investimentos no Tratamento de Resíduos 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Para a empresa obter melhores lucros e tornar-se cada vez mais competitiva, é 

necessário investir em novos equipamentos ou ferramentas, com a finalidade de 

desenvolver soluções para reciclagem de resíduos industriais, o que otimiza as ações e 

dá mais condições para a tomada de decisão. 

Os dados demonstram que 77,59 % das empresas não fazem investimentos para 

o tratamento de resíduos sólidos, tendo em vista a pequena quantidade de resíduos 

gerados no processo produtivo, sendo assim, as empresas preferem vender os resíduos 

para a obtenção de lucro. 



79 

 

 

Questão 08. A maioria das iniciativas ambientais e sociais na sua empresa advém de 

pressões legais (as leis às obrigam)?  (  ) Sim   (  ) Não. 

 

Gráfico 10: As Iniciativas Ambientais e Sociais Advém das Leis 
   

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Apesar de ser um termo bastante utilizado, é comum observarmos erros na 

conceituação de responsabilidade socioambiental, ou seja, se uma empresa apenas 

segue as normas e leis de seu setor no que tange ao meio ambiente e à sociedade, esta 

ação não pode ser considerada responsabilidade socioambiental, neste caso, ela estaria 

apenas exercendo seu papel de pessoa jurídica cumprindo as leis que lhe são impostas. 

Os dados demonstram que 41,38 % das empresas estão apenas cumprindo a 

legislação em vigor e que 58,62% não estão somente preocupadas no cumprimento da 

legislação, também estão preocupadas com a atual situação do meio ambiente. 

Questão 09. A empresa possui a certificação de qualidade de normas de padronização e 

normatização (ISO - International Organization for Standardization) (  ) 

Não  (  ) sim  Quais? ________ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_jur%C3%ADdica
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Gráfico 11: A Empresa possui a Certificação ISO 9000 
 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

A ISO é uma organização não-governamental fundada em 1947, em Genebra, e 

hoje presente em cerca de 162 países. A sua função é a de promover a normatização de 

produtos e serviços, para que a qualidade dos mesmos seja permanentemente 

melhorada. 

A ISO tem como objetivo principal aprovar normas internacionais em todos os 

campos técnicos, como normas técnicas, classificações de países, normas de 

procedimentos e processos, e etc. No Brasil, a ISO é representada pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

Os dados demonstram que 74,14 % das empresas não possuem a ISO - 

International Organization for Standardization. Um dos motivos pela não implantação 

está nos clientes que não fazem a exigência da certificação. Outro fator é o custo, pois 

não é barato para tornar uma empresa com a certificação ISO 9000. O custo do processo 

de certificação depende muito do tipo de negócio, o tamanho e outros fatores que são o 

diferencial para cada negócio.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/ISO
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/Genebra
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Questão 10. A empresa possui a certificação ISO 14000? Que é uma série de normas 

desenvolvidas pela International Organization for Standardization (ISO) e 

que estabelecem diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro 

de empresas.   (  ) Não       (  ) sim 

 

Gráfico 12: A Empresa possui a Certificação ISO 14000 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

O ISO 14000 é um conjunto de normas que definem parâmetros e diretrizes para 

a gestão ambiental para as empresas (privadas e públicas). Estas normas foram definidas 

pela International Organization for Standardization - ISO (Organização Internacional 

para Padronização). 

Tem como objetivo diminuir o impacto provocado pelas empresas ao meio 

ambiente. Muitas empresas utilizam recursos naturais, geram poluição ou causam danos 

ambientais por meio de seus processos de produção. Seguindo as normas do ISO 14000, 

estas empresas podem reduzir significativamente estes danos ao meio ambiente. 

Os dados demonstram que 96,55 % das empresas não possuem O ISO 14000 e 

apenas 3,45 % das empresas possuem a respectiva certificação. Um dos motivos pela 

não implantação está no custo, pois não é barato para tornar uma empresa com a 

certificação ISO 14000. 

A respectiva norma tem que ser vista como uma ferramenta para auxiliar as 

empresas a identificar, priorizar e gerenciar seus riscos ambientais como parte de suas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(ecologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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práticas usuais. A norma faz com que a empresa dê uma maior atenção às questões mais 

relevantes de seu negócio. A NBR ISO 14001 exige que as empresas se comprometam 

com a prevenção da poluição e com melhorias contínuas, como parte do ciclo normal de 

gestão empresarial. 

Questão 11. A fiscalização dos órgãos governamentais relacionados à gestão de 

resíduos sólidos na empresa é: (  ) Frequente   (   )  Pouco aparece  (  ) 

Quase nunca   (  ) Nunca  (  ) Não sabe 

 

Gráfico 13: Fiscalização dos Órgãos Governamentais 
 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Tendo em vista a relevância do desenvolvimento sustentável, os resíduos do 

sistema da logística reversa estão sujeitos à legislação federal referente aos resíduos 

sólidos, bem como às legislações específicas de âmbito Estadual e Municipal, além de 

instruções normativas e normas técnicas brasileiras. 

A fiscalização ambiental representa um importante instrumento no qual se torna 

possível garantir os interesses da sociedade e, portanto, da coletividade, por meio  da 

fiscalização, tornando possível verificar se há irregularidades ambientais, que causam 

incômodos à população e degradam o meio ambiente. 
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A importância da fiscalização é garantir que as exigências e condicionantes 

estabelecidas nos processos nos processos sejam cumpridas, além de também 

regularizar situações de irregularidades. 

Os dados demonstram que 34,48 % dos gestores afirmam que a fiscalização 

pouco aparece e 29,31 % afirmam que quase nunca aparecem. Nesse contexto, é 

possível verificar que a fiscalização ainda está inibida, é necessária uma maior presença 

por parte do Estado para que a fiscalização seja efetuada de forma efetiva.  

Questão 12. A FIESP possui alguma estratégia, a fim de auxiliar as empresas do setor 

de metalurgia para atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos?   (  ) 

não (  ) sim   Quais _________ 

 

Gráfico 14 – A FIESP presta Auxílio no Atendimento da PNRS 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

A FIESP e seus parceiros oferecem diversas opções de cursos e treinamentos 

visando ao aperfeiçoamento e melhorias nos processos de gestão das indústrias, tendo 

como foco a contínua busca de excelência profissional. Os programas, dirigidos às 

empresas industriais, abrangem todas as áreas de atuação, desde a gestão financeira até 

a linha de produção. 

Os dados demonstram que 87,43% dos gestores afirmam que a FIESP não presta 

auxílio para que as empresas atendam às exigências da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Esse auxílio pode ser por meio de cursos, palestras e informativos. 
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5. CONCLUSÕES  
 

No ano de 2010, foi sancionada a lei nº 12.305, que trata da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, a qual tem como finalidade atender aos apelos constitucionais e 

sociais, almejando soluções práticas e eficazes acerca da questão dos resíduos sólidos 

no país. Nesse contexto, uma das maiores mudanças introduzidas pelo diploma legal foi 

á responsabilidade ambiental em relação aos resíduos, deixando de ser exclusivamente 

do Poder Público e passando a ser compartilhada por toda a cadeia de consumo. 

Cumprir a lei não é suficiente para tornar uma empresa mais sustentável ou 

responsável pelas ações praticadas por ela, porém para uma empresa ser sustentável, é 

necessário cumprir a legislação em vigor. 

Após a aprovação de uma lei, sempre há possibilidade de não conseguir atender 

às exigências nos prazos estabelecidos. Isso pode resultar em custos adicionais, a título 

de multas ou indenizações.  

A logística reversa deve ser vista como uma ferramenta estratégica para abrir 

competitividade no mercado de atuação. No entanto, há alguns aspectos que precisam 

ser considerados para que a logística reversa tenha esse perfil. A logística deve estar 

condicionada às decisões estratégicas da empresa, ou seja, é necessário que parta da 

direção a iniciativa de explorar as oportunidades como forma de agregar no resultado 

final. É necessário, também, que o processo de logística reversa seja conduzido de 

maneira a garantir sinergia das decisões, isto é, preciso que as decisões tomadas em seu 

âmbito estejam em consonância com as decisões da empresa. 

Por intermédio da pesquisa realizada e das entrevistas com os gestores das micro 

e pequenas empresas, percebeu-se a importância de uma visão empreendedora, na qual 

ocorra a possibilidade do aproveitamento dos resíduos gerados pelo processo produtivo 

e, com isto, gere oportunidades para aumentar as receitas e se diferenciar da 

concorrência no mercado. Desta maneira, o que inicialmente era visto somente como 

preocupação no atendimento à legislação ambiental, acabou transformando-se em uma 

importante fonte de receitas. 

Foi possível verificar que é necessário que sejam implementadas ações para 

quantificar e caracterizar os resíduos industriais, de modo a definir os sistemas de 

tratamento, como também o descarte final dos resíduos gerados durante o processo 

produtivo, para que não ocasione problemas de poluição / contaminação ambiental. 
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Sendo assim, a empresa estará cumprindo a legislação específica vigente, e atendendo à 

expectativa da sociedade e também futuros transtornos com passíveis ambientais. 

As empresas precisam utilizar a técnica de Produção mais Limpa, a qual tem 

como objetivo a aplicação de uma estratégia ambiental preventiva e integrada, aplicada 

a processos, produtos e serviços para aumentar a eco eficiência e reduzir riscos ao 

homem e ao meio ambiente. A técnica de Produção mais Limpa pode ser implantada 

pelas organizações como estratégia gerencial que permite obter crescimento econômico, 

ao mesmo tempo em que são gerenciados os impactos ambientais negativos oriundos do 

processo produtivo. 

A logística reversa é uma oportunidade de desenvolver a sistematização dos 

fluxos de resíduos, bens e produtos descartados, seja pelo fim de sua vida útil, seja por 

obsolescência tecnológica e o seu reaproveitamento, que demonstra a contribuição para 

a redução do uso de recursos naturais e dos demais impactos ambientais. O sistema 

logístico reverso consiste em uma ferramenta organizacional que viabiliza as cadeias 

reversas, de forma a contribuir para a promoção da sustentabilidade de uma cadeia 

produtiva. 

Durante o estudo, foi possível perceber que as empresas têm grande interesse em 

implantar a logística reversa, mas ainda nem todas estão estruturadas para atender 

completamente todos os requisitos necessários para essa implementação. Nesse sentido, 

para elas, a logística reversa ainda é um desafio a ser alcançado, tendo em vista que há 

falta de infraestrutura para efetuar o devido tratamento e destinação correta dos resíduos 

sólidos, alia-se ao fato, também, que as empresas não possuem uma tecnologia 

adequada para realizar a reciclagem. 

Com este estudo, conclui-se que a logística reversa pode sim ser explorada pelas 

empresas, pois o metal é um dos produtos mais utilizados nas tarefas do dia a dia. Ele 

pode ser encontrado das mais diversas formas e em diversos produtos.  Ao ser reciclado, 

ele tem praticamente todas as características do metal comum e pode ser reciclado 

muitas vezes sem perder suas características e qualidade.  

Esta pesquisa pode servir de exemplo para outras empresas, que venham a ter 

interesse em introduzir em seu negócio a revalorização do seu próprio produto, ao fim 

do seu ciclo, como forma de economizar e conscientizar futuras gerações. Este trabalho 

também serve como fonte de pesquisa para outros acadêmicos que possam se interessar 

pelo assunto. 
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É desejo do autor que esta pesquisa contribua para enriquecer o debate sobre a 

questão do gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil e os problemas aqui 

apresentados, sejam de alguma forma solucionados, conforme a legislação em vigência, 

para que o caminho possa ser sustentável. 

 Uma vez que a presente dissertação não esgotou o assunto, sugere-se futuras 

pesquisas, como segue: 

Efetuar pesquisas em outros segmentos com características diferentes das 

empresas do setor metalúrgico, porém que permitam abordar a temática e a avaliação da 

questão ambiental, com a finalidade de cruzar as informações e verificar quais serão as 

principais questões para tornar a Política Nacional de Resíduos Sólidos uma prática 

entre todos os atores sociais. 

Trabalhos que criem indicadores de desempenho ambiental relevantes para as 

empresas para que sejam monitorados após a implantação do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos na empresa, com a finalidade de ajustar medidas de controle 

melhores, visando sempre à sustentabilidade do sistema como um todo. 
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APÊNDICE A 

Questionário da Pesquisa 

FACCAMP - Faculdade de Campo Limpo Paulista – Mestrado de Administração  

Pesquisa sobre Gestão de Resíduos Sólidos 

Questionário para as Empresas do Setor Metalúrgico da Região de Jundiaí 

Empresa: _______________________________________________ Data: ___/___/___ 

Nome Funcionário: ________________________ Cargo: ________________________ 

Fone: ______________________ e-mail: _____________________________________ 

01. O ponto principal da logística reversa é cuidar do produto após a sua utilização, 

fazendo com que ele seja reutilizado, diminuindo custos e impactos ambientais, 

como contaminação do solo. O resíduo industrial é um dos mais graves problemas 

ambientais. A logística reversa já foi implantada na sua empresa?  (  ) Sim  (  ) Não. 

02.  Em média qual a quantidade em Kg de resíduos sólidos que são produzidos por 

mês? (  ) até 500 Kg  (  ) de 500 a 1000 Kg  (  ) de 1000 a 1500 Kg (  ) de 1500 a 

2000 Kg (   ) mais de 2000 Kg. 

03. A empresa tem tecnologia necessária para fazer a reciclagem dos seus produtos? (  ) 

sim     (  ) não. 

04. Quais são os maiores desafios encontrados na implantação da logística reversa? (  ) 

o cultural  (  ) o comprometimento dos colaboradores      (  ) o custo. 

05. Com relação ao destino dado aos resíduos sólidos produzidos pela empresa, ela 

disponibiliza para? (  ) reciclagem    (  ) venda e lucro da empresa     (  ) os 

catadores das cooperativas.  

06. Quais as principais razões que levam as empresas a atuarem em Logística Reversa? 

(  ) Legislação   (  ) benefícios econômicos   (  ) conscientização ambiental  

07. Sua empresa faz investimentos em ações relacionadas ao tratamento de resíduos 

sólidos? (  ) Sim     (  ) Não   

08. A maioria das iniciativas ambientais e sociais na sua empresa advém de pressões 

legais (as leis às obrigam)?  (  ) Sim   (  ) Não. 

09. A empresa possui a certificação de qualidade de normas de padronização e 

normatização (ISO - International Organization for Standardization)  (  ) Não (  ) 

sim  Quais? ____________________ 

10. A empresa possui a certificação ISO 14000? Que é uma série de normas 

desenvolvidas pela International Organization for Standardization (ISO) e que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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estabelecem diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de empresas.   (  ) 

Não       (  ) sim. 

11. A fiscalização dos órgãos governamentais relacionados a gestão de resíduos sólidos 

na empresa é: (  ) Frequente  (   )  Pouco aparece  (  ) Quase nunca   (  ) Nunca         

(  ) Não sabe 

12. A FIESP possui alguma estratégia a fim de auxiliar as empresas do setor de 

metalurgia para atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos? (  ) não (  ) sim   

Quais ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(ecologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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APÊNDICE B 

Questionário da Pesquisa 

FACCAMP - Faculdade de Campo Limpo Paulista – Mestrado de Administração  

Pesquisa sobre Gestão de Resíduos Sólidos 

Relação das Empresas do Setor Metalúrgico da Região de Jundiaí 

Nº  Empresa Município 

01 Dalmo Antonio Timporim Cabreúva 

02 Metal Fer Cabreúva 

03 Schiffel Industria e Comércio ME  Cabreúva 

04 G-KT do Brasil Ltda Cabreúva 

05 APSA Metalúrgica Ltda Campo Limpo Paulista 

06 Indústria Comércio Auto Peças Druck Lager Campo Limpo Paulista 

07 Heliex Industria e Comércio Campo Limpo Paulista 

08 Metalúrgica Suprens Ltda Campo Limpo Paulista 

09 Metalúrgica Metal Serv Campo Limpo Paulista 

10 RC – Metálicos  Campo Limpo Paulista 

11 APL Metalização Itupeva 

12 Automa Cornick Industria e Comércio de Máquinas Itupeva 

13 CMI- Calderaria Itupeva 

14 Cercar Metalúrgica Itupeva 

15 Brumetal Itupeva 

16 Denilsom Gonçalves Ltda Itupeva 

17 Fermetal Ltda Itupeva 

18 Irudex Brasil Itupeva 

19 JGV – Metalúrgica Ltda Itupeva 

20 Mega Ferro - Ferramentaria Itupeva 

21 Novak Metalúrgica Itupeva 

22 Pergom Metalúrgica Itupeva 

23 Rodrigues Usinagem Calderaria Itupeva 

24 Serralheria MF Itupeva 

25 Sonic System Itupeva 

26 TJS – Ferramentas Itupeva 

27 WRR – Serralheria Itupeva 

http://www.sindipecas.org.br/catalogo/consulta_portugues.asp?id_empresa=1023
http://www.drucklager.com.br/
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28 LKN Estamparia e Usinagem Jarinu 

29 Metalúrgica Femarte Jarinu 

30 Metalúrgica CLA Jarinu 

31 Krodak Serralheria Jarinu 

32 AT Automação Industrial Jundiaí 

33 Brastec Technologies. Jundiaí 

34 FAV Industria e Comércio de Ferro e Aço Jundiaí 

35 Ferraço – Ferro e Aços Jundiaí 

36 Gasnadi Indústria Comércio e Usinagem  Jundiaí 

37 Mazinho Torno - Usinagem Jundiaí 

38 Petrotec Componentes de Precisão Jundiaí 

39 JP Serralheria Jundiaí 

40 VIS Esquadrias de Alumínio Ltda Jundiaí 

41 Koprom SPA Jundiaí 

42 WA Fios Metalúrgica Jundiaí 

43 Wilo Fabricação de Bombas Jundiaí 

44 Bocquicer Boquilhas Louveira 

45 Inatec Abrasivos Técnicos Louveira 

46 KIE Maquinas Ltda Louveira 

47 Tornearia Ronei Louveira 

48 Gram Max Louveira 

49 KFE-3 Serralheria Louveira 

50 LR Manutenção de Máquinas Industriais Louveira 

51 Paranhos – Montagens Artísticas Louveira 

52 ZM – Esquadrias Louveira 

53 Ajitec Ferramentaria - Metalurgia  Várzea Paulista 

54 Disk Fer Ferramentaria e Usinagem Várzea Paulista 

55 Flamar Ferramentaria Várzea Paulista 

56 JELL Calderaria Várzea Paulista 

57 Nova Techino – Usinagem Várzea Paulista 

58 WA Cardanha Usinagem Várzea Paulista 

 

https://www.facebook.com/pages/LKN-Estamparia-e-Usinagem/485787708184269?rf=236945786454795
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.brastecltda.com.br%2F&ei=YRIiU_LYD8qAkQedqYCIAg&usg=AFQjCNGOQ4kFwYhcr9J8OlvIBoEtWKXLVw
http://www.apontador.com.br/local/sp/jundiai/construcao/46CA78J9/fav_comercio_de_ferro_e_aco.html
http://www.telelistas.net/locais/sp/varzea+paulista/metalurgia/241333836/ajitec+ferramentaria
http://www.guiamais.com.br/local/wa+cardanha+usinagem-usinagem+de+pecas-varzea+paulista-sp-9786890-2

