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RESUMO: A Logística Reversa (L.R.) tem sido apresentada como um subsistema da logística
empresarial. Devido às necessidades de mercado as organizações estão se adequando as normas,
exigências e preocupações com o meio ambiente. Com essas mudanças as organizações, além de
ter um cuidado com a natureza ainda conseguem obter um retorno financeiro e imagem positiva junto
à sociedade. A logística tradicional tem como objetivo a distribuição e entrega de produtos novos com
custos baixos aos clientes e consumidores, mas o processo logístico continua com a logística reversa,
onde são recolhidos os produtos velhos, danificados, ou inúteis do pós-uso, para se dar um destino
final adequado, ou por meio da reciclagem, ou por meio da reutilização. A logística reversa é a prática
de se reaproveitar o que seria descartável, transformado em algo novo ou fazendo um descarte
apropriado. Desta forma as empresas estão se conscientizando e se adequando para dar um destino
correto as suas embalagens, e fazendo um tratamento adequado nos esgotos e águas utilizadas no
processo de fabricação de produtos. Por isso, buscou-se compreender como a L.R. ocorre nos
viveiros de plantas de Juara. O principal objetivo deste artigo consiste em verificar a logística reversa
existente nos viveiros em JUARA-MT. Os procedimentos metodológicos basearam-se na pesquisa
qualitativa e aplicada, em dois viveiros. A estratégia de pesquisa levou em consideração que o estudo
de campo com apoio da pesquisa bibliográfica fosse o mais adequado em função das características
da pesquisa. A coleta dos dados foi realizada por observação, fotografias e entrevista
semiestruturada com os gestores dos viveiros. Atualmente as empresas preocupam-se com o meio
social e ambiental, buscando maior competitividade através da diminuição dos custos e impactos
ambientais. Desse modo essas organizações se conscientizam e adequam-se para dar um destino
correto às suas embalagens, através do reaproveitamento do que seria descartável,
transformando–as em algo novo ou fazendo um descarte apropriado. Não foi possível verificar o
retorno financeiro que este canal de logística reversa proporciona, porém, a imagem positiva criada a
partir de geração de marketing social e marketing ambiental projetam fidelização de clientes
existentes e a entrada de novos clientes. Através dos dados obtidos, pôde-se constatar que ambas as
empresas vêm utilizando a logística reversa, mesmo que de forma não concebida como na teoria do
assunto.

Palavras-chave: Logística Reversa. Sustentabilidade. Viveiros. Juara.



1. INTRODUÇÃO 
 

No contexto atual, as empresas estão se preocupando mais com o meio ambiente, e 

aproveitando as oportunidades de negócios tendo uma maior eficiência, buscando ser mais 

competitivas, com diminuição de custos e impactos ambientais, o que promove atuação 

empresarial com responsabilidade (SHIBAO, 2010). 

Devido às necessidades de mercado as organizações estão se adequando as 

normas, exigências e preocupações com o meio ambiente. Com essas mudanças as 

organizações, além de ter um cuidado com a natureza ainda conseguem obter um retorno 

financeiro e imagem positiva junto à sociedade.   

A logística reversa pode ser entendida como um processo complementar à logística 

tradicional, pois enquanto a última tem o papel de levar produtos dos fornecedores até os 

clientes intermediários ou finais, a logística reversa deve complementar o ciclo, trazendo de 

volta os produtos já utilizados dos diferentes pontos de consumo a sua origem (LACERDA, 

2002). 

Deste modo o processo logístico não se encerra na entrega do produto ao cliente, 

consumidor ou usuário, mas até o ponto em que o produto não tem mais valor para seu 

utilizador. Neste ponto o produto começa a ser tratado como sucata, lixo, dejeto, rejeito ou 

resíduo, e não mais como produto, diferentemente da utilização que tinha quando ele foi 

concebido e fabricado. 

A logística reversa é a pratica de se reaproveitar o que seria descartável, 

transformado em algo novo ou fazendo um descarte apropriado. Desta forma as empresas 

estão se conscientizando e se adequando para dar um destino correto as suas embalagens, 

e fazendo um tratamento adequado nos esgotos e águas utilizadas no processo de 

fabricação de produtos. 

Esse conceito de logística está aos poucos se tornando parte da realidade de muitas 

empresas, sejam elas pequenas ou grandes. Em Juara/MT o número de empresas que tem 

essa preocupação com o destino de seus produtos ou embalagens, ainda é reduzido, nesse 

contexto buscou- se compreender como a L.R. ocorre nos viveiros de plantas de Juara? 

O objetivo deste artigo consiste em verificar a logística reversa existente nos viveiros 

em JUARA-MT. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Evolução e Conceitos da Logística 

 

Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.



Segundo Machline (2011), a logística começou ser abordado pelos soldados militares 

com o transporte, abastecimento e a movimentação das tropas. O resultado da logística 

militar contribuiu para a vitória dos aliados, na segunda guerra mundial e incentivou as 

empresas a adotarem seus métodos. Atualmente a logística engloba não somente a 

estocagem e o transporte, mas se tornou uma ferramenta muita importante para se 

conseguir vantagens competitivas para as empresas. Com o auxilio da logística a empresa 

consegue entregar produtos de boa qualidade, dentro do prazo estipulado, com um custo 

baixo. 

Segundo Ballou (1993, p. 24) a, 

 

Logística trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem, 
que facilitam os fluxos de produtos desde o ponto de aquisição da 
matéria prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos 
informativos, com o propósito de providenciar níveis de serviços 
adequados aos clientes a um custo razoável. 

 

A logística é todo o processo de produção, desde o ponto da aquisição até o 

consumidor final, com o propósito de se ter um nível de serviço adequado e eficiente a um 

custo razoável. Logo, a logística foi redefinida como o, 

 

Processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e 
armazenagem de materiais, peças e produtos acabados, e os fluxos de 
informações correlatos, através da organização de seus canais de 
marketing de modo a poder maximizar as lucratividades presente e 
futura, atendendo aos pedidos a baixo custo (CHRISTOPHER, 1997, p. 
2). 
 

A logística começa a gerenciar estrategicamente os fluxos de informação através de 

marketing, para aumentar os lucros presentes e futuros, atendendo as exigências dos 

clientes e tendo um baixo custo. 

Para Fernandez (2004), o desenvolvimento da logística no Brasil se deve a duas 

significativas transformações, a primeira foi à abertura do mercado a partir de ações do 

governo Collor que promoveu uma drástica redução nas alíquotas do Imposto de Importação 

(I.I.), ameaçando a competitividade dos produtos e obrigando as empresas a retomarem os 

esforços relacionados à qualidade, competitividade e redução de custos. A segunda foi à 

implementação do Plano Real na economia brasileira, promovendo uma maior estabilização 

na economia e uma redução da inflação. 

 

2.2 Logística reversa 

O processo logístico é muito abrangente e segundo Cavanha (2001, p.78/79): 
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[...]o processo logístico não se encerra na entrega do produto ao cliente, 
consumidor, usuário, mas no caminho completo de reciclagem dos 
objetos sem valor associado ao produto principal e até ao próprio 
produto principal, quando seu valor estiver em decrescimento para o seu 
utilizador. 

 

A logística tradicional tem como objetivo a distribuição e entrega de produtos novos 

com custos baixos aos clientes e consumidores, mas o processo logístico continua com a 

logística reversa, onde são recolhidos os produtos velhos, danificados, ou inúteis do pós-

uso, para se dar um destino final adequado, ou por meio da reciclagem, ou por meio da 

reutilização. 

 Lacerda (2005) afirma que a,  

 
“[...] logística reversa é o processo de planejamento, implementação e 
controle do fluxo de matérias-primas, estoque em processo e produtos 
acabados (e seu fluxo de informação) do ponto de consumo até o ponto 
de origem, com o objetivo de recapturar valor ou realizar um descarte 
adequado.” (LACERDA, 2005, p. 2). 

 

Lambert & Riopel (2003), define a logística reversa, como um processo de 

planejamento, implantação, controle da eficiência, do custo efetivo, do fluxo de matérias-

primas, estoques de processo, os produtos acabados, e a informação relevante do ponto de 

utilização até ao ponto de origem com o objetivo de resgatar valor ou adequar o seu destino 

assegurando ao mesmo tempo uma utilização eficaz e ambiental dos recursos levados a 

efeito. 

 
2.3 Sustentabilidade e gestão ambiental 

 

Ultimamente, temas como meio ambiente e sustentabilidade tem sido uma 

preocupação de toda a sociedade, tanto no Brasil quanto no mundo. 

As cadeias de suprimentos verdes são cadeias de suprimentos que se estabelecem 

das empresas constituintes a avaliação de seu desempenho ambiental e obrigam os 

fornecedores a adotarem medidas que garantam a qualidade ambiental de seus produtos e 

avaliar o custo dos resíduos de seus processos produtivos. Ainda há práticas do Green 

Supply Chain Management (GSCM) que se estendem à cadeia de valor, informando os 

compradores ações para reduzir seus impactos ao ambiente natural. São ações que tem o 

potencial para reduzir os impactos ambientais diretos e indiretos de uma organização e do 

produto final (DARNALL et al., 2008). 

Cadeias de Suprimentos Sustentáveis são definidas como uma integração 

estratégica e transparente para a realização de uma organização com objetivos econômicos, 

ambientais e sociais com coordenação sistêmica através de processos de negócio inter-
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organizacionais chaves para o incremento de longo prazo do desempenho econômico 

individual das empresas e da cadeia de suprimentos (CARTER E ROGERS, 2008).  

Ao longo do tempo tem ocorrido uma mudança na maneira de pensar sobre a 

qualidade ambiental, visando garantir o bem estar de toda a sociedade. Cada vez mais 

pessoas e organizações buscam conhecer mais e, adotam novos comportamentos que 

respeite e contribua para a preservação da natureza e a melhoria da qualidade de vida. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada por meio do estudo de campo, que segundo Carnevalli & 

Miguel (2001) é uma fase onde o pesquisador adquire um bom conhecimento sobre o 

assunto, pois é nesta etapa que ele vai definir os objetivos da pesquisa, as hipóteses, definir 

qual é o meio de coleta de dados, tamanho da amostra e como os dados serão tabulados e 

analisados. Como processo auxiliar foi utilizado à pesquisa bibliográfica, que de acordo com 

Triviños (1987), possibilita ao pesquisador conhecer o contexto visando nortear 

considerações fundamentais, que servirão para compreender, explanar ou dar um 

significado ao fato estudado ou ainda apresentar os caminhos a serem percorridos. 

A abordagem quanto à natureza é aplicada do tipo qualitativa, pois este tipo de 

pesquisa não regula os fatos analisados, começa de assuntos de interesse geral e com a 

análise minuciosa, chega ao fato principal. Utiliza-se da descrição de todo o ambiente, por 

meio da observação do pesquisador, que procura entender o caso estudado (GODOY, 

1995).  

Como procedimento de coleta de dados optou-se pela observação e entrevista 

semiestruturada aplicada aos gestores dos viveiros de plantas do município de Juara/MT. A 

principal categoria de análise é a identificação da logística reversa no contexto destas 

organizações. A entrevista semiestruturada apresenta perguntas fundamentais que 

amparadas por suposições e hipóteses se incluem no tema analisado. Os questionamentos 

resultariam em novas hipóteses surgidas das respostas dos entrevistados. A abordagem 

seria restrita pelo entrevistador. (TRIVIÑOS, 1987). 

A análise de dados e a descrição dos resultados foram realizadas a partir da 

transcrição de entrevistas e da elaboração de fluxos logísticos, bem como das imagens 

fotográficas dos locais de pesquisa. 

4. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Para o desenvolvimento dos dados obtidos, foi verificado se os viveiros de plantas 

pesquisados e se os gestores dos mesmos estavam aplicando e desenvolvendo a logística 

reversa na empresa. Os dados coletados com os gestores foram sistematizados e 
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analisados em dois viveiros de plantas de Juara/MT. A figura 1 mostra uma parte dos dois 

viveiros de plantas pesquisados. 

 

           Figura 1 – Viveiros de Plantas 

             Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Antes de entrar no assunto abordado procurou-se saber com as empresas 

pesquisadas vinham desenvolvendo e trabalhando com a logística, nesse sentido foi 

verificado que ambos trabalham com logística, seja ela desde o transporte de mercadoria, 

tanto do fornecedor a empresa e, da empresa ao cliente, ou na movimentação de terras, 

adubos, plantas e etc.  

A figura 2 apresenta como é feito o transporte de mercadorias da empresa para 

alguns clientes dos viveiros. 

 

 Figura 2 – Veículos utilizados no transporte de flores 

 Fonte: Elaborado pelos autores.  
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Segundo Jasinski & Almeida (2014), a logística é um dos principais elementos na 

elaboração do planejamento estratégico de uma empresa e é, muitas vezes, responsável 

pela geração de uma vantagem competitiva em relação às concorrentes. 

Também foi analisado se as empresas desenvolviam algum tipo de trabalho com os 

produtos de pós-venda, como a reutilização de vasos, entre outros. Ambas as empresas 

fazem o reaproveitamento de embalagens para plantar sementes ou mudas de flores, de 

seus vasos de flores que os clientes compram e por consequência de não serventia, seriam 

descartados. Então estes vasos são devolvidos aos viveiros que os reaproveitam para 

plantio de outras mudas de plantas. Além disso, observou-se a reutilização de garrafas pet, 

de latas de tintas e de galões doados por clientes para o plantio de mudas de arvores 

frutíferas e de reflorestamento. A figura 3 apresenta alguns vasos devolvidos pelos clientes 

dos viveiros. 

 

Figuras 3 – Recipientes devolvidos pelos clientes aos viveiros 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Embora o reaproveitamento feito por essas empresas seja pequeno, percebe-se que 

os mesmos se preocupam com os destinos das embalagens de seus produtos junto ao meio 

ambiente. Os dois entrevistados acreditam que a preservação do meio ambiente é de muita 

importância. Como foi o comentário de um dos gestores (DEPOIMENTO): “poder contribuir 

reaproveitando algo é muito gratificante. Uma forma simples, mas que trás um beneficio 

muito grande para todos”. 

O desenvolvimento da logística reversa nestas empresas é feito por meio de uma 

parceria com os clientes, que fazem a devolução dos produtos que não tem serventia para 

eles e a empresa reutiliza na organização. Como exemplo deste fluxo logístico reverso, 

estão os vasos de flores que após o cliente transferir a flor para um vaso maior ou até 

mesmo plantar no chão do jardim, devolve o vaso vazio para ser reutilizado novamente. Na 

visão dos gestores, esse processo gera economia com embalagens que reflete na 

lucratividade das empresas, garantido ainda benefícios ao meio ambiente.  
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A figura 4 refere-se a vasos de plantas vazios, garrafas pet, latas de tintas e galões 

que foram devolvidos ou doados para os viveiros que tiveram reutilização.  

 

 

 

Figura 4 – Vasos de plantas, garrafas pet, latas e galões reutilizados nos viveiros 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
As empresas não têm controle sobre a quantidade de vasos devolvidos e nem a 

quantidade de latas de tintas, garrafas pet e galões doados pelos clientes, mas sabem que é 

uma quantidade relativamente alta, pois tem obtido resultados com essa parceria. Com 

relação à quantidade de vasos replantados, também não foi possível identificar a quantidade 

exata, pois depende da quantidade de venda, de um mês para o outro, traduzido por 

variações que não são medidas pelos viveiros (empresas). Devido às datas comemorativas, 

que são nos meses de março, maio, junho, novembro e dezembro a um fluxo maior de 

vendas, consequentemente havendo uma grande devolução de vasos de plantas e 

embalagens. A Figura 5 representa uma das exposições em datas comemorativas em um 

dos viveiros. 
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Figura 5 – Exposição de flores 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Sabe-se que tem economia, porém o custo com aquisição de novos vasos ou 

embalagem é elevado, então com a redução deste custo gera-se por consequência, lucro 

para as empresas. 

Segundo Lacerda (2004), os processos de Logística Reversa apresentam bons 

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

embalagens têm trazido ganhos que estimulam cada vez mais novas iniciativas e esforços 

em desenvolvimento e melhoria nos próprios processos de Logística Reversa. Portanto 

através da pesquisa realizada nos viveiros em Juara/MT, verificou-se, que ambos os 

gestores tem a preocupação com o meio ambiente. 

A logística reversa aplicada na organização tem tido resultado positivo, pelo que 

pode ser analisado na entrevista realizada com os gestores dos viveiros de plantas. 

Percebeu-se que existem benefícios para a organização no aspecto ambiental e social, 

proporcionada pela parceria com os clientes tanto na logística reversa de pós-venda e de 

pós-consumo. A logística reversa de pós-consumo destaca que esse tipo de processo, 

baseia-se em questão ambientais e legais, porém é importante que haja uma evolução na 

legislação, e maior conscientização da sociedade, que se tornará mais fortalecida quanto à 

questão ambiental (ARIMA & BATTAGLIA, 2007). 

O principal resultado remete à reutilização dos vasos de plantas que poderiam ser 

descartados em locais inadequados o que colabora para aumentar a degradação do meio 

ambiente. Logo, mesmo que a logística reversa de um item aparente não representar um 

volume muito alto de resíduos no meio ambiente em função da análise de apenas 02 

viveiros (empresas), acredita-se que em um contexto regional possa representar volume 

significativo recuperado e reutilizado via logística reversa.   

Desta forma, embora se afirme que existe logística reversa nos viveiros de plantas 

em Juara/MT, não se pode deixar de pontuar que a logística reversa ainda precisa ser 
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expandida dentro das organizações e implementada em outras organizações do mesmo 

ramo e todos os demais existentes.  

Em termos de lucratividade para os viveiros (empresas), não foi possível verificar a 

contribuição que este canal de logística reversa proporciona, porém, a imagem positiva 

criada a partir de geração de marketing social e marketing ambiental projetam fidelização de 

clientes existentes e a entrada de novos clientes. De certa forma pode-se afirmar que a 

lucratividade é influenciada por esta iniciativa.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Foi observado todo processo de logística reversa nos viveiros de plantas em 

Juara/MT, conforme o relato dos gestores, a importância da parceria com os clientes, a 

preocupação com meio ambiente e aumentos na lucratividade.  Tudo começa com a 

parceria, os clientes fazem a devolução desses vasos e embalagens que para o cliente o 

ciclo do produto terminaria, mas ao retornar para a empresa o ciclo dos vasos e embalagens 

continua, e conforme relatado, existe uma espontaneidade dos clientes em fazer a 

devolução dos mesmos. O importante é a preservação do meio ambiente, pois estes 

produtos não tendo um descarte e armazenagem correto, podem causar impactos 

ambientais e danos à sociedade em geral. 

A logística reversa é muito ampla, portanto abrange a questão ambiental, social e 

econômica, que cada vez mais é cobrada dentro das organizações em relação aos aspectos 

legais, e com isso aumenta o número de novos consumidores que estão cada vez mais 

atentos a este tipo organizações que se apresentam preocupadas e trabalham priorizando 

as questões ambientais e sociais. 

A partir deste artigo coloca-se como sugestão o estudo da logística reversa de toda 

cadeia de produção e revenda de mudas, plantas ornamentais, plantas frutíferas, entre 

outras que possam detalhar e apresentar os ganhos ambientais, sociais e econômicos tanto 

para as organizações, meio ambiente e sociedade como um todo do Vale do Arinos.  
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