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RESUMO: Nos últimos anos, o setor de laticínio, vem apresentando mudanças significativas em toda
a cadeia produtiva, principalmente em relação à melhoria da qualidade dos produtos. Além de obter
um ótimo destaque por conta da qualidade de produtos, as organizações têm obtido vantagens em se
destacar na preocupação com o retorno dos produtos reutilizáveis, se preocupando assim, com o
desenvolvimento social e empresarial. Sabe-se que o leite e seus derivados são produtos de alta
perecibilidade e que exigem condições específicas de temperatura, como a necessidade de
refrigeração. Portanto um bom sistema logístico é de fundamental importância para proporcionar
segurança e qualidade dos produtos até a chegada ao consumidor final.  As indústrias de laticínios
geram muitos resíduos da pós-fabricação dos derivados do leite, sendo necessários cuidados
eficientes para que esses resíduos não se tornem uma afronta à natureza. A Logística Reversa
aparece como um importante instrumento de reutilização ou de destinação correta desses resíduos.
O objetivo desse artigo foi evidenciar o Sistema Logístico, identificar e destacar a Logística Reversa
que tem a finalidade de se preocupar com o produto final e muito importante para o destaque dentro
do Laticínio Multibom na cidade de Juara-MT. A justificativa deste estudo reside no fato de que a
empresa possui um amplo escopo logístico e movimenta grande parte da produção leiteira da região
do Vale do Arinos. Como procedimento metodológico utilizou-se da pesquisa qualitativa. Para
operacionalizar o artigo utilizou-se a pesquisa de campo com auxílio da pesquisa bibliográfica. Os
principais resultados foram obtidos pela constatação de que o Sistema Logístico é de extrema
importância para uma boa qualidade na fabricação dos produtos, desde o início da matéria prima até
a entrega ao consumidor final. Observou-se também, que a Logística Reversa tem ocasionado
consideráveis retornos para as empresas justificando os investimentos realizados e estimulando
novos desafios das empresas no mercado.
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1 INTRODUÇAO 

  

A logística empresarial, como função integrada dentro de uma organização, é um 

conceito relativamente novo, apesar de que todas as empresas sempre desenvolveram 

atividades de suprimentos, transportes, armazenagem e distribuição de produtos. As empresas 

passaram a reconhecer que a logística tem potencial para agregar valor para os produtos e 

serviços comprados pelos clientes, o que é essencial para sua satisfação (POZO, 2004). 

Dessa maneira, a logística é um processo que traz vantagens competitivas atendendo 

as necessidades dos clientes e, posteriormente a obtenção de lucro. A empresa que melhor 

dirigir sua cadeia de suprimento/logística conseguirá ser mais competitiva, eficiente e eficaz, 

destacando-se em um mercado que está cada vez mais aceito. 

 Com o crescimento dos mercados globais, tornou-se necessário criar um fluxo inverso 

da cadeia de suprimentos, chamado Logística Reversa (LR). Na Logística tradicionalmente 

realizada, parte-se de um fabricante e define-se o caminho até o consumidor final. Dessa 

forma a Logística Reversa trata do caminho inverso, no qual o produto tem como ponto de 

partida os inúmeros consumidores, com destino ao fabricante (LEITE, 2003). Assim, as 

empresas estão sendo obrigadas a repensar suas estratégias comerciais e seus produtos, pois 

sua imagem é diretamente afetada caso seu produto cause danos à sociedade e ao meio 

ambiente.  

O leite e seus derivados são produtos que possuem características específicas, por 

serem perecíveis, exigem controles rígidos, principalmente quanto à necessidade de 

refrigeração. Todo o processo produtivo é composto por uma entrada de matéria prima e 

insumos diversos; um processamento, que conta com uma série de recursos organizados para 

o processo de fabricação. O controle da qualidade e uma Logística Reversa eficiente nesta 

área são de extrema importância para assegurar a saúde da sociedade e a preservação do meio 

ambiente.  

O município de Juara/MT é conhecido por possuir uma economia impulsionada pelo 

setor pecuário tanto de corte quanto de leite. Muitos pecuaristas têm investido na criação do 

gado leiteiro, motivados pela demanda do leite e seus derivados. Logo, a região tornou-se um 

campo atrativo para a instalação de agroindústrias de laticínio que instalaram filiais de suas 

plantas agroindustriais, proporcionando novos empregos e geração de renda na economia 

local. No que tange à Logística Reversa do município, observa-se que pouco tem sido 

discutido neste tipo de organização, principalmente na reutilização dos subprodutos 

descartados. Diante dessa realidade, coloca-se o seguinte questionamento: quais as 
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características da Logística Reversa na indústria de Laticínio Multibom na cidade de 

Juara/MT? O presente artigo tem por objetivo, identificar o Sistema Logístico com foco na 

Logística Reversa do Laticínio Multibom na cidade de Juara/MT.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O principal objetivo deste referencial é fornecer sustentação teórica a partir da 

evolução conceitual da Logística Empresarial enquanto sistema, subsistemas, funções, fluxos 

físicos, fluxos de informações e principalmente dos fluxos logísticos reversos. Além disso, 

pretende-se discorrer sobre a logística no contexto das agroindústrias.  

 

2.1 Evolução e conceitos de logística 

 

Logística é uma ferramenta que se desenvolve desde os tempos ancestrais, passando 

a ser utilizado de forma orgânica nos esforços militares de avançar tropas em tempos de 

segunda guerra mundial. A partir da década de 50, a expressão Logística é absorvida pelas 

grandes organizações. Na atualidade observa-se que a logística é parte integrante da realidade 

da maioria das empresas ao redor do mundo (DIAS, 1993; BALLOU, 1995; POZZO, 2004). 

A logística trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem, que 

facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de armazenagem. Provocando o fluxo de produtos 

desde o ponto de aquisição da matéria até o ponto de consumo final, bem como dos fluxos de 

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

de serviços adequados aos clientes a um custo razoável (BALLOU, 1995; POZZO, 2004). 

 A logística tem como objetivo estudar a maneira como a administração pode 

aperfeiçoar os recursos de suprimentos, estoques e distribuição dos produtos e serviços, 

apresentando-se no mercado com planejamento, organização e controle das atividades, 

tornando menos rígido o fluxo dos produtos. No entanto uma organização que procura obter 

eficiência e eficácia no mundo globalizado tem que se atentar às constantes mudanças que 

ocorrem em seu ambiente, devido aos progressos tecnológicos, alteração na legislação e 

principalmente na economia, para então manter-se forte para enfrentar os concorrentes 

(POZO, 2004; BALLOU, 1995).  
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2.1.1 Logística de suprimentos 

 

A logística de suprimentos pode ser representada pelas atividades que ocorrem antes 

da produção. Pozzo (2004) acredita que o setor de compras ou suprimentos tem 

responsabilidades principais nos resultado de uma empresa, pois a logística de suprimentos 

tem ação de suprir a organização com os recursos materiais para seu perfeito desempenho e, 

consequentemente, atender com qualidade e eficiência as necessidades do mercado. Para 

tanto, torna-se necessário que os materiais estejam disponíveis no momento certo e com as 

qualificações necessárias para que não atrapalhem no processo de qualidade, velocidade, 

confiabilidade e flexibilidade das organizações.  

Dias (1993, p. 259) descreve que a função compras é um segmento essencial do 

Departamento de Materiais ou Suprimentos, que tem por finalidade suprir as necessidades de 

materiais ou serviços, além de ser compatível com as necessidades dos processos produtivos. 

Observa-se que a logística de insumos é de fundamental importância para que todo o processo 

produtivo chegue às mãos do consumidor final.  

 

2.1.2 Logística de produção  

 

A logística de produção tem um papel muito importante para as organizações. Slack 

(2002) descreve que a produção é a maneira que a organização produz bens e serviços. Tudo 

que as pessoas vestem, comem e usufruem de um modo geral, acontece por um simples 

motivo: “a logística”, desde os suprimentos e todo o processo que envolve a produção de 

determinado produto até chegar às mãos dos consumidores finais. A administração de 

produção clássica é concebida pelas entradas (inputs), processamento (transformação de 

matéria-prima) e saídas (outputs). Já Ballou (1993) destaca que em qualquer ponto da 

produção, as questões de “quanto” e “quando” produzir é fundamental para o planejamento do 

fluxo de matérias-primas e para ministrar os recursos de transporte e armazenagem dos 

materiais e produtos acabados. 

As organizações que não possuírem uma boa logística de produção correm o risco de 

afetar sua qualidade, rapidez, confiabilidade e flexibilidade dos produtos ofertados. É claro 

que além de ter a logística para o melhor desempenho das tarefas e administração da 

organização, evidentemente existe outros recursos que influenciam no desempenho da 

produção, como por exemplo, o Planejamento, Programação e Controle da Produção (PPCP) 

e suas principais funções (TUBINO, 2007). Do ponto de vista da administração da logística 
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de produção a preocupação é mais com o plano agregado de produção do que com o programa 

detalhado, ou seja, a demanda de determinado produto que a empresa oferece se relaciona 

com o estoque que se não estiverem em ordem, atrasam produção, e por consequência a 

distribuição, afetando toda a organização (BALLOU, 1993). 

 

2.1.3 Logística de distribuição 

 

 Ballou (1993, p. 40) descreve que a “distribuição física é o ramo da logística 

empresarial que trata da movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos 

finais da firma”. Já o fluxo de informações segue no caminho inverso ao da distribuição física, 

geralmente a partir da necessidade de compra das mercadorias por parte dos clientes. Estas 

informações se estendem por todo o sistema logístico, inclusive quando da entrega dos 

produtos aos clientes finais.  

Neste sentido, o objetivo geral da distribuição física, como meta ideal, é o de levar os 

produtos certos, no momento certo e com o nível de serviço desejado, pelo menor custo 

possível (NOVAES, 2007, p. 145). 

 

2.2 Atividades primárias e atividades de apoio a logística  

 

Muitas são as atividades necessárias para se atender os objetivos da Logística. Para 

facilitar o entendimento destas atividades, vários autores dividem as mesmas em atividades 

primárias e atividades de apoio à logística. As atividades primárias são de extrema 

importância para que as organizações possam cumprir a sua missão, obter redução de custos 

logísticos e proporcionar níveis de serviços adequados aos clientes (POZZO, 2004). As 

principais atividades primárias podem ser visualizadas no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Atividades logísticas primárias. 

Atividades Descrição 

Transportes 
A atividade de transporte está relacionada aos diversos métodos de se movimentar 

produtos e insumos e por isso é essencial ao processo logístico.  

Manutenção de 

Estoque 

O estoque merece uma atenção especial dos profissionais de logística, pois o grande 

desafio é ter o menor nível de estoque possível sem prejudicar o nível de serviços ao 

cliente, disponibilizando a quantidade necessária para atender ao cliente quando ele 

desejar.  

Processamento de 

Pedidos 

E a atividade que dá início a movimentação dos produtos após a solicitação do cliente, 

sendo ela de extrema importância para o processo logístico. O grande desafio do 

profissional de logística consiste em reduzir o “ciclo do pedido” que é o tempo total 

entre o cliente realizar um pedido e o mesmo ser entregue. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Pozzo (2004, p. 21 a 23). 
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Neste sentido, as atividades de transporte, manutenção de estoques e processamento de 

pedidos, são consideradas primárias porque elas contribuem com maior parcela do custo total 

da logística ou elas são essenciais para a coordenação e o cumprimento da tarefa logística. 

Estas três atividades são centrais para cumprir esta missão logística de prover serviço e 

disponibilizar produtos para os clientes quando e onde eles quiserem (BALLOU, 2001). 

As atividades consideradas de apoio são aquelas, adicionais, que dão suporte ao 

desempenho das atividades primárias, para que se possa ter sucesso na empreitada 

organizacional, que é manter e criar clientes com pleno atendimento do mercado e satisfação 

total do acionista em receber seu lucro. Essas atividades de apoio são: armazenamento, 

manuseio de materiais, embalagem, suprimentos, planejamento, sistema de informação 

(POZZO, 2004, p. 23) conforme descrito no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Atividades logísticas de apoio. 

Atividades Descrição 

Armazenagem 

É o processo que envolve a administração dos espaços necessários para manter os 

materiais estocados, envolvendo problemas como: localização, dimensionamento da 

área, arranjo físico, configuração do armazém. 

Manuseio de 

materiais 

Esta atividade envolve a movimentação de materiais no local de estocagem, que pode 

ser tanto estoques de matéria-prima como de produtos acabados. 

Embalagem 

Suas funções básicas são conter, proteger e viabilizar o transporte dos produtos. Além 

disso, elas desempenham funções juntos com as empresas e a sociedade sendo um 

componente importantíssimo na atividade econômica dos países industrializados.  

Suprimentos 
É a atividade que proporciona o produto ficar disponível, no momento exato, para ser 

utilizado pelo sistema logístico. 

Planejamento 

Refere-se primeiramente às quantidades agregadas que devem ser produzidas bem 

como, quando, onde e por quem deve ser fabricadas. É a base que servira de 

informação à programação das compras e da forma pela qual o produto é comprado.  

Sistema de 

informação 

Essa função permite o sucesso da ação logística dentro de uma organização para que ela 

possa operar eficientemente. São as informações necessárias de custo, procedimentos e 

desempenho essenciais para o correto planejamento de controle.  

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Pozzo (2004, p. 23). 

 

 Apesar das atividades primárias serem as principais entre os elementos que 

contribuem para a disponibilidade e a condição física de bens e serviços, verifica-se que as 

atividades de apoio também são relevantes para a logística empresarial. 

 

2.3 Logística reversa 

 

 A evolução do conceito logística reversa ocorre a partir da década de 90 impulsionado 

pelo aumento da preocupação com questões ambientais, diante de forte pressão exercida pela 
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legislação, órgãos fiscalizadores e Organizações Não Governamentais (LEITE, 2003; 

CARRERA, 2008). 

Recentemente a logística reversa tem sido vista como uma potencial fonte de 

diferencial competitivo para as empresas, constituindo-se em uma área de estudo da logística 

empresarial, pouco abordada até o presente momento. A LR planeja, opera e controla o fluxo 

e as informações correspondentes, do retorno dos bens de pós-consumo ao ciclo de negócios o 

ciclo produtivo. Isto se dá por meio de canais de distribuição reversos, onde se agrega valor 

de natureza econômica, ecológica, legal, imagem corporativa e a própria logística (LEITE, 

2003; MARCONDES, 2005).  

 O sistema logístico reverso acontece através do conjunto de três elementos: os fluxos 

reversos, os canais de distribuição reversos e as relações comerciais entre os agentes das 

cadeias produtivas. 

 De acordo com Leite e Brito apud Junior, (2006, p. 4), A LR visa equacionar os 

aspectos logísticos do retorno dos bens ao ciclo produtivo ou de negócios através da 

multiplicidade de canais de distribuição reversos de pós-vendas, pós-consumo, agregando-

lhes valor econômico-social, ambiental, legal e de localização.  

  Diante disso, entende-se que a logística é uma importante ferramenta no processo de 

destinação dos resíduos das fábricas, podendo reduzir aterros e incineradores de resíduos 

representando um grande impacto ambiental. No campo do agronegócio sabe-se que diversos 

resíduos têm impactado de forma significativa, principalmente o meio ambiente. As 

agroindústrias dos mais diversos segmentos podem contribuir significativamente para ampliar 

estes impactos caso não elaborem planos de identificação e planos de ação para diminuir os 

problemas por elas causados. 

 

2.4 Logística agroindustrial e a cadeia produtiva do leite 

 

 De acordo com Marion (1996) a agroindústria pode ser definida como todo o 

segmento industrial de produtos alimentícios, as indústrias que transformam matéria-prima 

agropecuária em produtos intermediários para fins alimentares e não alimentares como casos 

especiais, as indústrias de óleos vegetais não comestíveis, de consumos agropecuários. 

  Na agroindústria existe dois grupos distintos que são as do tipo não alimentares como 

fibras, couros, calçados, óleos vegetais não comestíveis e as alimentares destinadas à 

produção de alimentos (líquidos e sólidos), sucos, polpas, extratos, lácteos, carnes e outras. 
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(ARAUJO, 2005, p. 93). A cadeia produtiva do agronegócio compreende o conjunto de 

agentes econômicos e as relações estabelecidas para atender as necessidades dos 

consumidores por determinado produto que tenha uma fase de produção agropecuária ou 

florestal. 

 Para Batalha (2001), a expressão cadeia produtiva pode ser definida como a soma de 

operações e distribuição de insumos para a agricultura, das operações de produção nas 

unidades agrícolas, do armazenamento, processamento, distribuição e comercialização, além 

de consumidores finais. Para que esses produtos possam oferecer mais qualidade ao 

consumidor final, é necessário que o fluxo logístico esteja sempre presente de forma eficiente 

na produção da matéria.  

 A cadeia de produção pode ser entendia também como “uma sucessão de operações de 

transformação dissociáveis, capazes de ser separadas e ligadas entre si por um encadeamento 

técnico” (BATALHA, 2007, p. 6). Nessa definição apresenta evidências que todo processo 

produtivo pode ser analisado em termos de cadeia de produção.  

 Batalha (2007) sugere uma ordem dos elementos que compõe o Agronegócio, 

dividindo em três níveis de análise. O primeiro se refere ao Sistema Agroindustrial como um 

todo, que envolve todas as atividades relacionadas à produção de bens agroindustriais 

(agricultura, pecuária, pesca, agroindústria, distribuição agrícola e alimentar, comercialização 

consumidores e serviços afins), sem estar relacionada a uma determinada matéria-prima ou 

produto final. O segundo nível de análise é o Complexo Agroindustrial, que compreende 

todas as atividades ligadas a uma matéria-prima principal específica, a qual dará origem a 

uma série de outros produtos, como por exemplo: O Complexo Leite, Complexo Soja, 

Complexo Café, entre outros. Em seguida, tem-se um terceiro nível de análise, a Cadeia 

produtiva que está relacionada a um determinado produto final, que envolve todas as inter-

relações existentes dentro do seu processo produtivo, como por exemplo, a Cadeia da 

Manteiga, Cadeia do Queijo, ou até mesmo a Cadeia do Leite, se este for considerado um 

produto final. Portanto, o sistema Agroindustrial é formado por Complexos, os quais por sua 

vez, podem ser subdivididos em Cadeias Produtivas.  

   Bressam (2004) considera particularmente, os fornecedores de insumos e as 

indústrias, os produtores de leite e as indústrias de laticínios, responsáveis pelo 

beneficiamento e processamento da matéria-prima. Já os distribuidores, atacadistas e 

varejistas, e os consumidores constituem o objetivo final de todo esse processo que ocorre 

entre os segmentos da cadeia.  
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 Conforme Gomes e Leite apud Correa (2010), a cadeia agroindustrial do leite no 

Brasil pode ser representada por sete segmentos principais: insumos para agropecuária e para 

indústria latinista, produção primária do leite, captação de matéria-prima, indústrias 

processadoras, distribuição de produtos processados,  mercado e consumo. A produção de 

leite pode ser descrita da seguinte forma: até a distribuição para o mercado consumidor o leite 

passa basicamente por três percursos: da fazenda para os postos de refrigeração (1° percurso), 

dos postos para as usinas processadoras (2° percurso) e para o local de acesso ao consumidor 

(3° percurso). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente artigo caracteriza-se por um estudo de natureza qualitativa, Tozoni-Reis 

(2009) descreve que “a pesquisa qualitativa defende a ideia de que, na produção de 

conhecimentos sobre os fenômenos humanos e sociais, interessa muito mais compreender e 

interpretar seus conteúdos que descrevê-los”.  

Como estratégia de pesquisa optou-se pelo estudo de campo com auxílio da pesquisa 

bibliográfica.  Para Gil (2009, p. 57) [...] no estudo de campo estuda-se um único grupo ou 

comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a interação de seus 

componentes.  

Para realizar a coleta de dados utilizou-se da observação participante artificial e 

entrevista semiestruturada. Do primeiro instrumento, Oliveira (2007) relembra que a 

observação participante artificial ocorre quando o observador se integra ao grupo com o 

objetivo de fazer pesquisa. Já do segundo instrumento, Tozoni-Reis (2009) defende que as 

questões são apresentadas ao entrevistado de forma mais espontânea, seguindo sempre uma 

sequência mais livre, dependente do rumo que toma o diálogo. 

Oliveira (2007) descreve que quando falamos em categorias teóricas estamos nos 

referindo às leituras convergentes ao tema central do estudo. Oliveira (2007) caracteriza que 

uma vez realizada a sistematização dos conteúdos que causam toda a fundamentação teórica, 

já será possível determinar as categorias teóricas da pesquisa, que darão confirmação à análise 

dos dados. Desta forma, foram estabelecidas como categorias de análise a logística, 

suprimentos, produção, distribuição, transporte, movimentação, armazenagem e logística 

reversa.  
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4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

A empresa Laticínios Cerejeiras Multibom Ltda – filial, está localizada na Estrada Rio 

Arinos, Km 01, Zona Rural. Iniciou suas atividades na cidade de Juara/MT em fevereiro de 

2000. Atualmente o laticínio possui sete caminhões Truck de tanques resfriadores 

(terceirizados), para a coleta do leite.  Possui em seu quadro de funcionários 50 colaboradores 

diretos. Sua produção diária gira em torno de 40 mil litros de leite por dia. 

 

4.1 Subsistemas logísticos e as atividades - de dentro da porteira para o laticínio  

 

 Antes de fazer qualquer movimentação da matéria prima, para a sua utilização na 

produção, o Laticínio necessita analisar a qualidade do leite, fornecido pelo produtor rural. 

Dentro da porteira (propriedade rural), cabe ao fornecedor de leite in natura, preparar o 

subsistema suprimentos. As atividades são diversas e imprescindíveis para a garantia de uma 

boa qualidade da matéria- prima que será entregue ao laticínio.  

 Neste sentido, o produtor rural se encarrega de abrir os pastos, gradear a terra, plantar 

capim de qualidade, dividir piquetes, cuidar da alimentação suplementar, ou seja, garantir o 

manejo adequado para que se produza leite in natura. Após o tratamento das vacas, elas são 

levadas para o barracão e ali é realizado o processo de ordenha, logo em seguida, o leite é 

armazenado nos resfriadores. O local do manejo dos animais deve ser sempre limpo e 

higienizado. 

  Algumas atividades realizadas a partir das propriedades rurais produtoras de leite 

(momento em que o leite é armazenado provisoriamente nos tanques resfriadores), passando 

pela transferência, recebimento e produção no laticínio (transformação do leite em queijo), até 

sua disponibilidade para a entrega (distribuição) estão representadas na figura 1. 
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Figura 1 - Fotos dos Processos Logísticos do Laticínio.  

 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

  

 O leite é armazenado em tanques refrigerados em temperatura de 35 graus, até a 

chegada do caminhão do Laticínio Multibom. Antes da chegada da matéria prima no laticínio, 

são recolhida amostras do leite de cada produtor, e entregues no laboratório para verificação 

da análise do teste de acidez, análise da gordura e teste de densidade na plataforma do leite, se 

aprovado é encaminhado para a produção. Se não aprovado, o leite deverá ser descartado.  

 Após a chegada da matéria-prima na fábrica, o leite é analisado no laboratório e em 

seguida é realizado o processo de pasteurização. Após o leite passar pelo processo de 

pasteurização, ele é encaminhado para os tanques, onde recebe o coalho (matéria-prima 

adicional) e fica aguardando por trinta minutos. Em seguida é feito o corte e, posteriormente o 

processo de cozimento. Depois disso é feito a prensa da massa, onde separa-se a massa do 

soro.  
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 O soro é enviado para um tanque de armazenagem e a massa é enviada para uma 

estocagem provisória onde aguarda-se escorrer bem o soro. Em seguida a massa passa pelo 

processo de moldagem por uma máquina específica. Logo após isso, ela é  resfriada com água 

até ficar em uma temperatura ideal, e  posteriormente é colocada na câmara de salga onde 

permanecerá por 24 horas. Para produção do queijo prato, a massa é enviada diretamente para 

máquina de prensa e logo em seguida também vai junto à câmara de salga. O soro que fica 

armazenado é reutilizado para a retirada do creme e a fabricação da manteiga.  

Após o término de todo o processo de fabricação que dura cerca de um dia para cada 

lote, o produto já está pronto. Desta forma, o produto é separado por lote, embalado, e levado 

para ser armazenado na câmara fria. O queijo prato fica armazenado por vinte e cinco dias, já 

a mussarela fica o tempo necessário até amadurecer (ponto ideal de consumo). Finalmente, os 

produtos são embalados (definitivamente), pesados e estarão prontos para comercialização e 

distribuição. 

 

4.2 Logística reversa no laticínio multibom 

 

A Logística Reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu 

ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

 Diante desse contexto foram identificados na empresa, importantes processos da 

Logística Reversa que faz com que ela seja um diferencial competitivo na região. 

 

4.2.1 Logística reversa de resíduos da produção 

 

Um dos principais resíduos do laticínio é a produção de soro no processo de 

transformação do leite pasteurizado em queijo. De cem por cento (100%) do soro que seria 

descartado reutiliza-se apenas 45% na fabricação da manteiga. Do processo de reutilização, 

ainda sobram 55% de soro que poderia ser utilizado para fabricação de outros produtos 

alimentícios, mas o gerente de produção do laticínio informou que no momento a empresa não 

tem os recursos necessários para a fabricação desses produtos. Até então a fábrica era 

obrigada a jogar o restante do soro à natureza, trazendo assim algumas consequências e 

desconforto para a empresa junto à opinião pública.   
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Recentemente a EMBRAPA divulgou uma pesquisa que comprovou alguns benefícios 

do soro para o tratamento de animais (bezerros, vacas leiteiras, porcos), facilitando assim um 

fluxo reverso eficiente para as empresas que produzem este tipo de resíduo. A partir dessas 

informações, o laticínio passou a sensibilizar os produtores a respeito dessa nova tecnologia 

de produção animal e de possibilidade dos produtores absorverem o soro do laticínio para 

utilização no tratamento de animais. Com isso a empresa passou a destinar os 55% restante do 

soro para os produtores rurais fornecedores de leite in natura. Atualmente o laticínio armazena 

temporariamente (até que o produtor retire ou o caminhão faça a entrega para o produtor) o 

restante do soro em 5 caixas de 1000 litros, conforme ilustrado na figura 2. 

 

Figura 2- Armazenagem e Carregamento do Soro. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

Do ponto de vista da logística reversa, o laticínio Mutlibom passou a dar uma 

destinação quase total de seu principal resíduo gerado no processo de fabricação. Do ponto de 

vista do produtor rural, ele passou a contar com mais um ingrediente para aumentar a sua 

produtividade em nível de fazenda. No sentido da sustentabilidade, a empresa melhorou a sua 

imagem institucional junto aos produtores e à sociedade a partir da melhoria de sua relação 

com o meio ambiente onde desenvolve suas atividades (LEITE, 2003). 

 

4.2.2 Tratamentos do esgoto da fábrica 

 

 O esgoto é tratado antes de devolvê-lo a natureza. Ele é depositado em três grandes 

represas, e neles é colocado um produto químico que dilui a gordura, e diminui os resíduos 

químicos encontrados no esgoto. Após o esgoto passar pelo processo de tratamento, a água 
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que sobra na última represa é reutilizada para aguar as plantas (grama, árvores, e outros...) do 

pátio da empresa.  

Os resultados a partir desta pesquisa vão de encontro à estratégia da empresa melhorar 

sua competitividade com redução de custos. A empresa utiliza dois principais processos 

integrados da Logística Reversa de forma eficiente, fazendo com que ela seja um referencial 

nessa região. O primeiro processo da LR é a Reutilização do Soro, onde 45% do é para 

fabricação da manteiga e os 55% são fornecidos para os produtores tratar dos animais, 

proporcionando maior rentabilidade tanto para a empresa, quanto para os produtores rurais, 

ampliando a visão de sustentabilidade empresarial nesta cadeia produtiva. Já o segundo 

processo da LR, que é o tratamento do esgoto da fábrica, que retorna para a natureza é 

utilizado para molhar as plantas da indústria.  

 

5 CONCLUSÃO 

  

 A Logística Reversa (LR) está presente na organização pesquisada, no entanto, a 

cultura organizacional da mesma não leva em consideração a teoria que trata desta temática. 

Foram mapeados os processos logísticos a partir da identificação do sistema, subsistemas e 

atividades primárias e de apoio. Existem dois principais processos de LR. O primeiro é a 

reutilização do soro proveniente da transformação de leite in natura em queijo. O segundo é o 

tratamento e a reutilização da água do mesmo processo, favorecendo a sustentabilidade 

ambiental e melhorando a imagem da empresa junto aos seus stakeholders.  

 Como limitação do estudo pode-se considerar o tempo de realização da pesquisa, uma 

vez que todo o processo desenvolveu-se no decorrer da disciplina de Administração de 

Administração de Materiais I da 4ª fase de Administração.  

Desta forma, torna-se possível sugerir que novos estudos de logística, principalmente 

dos fluxos reversos sejam elaborados e executados com o objetivo de identificar, mapear e se 

for preciso, modelar novos processos de logística reversa no contexto das organizações do 

Vale do Arinos.  
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