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RESUMO: O objetivo principal deste artigo é identificar a forma de inclusão da logística reversa das
organizações, como estratégia, observado sob a ótica de cooperação entre companhias, resultando
em competitividade, melhor retorno financeiro e concretização de um conceito corporativista.
Abordaremos os conceitos e dimensões de logística reversa, os sistemas de informações, ciclo de
vida dos produtos, a importância da implantação e o diagnóstico da logística reversa no setor de
informática. Ponderaremos a logística reversa como uma oportunidade de novos mercados para as
organizações, gerando lucros e colaborando para a sustentabilidade desses comércios, por meio de
atuações inovadoras e de cooperativismo entre empresas. E como as condições de um costume
socioambiental assertivo pode contribuir para os efeitos econômicos, sociais e ambientais. Logística
reversa caracteriza-se por ser um conjugado de ações, processos e elementos propostos a viabilizar
a coleta e a devolução dos resquícios sólidos para serem reaproveitados pela organização,
analisando o ciclo de vida dos produtos. A coleta dos dados se deu por meio de levantamento
bibliográfico a partir de livros específicos, artigos científicos e outros. Em seguida, procedeu-se a
análise do material, ordenando e classificando-o. O fluxo logístico é dividido em três subgrupos,
sendo fluxo físico, onde se movimenta os materiais, o segundo grupo é o fluxo financeiro, que é
causado pela necessidade de pagamento dos materiais e o fluxo de informações, que dinamiza o
fluxo logístico em seu subgrupos. Constatamos que a prática do gerenciamento dos canais logísticos
reversos é explicada pelas contribuições para os assuntos financeiros, sociais e ambientais. E a
necessidade de um aparelho de gerenciamento de todos os produtos, seus elementos e materiais
rejeitados, para assegurar maior concorrência às instituições exige um alto grau de cooperação entre
os membros das cadeias de suprimento e uma adequada Análise do Ciclo de Vida do Produto.

Palavras-chave: Logística Reversa. Ciclo de Vida dos Produtos. Fluxo da Logística.



1 INTRODUÇÃO 

 

Logística reversa caracterizar-se por ser um conjugado de ações, processos e elementos 

propostos a viabilizar a coleta e a devolução dos resquícios sólidos para serem reaproveitados 

pela organização, analisando o ciclo de vida dos produtos. 

 

A logística reversa é um processo que inclui o planejamento, a operacionalização e o 

controle de forma eficiente de fluxo de matérias-primas, dos produtos em processo, 

dos produtos acabados e das informações relacionadas com todos esses fatores, desde 

o ponto de consumo até o ponto de origem, com o objetivo de revalorizar os materiais, 

dar-lhes uma destinação final adequada ou recuperá-los para novo uso industrial. 

(BERTÉ, 2013, p.83). 

 

O reaproveitamento dos resquícios sólidos devem ser feito no ciclo produtivo e de vida 

do produto elaborado, ou até mesmo na sua destinação final ambientalmente apropriada e são 

avaliados de baixos custos operacionais. A logística reversa pode causar benefícios 

competitivos para a empresa, contudo muitos fatores cruciais influenciam a eficácia do 

procedimento de logística reversa. 

O objetivo deste artigo é analisar a implantação da logística reversa como mecanismo 

nas instituição, em particular a logística reversa nos ambientes de informática (“e-lixo: lixo 

eletrônico”), pois este mecanismo é estimado como um importante organismo de incremento 

financeiro e social, sendo de extrema relevância para as empresas e para a sociedade. Refletindo 

de forma indireta com retorno em qualificação de mão de obra, e de forma direta, com o 

acréscimo do marketing da corporação, ganhando visibilidade de mercado, que atualmente é 

altamente competitivo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste artigo foi de uma pesquisa 

qualitativa de abordagem exploratória, a qual foi elaborada a partir de revistas acadêmicas, 

livros, dissertações e artigos científicos. As principais prerrogativas desta metodologia é 

consentir ao pesquisador a busca de uma base teórica e a cobertura de dados de forma ampla, e 

permitir uma maior justaposição com o dia-a-dia e as experiências vividas pelos próprios 

sujeitos da análise. (GIL, 2002; MINAYO, 2004). 
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A coleta dos dados se deu por meio de levantamento bibliográfico a partir de livros 

específicos, artigos científicos e outros. Em seguida, o material foi analisado, assim se 

ordenando e classificando a análise. 

Com embasamento no material estudado foram citadas as definições e conceitos 

envolvidos no tema pesquisado, sendo assim, para a assertiva análise da iniciação da logística 

reversa nas empresas, em especial, nas de ambiente de informática. Foram analisados o 

Gerenciamento da Logística Reversa e da Reutilização, o Ciclo de Vida dos Produtos, Fluxos 

e suas definições existentes. E a partir desses esboços e definições, chegar aos fatores cruciais 

que influenciam a eficácia do método de Logística Reversa, e o diagnóstico da Logística 

Reversa nos meios empresariais. 

 

3 FLUXO DA LOGÍSTICA REVERSA 

 

Bowersox e Closs (2001) asseguram que desde o seu aparecimento, a logística observou 

a direção hábil de bens ao longo do canal de distribuição, onde os produtos negociados pelas 

empresas se movem, e que, se não gerenciados corretamente, podem gerar problemas de custos 

de produção. O fluxo logístico é dividido em três subgrupos, sendo fluxo físico, onde se 

movimenta os materiais, o segundo grupo é o fluxo financeiro, que é causado pela necessidade 

de pagamento dos materiais e o fluxo de informações, que dinamiza o fluxo logístico em seu 

subgrupos. 

Diversos estudiosos do assunto concordam que entre os três, o fluxo de informações é 

o mais importante, haja vista que sua função é colocar os outros em funcionamento, portanto, 

deve ser executado de forma coerente, precisa, rápida e consecutivamente de forma processual 

em oposição à visão funcional que predomina nas organizações. A finalidade do fluxo de 

informações é de gerenciar e transferir os dados por meio eletrônico, com maior eficácia e 

agilidade, de modo a somar as condições de serviços oferecidos aos consumidores, ou seja, 

informações sobre os pedidos, permitindo a diminuição de estoques e de dúvidas pertinentes 

em relação a demanda e com o objetivo também de obter vantagens estratégicas para avanços 

no processo de decisão. (BERTÉ, 2013). 

 

Se a organização conseguir planejar, implementar e controlar os recursos disponíveis 

para o funcionamento dos processos internos e externos e os fluxos daí resultantes, de 

forma integrada e com a necessária flexibilidade e agilidade, certamente essa empresa 

será mais competitiva do que aqueles concorrentes que não atentarem para os fluxos 

informacionais. (BERTÉ, 2013, p.67). 
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A logística reversa é considerada o quarto subgrupo do fluxo logístico, pois para ser 

considerada reversa os produtos devem fazer o caminho oposto, ou seja, depois do consumo, 

os produtos, devem fazer o caminho reverso, sendo assim, no sentido cliente final (consumidor), 

voltando para o comercio (varejo) e fabricante (indústria). Acarretou no aumento do significado 

de logística, tendo que antes considerava-se apenas os fluxos da matéria-prima até o produto 

final para o comércio, e agora, após a inclusão, todas as formas de circulação do produto e 

informações é considerando fluxos, podendo este ser direto e ou reverso. 

Os fluxos reversos incluem desde os fornecedores, fabricantes, varejo e consumidor 

final, pois atendem o processo desde a fabricação de embalagens dos fornecedores, até a 

diminuição do excesso de produto final no estoque e consumo do cliente final, passando pelos 

que atuam com a reciclagem e ou eliminação de resíduos. O objetivo principal é de conseguir 

lucro usando da otimização dos recursos disponíveis, a logística e seus sistemas deve ser 

projetada de forma integrada e com a imprescindível flexibilidade e presteza no desempenho 

das atividades, ponderando os quatro fluxos de logística, mencionados anteriormente. 

 

3.1 Análise do ciclo de vida do produto 

 

Ciclo de Vida do Produto é um instrumento técnico gerencial, cuja função é a de 

averiguar o impacto ambiental provocado por um produto durante toda sua vida útil, iniciando 

desde o processo de matérias-primas, passando pela fabricação, utilização e descarte final do 

produto.  Com o Ciclo de Vida do Produto é possível identificar e analisar todas as etapas do 

processo produtivo, desde fornecedores, fabricação, transporte, comercialização, utilização e 

reciclagem. (BERTÉ, 2013). 

Todo processo deve ser estudado e considerado para que os impactos no meio ambiente 

seja nulo ou o mínimo possível. Inicia-se o processo avaliando desde a pesquisa de mercado e 

ou marketing do produto ao qual será lançado. Após definição e desenvolvimento do produto, 

dá início a produção e todo o processo, matérias-primas, utilização e o consumo, e os passos da 

fabricação, distribuição e consumo, chegando assim ao destino final do produto. 

O maior benefício do uso da ferramenta de análise do ciclo de vida, é a probabilidade 

de deliberar assertivamente as condições do sistema logístico reverso, antes mesmo da sua 

aplicação e operacionalização, e assim averiguar que podemos estimar os impactos no meio 

ambiente, antes de seu início de fabricação. 

 

3.2 Gerenciamento da logística reversa e da reciclagem 
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O Product Recovery Management, cuja tradução é Gestão de Recuperação do Produto 

(GRP) é um campo da administração de produtos, seus elementos e todos os materiais utilizados 

e rejeitados pelos quais a organização fabricante é responsável, seja por legitimidade legal, de 

acordos, ou outro motivo. (KRIKKE, 1998). A Gestão de Recuperação do Produto, implica no 

gerenciamento da logística reversa, já que conglomera os diversos aspectos de gerenciamento 

de produtos na organização. Tem a finalidade de auxiliar no gerenciamento dos canais de 

vendas indiretos com a agregação de serviços e entendimento entre os canais. Sendo o mesmo 

uma ferramenta de gestão, potencializado pelos meios eletrônicos.  

Para Krikke (1998), dependendo das condições em que os produtos que regressam 

chegam a organização, estes podem ser reconstruídos por cinco opções de GRP, conforme 

numeração. 

1.  Reparo, restaura o produto para completo funcionamento;  

2. Renovação, finalidade de inspecionar e modernizar módulos cruciais;  

3. Re-manufatura, intuito de examinar todos os módulos e modernizar;  

4. Canibalização, estar sujeito ao uso em outras opções de gestão de recuperação do 

produto, se houver recuperação seletiva de componentes e, 

5. Reciclagem, condicionada ao uso da re-manufaturas para o emprego em novos produtos. 

Essas condições resultam em outros produtos. A gestão da reciclagem, é um aspecto da 

GRP, adepto de maior apreensão nos aparelhos de logística reversa, em causa do montante de 

volume de detrito causado por embalagens impróprias ou de difícil regresso ao processo 

produtivo. Esta iniciativa estratégica das organizações, passou a ser gestão, pelos aspectos 

financeiros, dado o impulso provocado pelo acréscimo significativo no valor do barril de 

petróleo - “Choque do Petróleo em 1973”, que por demandas ambientais. (BERTÉ, 2013). 

Para garantir a sustentação financeira da atividade da logística reversa, deve-se observar 

os aspectos da demanda do mercado de materiais reciclados, ou seja os matérias de retorno, os 

gastos envolvidos no processo de recolher, separar, armazenar, revalorizar, que é o preparativo 

do material antes do seu processamento e por último o processamento. Embora, o volume em 

economia de escada, os alcances entre a fonte geradora e a reciclagem, e as propriedades do 

produto da reciclagem. 

 

3.3 Vantagem competitiva para as organizações 
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A logística reversa possui meios de trazer benefícios competitivos para as empresas, 

pois é um instrumento que permite agregar valor a produtos descartado, e que gerariam 

problemas sócias e ao meio ambiente. Ao reaproveitarmos as matérias-primas, reciclando-as ou 

recuperando-as, sobretudo as de altos custos de fabricação, ou a diminuição de consumo de 

combustíveis, insumos e ou outros como a redução de embalagens, podem acarretar em uma 

expressiva redução de custos operacionais. 

Alguns estudos foram realizados por Calderoni em 1998, nos mostrando que o Brasil 

perdia aproximadamente R$ 4,6 bilhões por ano por não reciclar os materiais reutilizáveis nas 

organizações, sendo que estes acabavam no lixo. E se reciclados e ou reaproveitados, poderiam 

originar novos recursos. Outra vantagem competitiva para as instituições é a imagem com os 

consumidores, especialmente aos comércios com maior grau de consciência socioeconômica. 

Mas para que essa vantagem ocorra é necessária divulgações por meio do marketing 

socioambiental e um sistema logístico reverso adequado.  

Consumidores apreciam organizações que proporcionam políticas reversas de seus 

produtos ou com ações de pontos de coleta para produtos que não servem mais e que exigem 

destinação específica, como pilhas e baterias ou atuações de coleta de embalagens que podem 

ser reutilizadas nos procedimentos produtivos. Atualmente a sociedade está sensibilizada com 

atitudes de preservação ecológica. “Ao perguntarmos às pessoas se estas estão dispostas a pagar 

mais caro por produtos que gerem menos impacto negativo ao meio ambiente, normalmente a 

resposta é “sim” – resposta verificada em 70% dos pesquisados”. (BERTÉ, 2013, p.72). 

 

3.4 Fatores cruciais que influenciam a eficácia do processo de logística reversa 

 

A compreensão de um projeto competente de Logística Reversa precisa levar em 

consideração a viabilidade de crédito; sistema de coleta adequado; processamento do material 

recolhido e sistema de reciclagem dos materiais originados pelo reprocessamento. (BERTÉ, 

2013). 

Para Berté (2013), a iniciativa de limites de crédito deve ser específica para concepções 

ligados as questões ambientais ou precisa-se procurar por parcerias e ou alianças com prováveis 

investidores. A arrecadação necessita advir das filiais de deposito das agências de reciclagem, 

e ter um circuito sólido de angaria com diminuição dos gastos com fretes. Identificação e 

averiguação fidedigna da quantidade de produtos, ótima localização e além de recicladores. O 

processo reverso deve obedecer um sistema de gestão ambiental, valendo-se do ciclo de vida 

dos produtos e das leis vigentes sobre meio ambiente. O material coletado deverá ser processado 
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por meio de automatização, separando os materiais secundários e de descarte, necessitando 

analisar os aspectos de bem-estar, saúde e higiene no manejo e condução dos materiais, além 

de inserir programas educativos para os elementos da cadeia de fornecimento e para as 

sociedades envolvidas. 

Segundo Lacerda (2002), a eficácia do método de logística reversa estar amarrado de 

quão delineado e controlado é o processo. Determinados fatores calhados cruciais e que 

colaboram positivamente para a atuação do aparelho de logística reversa são, o bom controle 

de entrada, serve para identificar e fazer a peneira apropriada dos materiais para o adequado 

curso reverso, bem como identificar o produto final de venda, recondicionamento. O aparelho 

de logística reversa precisa ter bons domínios de entrada para amenizar o trabalho, e diminuir 

prováveis desentendimento entre fornecedor e consumidor pela falta de credibilidade sobre as 

agentes dos retornos. O treinamento dos colaboradores imprescindível para alcance do 

adequado controle de entrada; outra atuação da logística reversa é, procedimentos unificados e 

mapeados, cuja configuração é a de avaliar a logística reversa como um método regular, e não 

um método contingencial. Os processos perfeitamente mapeados e de procedimentos 

uniformizados são essenciais para o devido controles e para estabelecimento de critérios de 

progressos. 

Ainda conforme Lacerda (2002), o tempo de ciclo de vida comprimidos, fazer referência 

ao período entre a assimilação da necessidade de se reciclar, acondicionamento ou regresso do 

produtos e seu essencial processamento. Ciclos de tempos extensos acrescem despesas 

desnecessárias ao processo reverso. Entradas cujo controle ocorre de forma ineficiente, com 

falta de estrutura, seja eles de equipamentos, pessoas e de metodologias claras acarretam a 

ciclos longos; Já os códigos de informação apropriados, outra forma de atuação da logística 

reversa precisa de apoio de sistemas de informação competentes, com habilidade de 

rastreamento de retornos, avaliação dos períodos de ciclos, teste de performance dos 

fornecedores, etc.; já a rede de logística delineada, cujo desempenho refere-se os procedimentos 

logísticos reversos que precisam de uma base logística apropriada para lidar com os fluxos de 

entrada de materiais reaproveitáveis e saída de materiais acabados, devido ao processamento. 

Essas acomodações de procedimentos e estocagem, bem como os sistemas de condução 

precisam ser desenvolvidos para fazer a ligação de todos os alvos de forma competente. Os 

assuntos de circulação e do apropriado plano de operações necessitam ser levadas em conta 

para correta decisão por acomodações concentradas, votadas ao recebimento, separação, 

estocagem, processamento, embalagem e expedição de materiais regressados. 
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Último fator é as boas relações colaborativas entre compradores e fabricantes, pois nos 

fluxos reversos deve-se sustentar um nível de credibilidade entre os membros para a troca de 

conhecimentos, documentos e informações, com a intenção de minimizar problemas conexos 

com a recusa ou demoras em restituições. As empresas envolvidas na logística reversa carecem 

de aumentar afinidades colaborativas. 

 

Para se obter um bom sistema de logística reversa, precisamos ter um bom sistema de 

mensuração do desempenho dos sistemas logísticos reversos, que contemplem três 

aspectos fundamentais: avaliação funcional, avaliação processual e benchmarking 

interno, competitivo e não restritivo. (BERTÉ, 2013, p.75). 

 

A avaliação funcional constitui em todos os cargos e ou funções pertinentes a logística 

reversa precisam ser constantemente analisadas para determinarmos sua eficácia em analogia 

as finalidades estabelecidas. Já a avaliação processual tem por finalidade observar 

permanentemente os organismos de mensuração, averiguando sua ajuda concreta aos resultados 

alcançados, redesenhando-os quando estes não estiverem mais cumprindo com seus objetivos. 

O benchmarking é suma importância para que o adequado monitoramento constante dos 

ambientes internos e externos da empresa, seja feito, em procura de melhores práticas. 

(LACERDA, 2002).  

 

3.5 Logística reversa em ambientes empresariais 

 

A logística reversa e sua importância de implantação nas empresas está conexa a geração 

de emprego e serviço, trazendo renda e benefícios financeiros para as organizações e autônomos 

que trabalham com a reciclagem. Além da existência das espécies e à revalorização dos 

produtos reciclados. Quando inserida corretamente acarreta em grandes benfeitorias não só ao 

ambiente, como também a instituição, pois economicamente traz, reinvestimento em avanços 

de processos, fornece treinamento e conscientização da educação ambiental a todos, tecnologias 

avançadas, além de excelência em qualidade e desempenho de gestão e empresarial. 

Em concordância com Kelly (2004) em um estudo realizado sobre diagnóstico de uma 

organização que procurava sanar suas dificuldades originárias pelo mau manejo dos resíduos, 

os apontamentos foram, problemas para destinar de maneira assertiva seus detritos gerados; 

desconhecimento sobre os gastos de geração dos resíduos; inexistência formal de um sistema 

de gestão ambiental, conforme legislação; não conhecimento dos aterros certificados, 

acarretando em destinação impropria dos resíduos; amplo volume dos resíduos causados pelas 
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organizações, e falha de entendimento e diálogo com as comunidades de seu redor sobre os 

impactos causados por seus resíduos. 

 
O consórcio de gestão de resíduos industriais analisado é um exemplo de como as 

práticas de logística reversa podem ser aplicadas para recapturar valor econômico e 

para proteger o meio ambiente, adequando o destino dos resíduos e demonstrando 

responsabilidade social dos envolvidos com a conseguinte influência em indicadores 

de desempenho empresarial. (KELLY, 2004, p.13). 

 

Diversas empresas apontaram problemas, mas, quatro organizações, (Galvasud, 

Volkswagen, Citroen e Gardiam) cujo as dificuldades e problema eram os mesmo, 

desenvolveram uma parceria para a correta destinação de seus detritos, atendendo as legislações 

ambientais vigentes e reduzindo seus altos gastos com resíduos. Ainda conforme Kelly (2004), 

após implantação desta aliança os resultados alcançados, com suporte de uma instituição 

especializada em gestão de resíduos industriais, foi de fundamental relevância para a 

organização, conforme disponível no quadro um: 

 

Quadro 1:  Média anual de despesas com resíduos 

2003 2004 

R$ 83.045,40 R$ 37.473,78 

Fonte: Adequação KELLY (2004) 

 

A formação desta parceria através da aliança com diversas organizações envolvidas com 

a causa, permitiu a diminuição das despesas com resíduos no ano de 2004. Possibilitando uma 

abrangente visão de gestão ambiental, perante o contexto organizacional, projetando 

positivamente seu conceito diante a sociedade, agências reguladoras e governo. Melhorando 

sua performance empresarial com a redução de despesas, passando a oferecer serviços e melhor 

qualidade de vida à população. 

 

3.6 Logística reversa em ambientes de informática 

 

Para Virgens (2009), conforme novas tecnologias vão sendo disponibilizadas, os antigos 

aparelhos são substituídos frequentemente, crescendo rapidamente o volume de “e-lixo”. A 

maior parte do lixo gerado é formado por calculadoras, computadores e outros eletrônicos do 

âmbito de robótica que contém conteúdo tóxicos, podendo estes contaminar o meio externo ou 

seja o meio ambiente, conforme o quadro dois: 
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Quadro 2: Materiais usados na composição do computador 

Metais Ferrosos 32% 

Plástico 23% 

Metais Não-Ferrosos 18% 

Vidro 15% 

Placas Eletrônicas 12% 

Fonte: Adequação LEITE (2011). 

 

Conforme a Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil é o maior gerador lixo 

eletrônico. Anualmente, são rejeitadas 97 mil toneladas de computadores, duas mil toneladas 

de celulares e 17 mil toneladas de impressoras. (GLOBO, 2014). Sendo que apenas 11% de 

todo esse tipo de detrito são reciclados no mundo. 

A ONU lançou o programa STEP que cujo significado da sigla é “Solving the E-Waste 

Problem”, em português Resolver o Problema do Lixo Eletrônico, com a função de viabilizar a 

reciclagem do lixo eletrônico, através da elaboração de padrões internacionais de 

processamento da reciclagem eletrônica, atentando ao arredondamento com as legislações 

nacionais. A “Solving the E-Waste Problem”, cujo objetivo é considerar as leis nacional e o 

conjunto político internacional para o domínio eficiente, o desempenho do comercial e aumento 

da reciclagem de “e-lixo” somados aos componentes eletrônicos. Sugerir alternativas de 

métodos utilizados eficientes e adequados para mundo industrializado, procurando desenvolver 

novos meios e métodos de reciclagem, identificando padrões de mercados existentes, 

desenvolvendo apoio para o uso consciente e sustentável das tecnologias de informação e 

comunicação, em novos negócios, procurando analisar as novas e atuais abordagens nos países 

industrializadas, com a África, Europa, América Latina e Sudeste de Ásia, estabelecendo 

diálogos com interventores do lixo eletrônico. (WIKIPEDIA, 2016).  

A implantação da logística reversa no área da robótica, ou seja no campo da informática, 

incide nos aspecto econômico, relacionado ao operacional da análise de despesa e benefício. 

Para viabilizá-la, as organizações necessitam da realização de estudos acerca dos resultados 

dessa ação, para os fabricantes e para os recicladores de eletrônicos. 

As leis existente no país e normas da organização é outro respeitável aspecto norteador 

da logística reversa, assim os fabricantes são forçados a destinar e propor meios de coleta e 

destino de seus produtos corretamente. Com isso, as organizações recicladoras são beneficiárias 

pelo ajustamento legal, deste tipo de serviço, exportando para a Europa. A técnica reversa da 
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logística nas indústrias de informática brasileiras não são especializadas, sendo assim, para o 

ideal reaproveitamento de componentes específicos é necessário a exportação. 

Considerando o retorno reverso para as empresas produtoras de computadores e 

componentes eletrônicos, se nota que os produtos adentram as organizações responsáveis para 

reciclagem por meio de duas vias da logística reversa, sendo que a quantia reutilizada diferencia 

muito, sendo essas vias a pós-consumo, de maior relevância, responsável pelo retorno da maior 

parte dos eletrônicos, devido a obrigação de adaptação as leis vigentes. Os originários do pós-

venda, entram pelas assistências técnicas, comprovando os problemas de logística na coleta e 

concretizações de seus gastos referentes, mencionados pelas bibliografias consultadas. 

A logística reversa envolve gastos, sendo que para as indústria da informática, podem 

inviabilizar a implantação, devido a relevância de programa de logística reversa. Por não haver 

uma integração entre o a logística tradicional e reversa, o que viabilizaria por diminuir os custos 

atinentes ao regresso dos materiais. 

Ressalta-se a precaução das empresas em relação as novas leis que regularizam a 

logística reversa, mas, as associações reguladoras da indústria de eletrônicos e as organizações 

que concretizam a reciclagem de itens robóticos não têm informações e dados a respeito da 

quantidade de materiais regressados, o que não possibilita a comprovação da percentagem de 

reaproveitamento destes componentes, sua eficácia, valores correspondentes e diversos 

aspectos respeitáveis para o gerenciamento dos detritos. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Na atualidade, a sociedade exige das empresas uma nova atitude em relação ao meio 

ambiente e nas práticas sociais de reciclagem e ou utilização dos produtos e ou recipientes. As 

organizações necessitam ter uma participação eficaz neste procedimento de diminuição dos 

impactos ambientais. No Brasil, não existe legislação que regularize este processo dentro das 

instituição em virtude de as restrições ambientais não serem ríspidas quanto à obrigação de usar 

embalagens regressáveis, a decisão fica limitada aos aspectos financeiros das empresas. É de 

fundamental importância que essas empresas busquem opções de fabricação que diminua os 

danos ao meio ambiente e admitam a renovação de seus recursos pela logística reversa.  

Constatamos que a prática do gerenciamento dos canais logísticos reversos é explicada 

pelas contribuições para as assuntos financeiros, sociais e ambientais. E a necessidade de um 

aparelho de gerenciamento de todos os produtos, seus elementos e materiais rejeitados, para 
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assegurar maior concorrência às instituições exige um alto grau de cooperação entre os 

membros das cadeias de suprimento e uma adequada Análise do Ciclo de Vida do Produto.  

Além de respeitar o meio ambiente e de se adaptar ao comprometimento legal, a 

logística reversa tem a competência de mudar de forma positiva o conceito de uma organização 

junto aos clientes. As práticas seguidas por uma corporação do setor da informática, sendo está 

grande causadora de “lixo-eletrônico”, devem oferecer resultados objetivos e expressivos para 

o meio ambiente e a sociedade, não se valendo de atitudes e ações ilusórias de marketing, pois 

os clientes finais buscam produtos e serviços de empresas alto sustentáveis, conscientes de seu 

valor ao amparo do meio ambiente. A logística reversa é um extraordinário fator de conexão do 

desenvolvimento com a precaução ambiental. 
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