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Resumo:  

Este estudo trata-se de pesquisa e revisão bibliográfica, baseada em autores como: Bartholomeu (2011), 

Canepa (2007), Donato (2008), Leite (2009), dentre outros, ao qual teve como objetivo compreender 

como a logística reversa pode promover a sustentabilidade. As discussões aqui abordadas apontaram que 

a logística reversa é resultado de imposições do setor púbico e da sociedade, ao setor industrial, por 

práticas que conduzam ao desenvolvimento sustentável. Com o fim da pesquisa, foi possível concluir que 

a implantação de práticas de logística reversa, tanto pelas indústrias, como pela população em suas 

rotinas, contribui para o desenvolvimento sustentável, pois possibilita o reaproveitamento e a redução no 

consumo de matérias-primas.  
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Abstract:  

This study is a research and bibliographic review, based on authors such as: Bartholomeu (2011), 

Canepa (2007), Donato (2008), Leite (2009), among others, to understand how reverse logistics can 

Promote sustainability. The discussions discussed here indicated that reverse logistics is a result of 

impositions from the public sector and society, to the industrial sector, for practices that lead to 

sustainable development. With the end of the research, it was possible to conclude that the 

implementation of reverse logistics practices, both by industries and by the population in their routines, 

contributes to sustainable development, since it makes possible the reuse and the reduction in the 

consumption of raw materials. 
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1 Introdução 

 “O progresso econômico, o desenvolvimento industrial e o aumento dos níveis 

de consumo têm resultado em crescente geração de resíduos, das mais diversas 

naturezas e características” (BRANCO et al, 2011, p. 67). Nesse contexto e o da crise 

ambiental vivida por todo mundo, no qual pode-se dizer que, está relacionada ao 

consumismo e atividades ligadas ao conforto do ser humano. “A logística reversa e seu 

papel na gestão de resíduos sólidos, tanto do ponto de vista das estratégias empresariais, 

quanto das imposições regulamentares, é fruto de uma evidente evolução na 

conscientização das pessoas para as questões ambientais” (CAIXETA-FILHO E 
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GAMEIRO, 2011, p. 3). Assim, a logística reversa, de acordo com a política nacional 

de resíduos sólidos, lei nº 12.305/2010 é um: 

instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 

Entende-se que resíduos (urbanos ou especiais) podem ser reutilizados, 

recuperados ou até mesmo, reciclados para uso próprio da organização ou em um 

ambiente externo, de modo que seja inserido novamente ao ciclo econômico, reduzindo 

a quantidade de resíduos enviada para tratamento e disposição final, conduzindo à 

preservação de recursos naturais.  

Para a ANVISA (2006, p. 16 apud BARTHOLOMEU et al, 2011, p. 23), essa 

política nacional, conforme citado anteriormente, 

beneficiará todo o território nacional, por meio da regulação dos resíduos 

sólidos desde a sua geração à disposição final, de forma continuada e 

sustentável, com reflexos positivos no âmbito social, ambiental e econômico, 

norteando os Estados e Municípios para a adequada gestão de resíduos 

sólidos. 

Desse modo, poderá proporcionar a minimização da extração de recursos do 

meio ambiente, bem como a abertura de novos mercados, geração de emprego e renda, e 

inclusão social aos envolvidos nesse processo. 

“A destinação racional dos resíduos, sejam eles urbanos ou industriais, justifica-

se, primeiramente, pela necessidade de evitar a sua simples deposição e contaminação 

do ambiente e, em segunda instância, pela possibilidade de se auferir renda a partir de 

sua reutilização” (GAMEIRO, 2011, p. 107). Cabe ressaltar que, além da questão 

ambiental, também há a social, ao qual visa a qualidade de vida para a sociedade e a 

possibilidade de uma nova oportunidade de trabalho, por meio da alocação do trabalho 

nos processos que envolvem tal atividade. 

Surge, então, o desenvolvimento sustentável, cujo é um processo de 

transformação, no qual a utilização de elementos da natureza, o rumo dos investimentos, 

a direção do avanço tecnológico e a mudança organizacional se articulam e fortalecem 

as potencialidades do hoje e do amanhã, com a intenção de atender às necessidades e os 
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desejos do ser humano (LEITE, 2009). A ideia de desenvolvimento sustentável 

considera necessário e possível, compatibilizar o “desenvolvimento econômico” 

indefinido com a diminuição contínua das desigualdades sociais e a preservação dos 

“recursos” e equilíbrios naturais (CARNEIRO, 2005). 

Destarte, “busca conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação 

ambiental, levando em consideração, portanto, a qualidade ambiental do planeta” 

(DONATO, 2008, p. 20). A gestão racional e equilibrada, de recursos naturais pode vir 

a promover a sustentabilidade e o desenvolvimento da economia do país, tendo em vista 

que, se feito os procedimentos voltados à gestão de resíduos sólidos, há o reuso de 

produtos, geração de emprego e renda, e, consequentemente, a redução dos impactos 

causados ao meio ambiente devido a ações antrópicas. 

O artigo objetiva compreender como a logística reversa pode promover a 

sustentabilidade, deste modo, buscou-se com ele, apresentar o conceito e a importância 

da logística reversa para a sociedade, descrever quais são as políticas e legislações 

nacionais que contemplam a questão e a classificação dos resíduos sólidos, além de 

identificar como ela pode ser usada de modo sustentável.  

Para a construção deste estudo, foram utilizados os recursos da abordagem 

qualitativa com pesquisa e revisão bibliográfica em livros, artigos, teses e dissertações 

(MARCONI E LAKATOS, 2001). O arcabouço teórico foi constituído baseando-se em 

autores como: Branco (2011), Corrêa (2010), Leite (2009), dentre outros. 

 

2 Logística reversa e sua importância para a sociedade 

Logística reversa é uma 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 de negócios ou ao ciclo produtivo, através 

dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valores de diversas 

naturezas: econômico, ecológico, legal, competitivo e de imagem 

corporativa, entre outros (LAGARINHOS;  TENÓRIO, 2008, apud 

BRANCO et al, 2011, p. 72). 

Enquanto a logística busca uma integração entre os diversos setores da 

organização (marketing, vendas, produção, finanças, tecnologia da informação, 

transporte, estocagem, dentre outras), para que seja atendida uma demanda por produtos 

ou serviços. A reversa implica o retorno de produtos, embalagens ou materiais ao centro 
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produtivo de origem, proporcionando, assim, sustentabilidade, pois com o 

aproveitamento destes, a produção será minimizada e os impactos ambientais reduzidos.  

A gestão sócio-ambiental da logística, por meio do ciclo reverso de produtos, ao 

qual, promove reutilização destes, atende as necessidades do presente sem comprometer 

gerações do futuro, pois se trata de: 

Uma nova área da logística empresarial que preocupa-se em equacionar a 

multiplicidade de aspectos logísticos do retorno ao ciclo produtivo destes 

diferentes tipos de bens industriais, dos materiais constituintes dos mesmos e 

dos resíduos industriais, por meio da reutilização controlada do bem e de seus 

componentes ou da reciclagem dos materiais constituintes, dando origem a 

matérias-primas secundárias que se reintegrarão ao processo produtivo 

(LEITE, 2000, p.1). 

Segundo Barbieri e Dias (2002), a logística reversa pode ser arquitetada como 

uma das ferramentas para um projeto de produção e consumo sustentáveis. Se a esfera 

encarregada aperfeiçoar seus padrões de análise ficará mais fácil recuperar peças, 

componentes, materiais e embalagens reutilizáveis e reciclá-los. [...] Teoricamente, 

“uma logística reversa arquitetada e íntegra favorece a revenda no comércio auxiliar, a 

remanufaturação ou até mesmo a reciclagem (HARRIS E PERIM, 2011).  

Uma política de desenvolvimento sustentável objetiva o crescimento das 

organizações sem que haja agressão ao meio ambiente, tendo em vista que, ele é o 

principal agente contribuinte para que o processo produtivo ocorra. Outro termo 

também utilizado é o de logística verde ou ecologística, cujo 

 utiliza a logística reversa como ferramenta operacional, no sentido de 

minimizar o impacto ambiental, não só dos resíduos na esfera da produção e 

pós-consumo, mas de todos os impactos ao longo do ciclo de vida dos 

produtos, já que a logística reversa viabiliza a devolução para a produção, 

materiais que serão reaproveitados (DONATO, 2008, p. 20). 

A aquisição e consumo de bens vindos de qualquer parte do planeta, baseia-se 

num processo de extração de recursos naturais, e, consequentemente, geração de 

resíduos, que impactam em danos ao meio ambiente, ocasionados devido a essas 

atividades. As organizações, diante disso, buscam uma política-logística-sustentável, em 

que minimizem e controlem os impactos ambientais, associando-se também a questões 

competitivas e conquistas de novos mercados consumidores.  
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Com as atividades logísticas em alta, surge novas preocupações as organizações, 

dentre elas: começaram a observar os impactos gerados por suas ações, perceberam que 

além de gerenciar suas atividades (a fim de oferecer um melhor produto), também seria 

necessário políticas que viabilizassem a minimização de desperdícios e a agressão a 

natureza. Com isso, no entanto, surge o que denominam de logística reversa, uma nova 

área da logística empresarial, que proporciona maiores ganhos, e ainda, foca em 

desenvolvimento sustentável, levando em consideração o seu tripé econômico, social e 

ambiental (ANJOS, CAETANO, LARA e MENDONÇA, 2012). 

 

3 Políticas e legislações nacionais que contemplam a questão e a classificação dos 

resíduos sólidos  

 

É importante ressaltar que um dos principais fatores que impele a adoção da 

logística reversa e a gestão de resíduos se refere aos aspectos legais a que estão sujeitas 

as empresas que não possuem políticas ambientais definidas. O desenvolvimento de 

legislações pertinentes exige um posicionamento das empresas no que tange à logística 

reversa, em suas áreas de atuação pós-consumo e pós-venda (GUARNIERI, 2013). 

Em termos de políticas e legislações nacionais que contemplam a questão de 

resíduos sólidos e a logística reversa, destacam-se a política nacional de meio ambiente 

(lei nº 6.938, de 31/08/1981), saúde (lei orgânica da saúde, nº 3.080, de 19/09/1990), 

educação ambiental (lei nº 9.795, de 7/04/1994), recursos hídricos (lei nº 9.433, de 

08/01/1997), saneamento básico (lei nº 11.445, de 05/01/2007), resíduos sólidos (lei nº 

12.305, de 02/08/2010), lei de crimes ambientais (lei nº 9.605, de 12/02/1998) e, o 

estatuto das cidades (lei nº 10.257, de 10/07/2001) (BARTHOLOMEU et al, 2011). 

Com relação à origem e natureza, os resíduos sólidos são classificados em: 

domiciliar, comercial, varrição e feiras livres, serviços de saúde, portos, 

aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários, industriais, agrícolas e 

resíduos de construção civil. Finalmente, com relação à responsabilidade pelo 

gerenciamento dos resíduos sólidos pode-se agrupá-los em dois grandes 

grupos:- Resíduos sólidos urbanos (RSU): compreendem os resíduos 

domésticos ou residenciais, comerciais e públicos; - Resíduos especiais: 

compreendem os resíduos industriais, da construção civil, radioativos, de 

portos, aeroportos e terminais rodoferroviários, agrícolas e serviços de saúde 

(BARTHOLOMEU et al, 2011, p. 18). 

Em outras palavras, 
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resíduos sólidos seriam todos os resíduos que se encontram no estado sólido e 

semissólido e que resultam de atividades de origem urbana, industrial, de 

serviços de saúde, rural, especial ou diferenciada, podendo corresponder ao 

produto propriamente dito ou à sua embalagem (FONTES, 2013, p. 245). 

Os resíduos de acordo com a citação de Bartholomeu são classificados em 

urbanos ou especiais, entretanto, também são classificados quanto à sua origem, 

conforme mostra a tabela abaixo.  

Tabela 1 - Classificação dos resíduos sólidos quanto à origem. 

 
 Fonte: Adaptado de Brasil (2010). 

 

Qualquer tipo de resíduo, sejam eles urbanos ou especiais, podem ser perigosos 

ou não, e, acarretar em danos a saúde ou até mesmo ao meio ambiente (figura 1). Isso 

pode ocorrer devido ao fato de não haver o uso e descarte adequado destes. 
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Figura 1 – Periculosidade dos resíduos. 

 
Fonte: Adaptado de Brasil (2010). 

 

À vista disso, o manejo adequado dos resíduos é uma importante estratégia de 

preservação do meio ambiente, assim como de promoção e proteção da saúde 

(GOUVEIA, 2012). 

 

4 A logística reversa como alternativa sustentável 

 

Logística reversa surge como uma resposta às pressões do governo que cria leis 

com o intuito de reduzir os impactos causados no meio ambiente (LEITE, 2009) e às 

pressões da sociedade, que já reconhece que o lucro não é único elemento definidor do 

sucesso das empresas, é preciso pensar também nas pessoas e no planeta (CORRÊA, 

2010). Contribuindo, desta forma, para a consolidação do conceito de sustentabilidade 

no ambiente empresarial, apoiada nos conceitos de desenvolvimento ambiental, social e 

econômico (GUARNIERI, 2011). 

Parte significativa dos resíduos sólidos pode ser reutilizada, recuperada ou 

reciclada para uso na própria indústria ou externamente, de forma a reintegrá-los ao 

ciclo econômico (BARTHOLOMEU E CAIXETA-FILHO, 2011). Tais alternativas, 

além de poupar energia, contribuem para a redução do volume de resíduos sólidos 

enviada para tratamento e disposição final, conduzindo em última instância à 

preservação de recursos naturais SISEMA (2008, apud BARTHOLOMEU E 
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CAIXETA-FILHO, 2011). A destinação racional de todas as classes de resíduos, reduz 

o volume e o grau de periculosidade, economiza energia e minimiza riscos e impactos 

ambientais, é importante destacar os benefícios sociais que as alternativas de 

reutilização podem proporcionar (BARTHOLOMEU E CAIXETA-FILHO, 2011). 

Com o passar dos anos e, também devido a preocupação com a sustentabilidade, 

as cadeias logísticas, passaram a ter também processos reversos, uma vez que atuando 

nesses processos, possibilita melhor aproveitamento e destinação de recursos, causando 

menor impacto ambiental. Apesar dos investimentos em logística reversa serem por 

causa dos ganhos econômicos que ela pode proporcionar, como redução dos custos, 

aumento da lucratividade e atrativo para a imagem da empresa, também se foca em 

desenvolvimento sustentável, pois suas atividades de reaproveitamento, reutilização, 

reciclagem, por exemplo, favorecem a não deposição de resíduos no meio ambiente. 

Contribuindo, deste modo,não somente para a economia, mas para o meio ambiente e os 

aspectos sociais (ANJOS, CAETANO, LARA e MENDONÇA, 2012). 

“Em termos práticos a logística reversa tem como objetivo principal reduzir a 

poluição do meio ambiente e o desperdício de insumos, assim como a reutilização e 

reciclagem de produtos” (SHIBAO, MOORI e SANTOS, 2010, p. 4).  Dentro da 

realidade econômica, social e ambiental,  

esse novo instrumento vem ajudar de maneira expressiva o reaproveitamento 

de produtos e materiais depois de suas utilizações, diminuindo os prejuízos 

causados ao meio-ambiente, pela grande produção de bens fabricados pelos 

meios produtivos (FERREIRA, 2012, p. 54). 

Logística reversa, portanto, relaciona-se a todas as atividades logísticas de 

coletar, desmontar e processar produtos, usando parte de produtos e/ou materiais, de 

modo a assegurar uma recuperação sustentável do ponto de vista ambiental (REVLOG, 

2009, apud SANTOS, 2012). 
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Figura 2 – Contribuições da logística reversa para cada uma das dimensões da 

sustentabilidade 

 
 +  

 
+ 

 
= 

 
 Fonte: Adaptado de Martendal e Santos (2014). 

Assim, 

a ideia de desenvolvimento sustentável visa a conciliar desenvolvimento 

econômico com a conservação dos recursos naturais, a fim de garantir 

condições dignas de vida para toda a sociedade. É uma perspectiva mais 

ampla, que não se limita à proteção e ao uso sustentável de recursos naturais, 

mas incorpora fortemente a proposta de construção de sociedades 

sustentáveis (FONTES, 2013, p. 242). 
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Quando associadas, a logística reversa e a sustentabilidade, podem contribuir no 

aspecto econômico ao propiciar geração ou a recuperação de valor dos materiais que 

fazem o fluxo reverso, podendo ajudar a diminuir custos para a empresa, já que o 

material reciclado é mais barato (CORRÊA, 2010), essa parceria entre a logística 

reversa e a sustentabilidade pode ser utilizada também como estratégia para aumentar a 

lucratividade dos negócios e para se posicionar estrategicamente rumo a um mundo 

sustentável (PEREIRA et al. 2012), além disso, pode contribuir para a preservação do 

meio ambiente, já que os materiais não são direcionados aos aterros e sim para a 

reutilização, reforma ou reciclagem (CORRÊA, 2010), dessa maneira a logística reversa 

e a sustentabilidade podem se tornar complementares (PEREIRA et al. 2012). 

Figura 3 - Governo, sociedade e empresas têm seus papéis para reduzir as emissões na 

logística. 

 

   Fonte: Hijjar (2011). 

Reis et al (2005) acreditam que um sistema econômico baseado no uso racional 

de recursos renováveis, na reciclagem de materiais e na distribuição justa dos recursos 

naturais ofereceria uma solução de equilíbrio entre a sociedade e a natureza. Entretanto, 

a conscientização da população e sua participação efetiva na realização de triagem 

prévia do resíduo nas residências, separando a matéria orgânica dos materiais 

recicláveis, é fundamental para garantir resultados mais eficazes dos programas de 

coleta seletiva (BARTHOLOMEU et al, 2011, p. 41). 
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Conclusão 

 

O que se foi proposto com este estudo foi atingido, ao passo que ele possibilitou 

compreender como a logística reversa poder ser uma alternativa sustentável. A adoção 

de logística reversa é resultado de políticas públicas, voltadas ao desenvolvimento 

sustentável, ao qual pressiona as empresas, por meio da legislação, a adotarem-na (em 

seu ciclo produtivo e logístico), pois estas são responsáveis pelos maiores danos 

causados ao meio ambiente.  

Investir em logística reversa, não é mera bondade das organizações, mas 

interesse em reduzir custos no processo de fabricação, tendo em vista que, se aplicada, 

contribui tanto com a economia, quanto com o meio ambiente e, com isso, conquista 

ainda mais mercados, além de adquirir um diferencial competitivo, pois seus clientes 

estão cada vez mais preocupados com a sustentabilidade.  

É importante destacar o papel das associações, cooperativas de catadores e, 

legislação, pois influenciam ações voltadas a garantir a sustentabilidade econômica, 

social e ambiental, contribuindo para criar um cenário favorável ao desenvolvimento 

sustentável.   

A constituição federal, em seu artigo 255, fixa diretrizes de preservação e 

proteção naturais, aos quais o poder público e a coletividade tem seu papel na busca 

pela qualidade ambiental do planeta, para tanto, é necessário defender e proteger as 

questões do meio ambiente, afim de resguardar gerações presentes e futuras.    

A utilização de práticas de logística reversa, por ambos os atores sociais, 

contribui (é um dos elementos) para o desenvolvimento sustentável, uma vez que ela 

possibilita a reutilização e redução de matérias-primas. Em outras palavras, a logística 

reversa proporciona a sustentabilidade à medida que, há a reciclagem, 

reaproveitamento, reprocessamento ou descarte adequados de materiais obsoletos, pelas 

indústrias ou até mesmo pela sociedade (com práticas simples de atividades de logística 

reversa), dando nova vida ao que não tinha, inserindo-os em um novo ciclo econômico, 

produtivo ou de consumo.  
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