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Logística reversa e o lixo eletrônico: Um estudo sobre a destinação final dos resíduos 
 

RESUMO 
 
O presente estudo objetivou entender o ciclo de vida dos produtos eletrônicos e a sua relação aos 
impactos deletérios gerados ao meio ambiente. Com o passar do tempo ás empresas de 
equipamentos eletrônicos e tecnológicos, faz com que a população ao todo realize cada vez mais a 
troca de seus equipamentos eletrônicos ultrapassados ou bem utilizados, por equipamentos mais 
modernos ou mais tecnológicos. Em busca de uma melhora em seu impacto com o meio ambiente as 
empresas tem uma ferramenta importantíssima que é a logística reversa. A logística reversa permite 
que a empresa trate seus equipamentos antepassados ou utilizados assim buscando amenizar o 
descarte irregular, a logística reversa utiliza de matéria prima para manufatura de novos produtos 
como exemplo o uso de peças, carcaças, placas e destinação final a matéria não reaproveitável, 
assim a empresa estará cuidando do meio ambiente, pois diminui gradualmente o impacto ao meio 
ambiente e consequentemente obtém possível aumento na lucratividade nas atividades da empresa.  
Muitos desafios são encontrados pelas empresas aplicarem a gestão da logística reversa em sua 
linha de produção um deles é o alto custo para a implantação, outros desafios é a conscientização da 
população ao não realizar o descarte irregular de seus equipamentos eletrônicos ao meio ambiente e 
normatização abrangente que trate do determinado assunto com mais clareza, porém, são listados 
diversos benefícios ás empresas aplicadoras desta gestão, como já dito anteriormente um possível 
aumento do lucro, uma maior competitividade perante seus concorrentes, uma grande diminuição aos 
impactos deletérios ao meio, pois busca aplicar em sua produção matérias primas obtidas com a volta 
de equipamentos usados ou obsoletos para manufatura e construção de novos produtos. 
 
Palavras-chave: 1 Empresas brasileiras – 2 Logística empresarial – 3 A legislação ambiental no 
Brasil – 4 Resíduos eletrônicos 

 
 

Reverse logistics and electronic waste: A study on the final disposal of waste 
 

ABSTRACT 
 
The present study aimed to understand the life cycle of electronic products and its relation to the 
deleterious impacts generated to the environment. With the passing of time to the companies of 
electronic and technological equipment, it causes the population as a whole to carry out more and 
more the exchange of their outdated or well-used electronic equipment, by more modern or more 
technological equipment. In search of an improvement in its impact with the environment, the 
companies have a very important tool that is the reverse logistics. The reverse logistics allows the 
company to treat its ancestor equipment or used in this way, seeking to soften the irregular disposal, 
the reverse logistics uses raw material for the manufacture of new products such as the use of parts, 
carcasses, plates and final destination, the material can not be reused, so the company will be taking 
care of the environment, as it gradually reduces the impact on the environment and consequently 
obtains a possible increase in profitability in the company's activities. Many challenges are 
encountered by companies applying the reverse logistics management in their production line, one of 
them is the high cost for deployment, other challenges are the population's awareness of not 
performing the illegal disposal of their electronic equipment to the environment and comprehensive 
standardization which deals with a certain subject more clearly, however, are listed several benefits to 
the companies applying this management, as previously said a possible increase in profit, a greater 
competitiveness to its competitors, a great decrease to deleterious impacts to the environment, as it 
seeks to apply in its production raw materials obtained with the return of used or obsolete equipment 
for the manufacture and construction of new products. 
 
Keywords: 1 Brazilian companies - 2 Business logistics - 3 Environmental legislation in Brazil - 4 
Electronic 
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INTRODUÇÃO 

 

A gestão da logística reversa aplicada no resíduo eletrônico tende a amenizar 

os impactos deletérios causados ao meio ambiente. Ela se faz usualmente na volta 

dos produtos eletrônicos já em seu consumo final para que as empresas possam 

utilizar de peças, carcaças ou fazer o desmanche e dar um destino final a estes 

resíduos.  

Contudo este estudo teve o objetivo de fazer uma busca de informações de 

fontes confiáveis e de um bom entendimento sobre o assunto a logística reversa O 

principal foco foi demonstrar porque ela tornou-se evidente nos dias atuais.  

A logística empresarial tem se destacando em diversos setores empresarial e 

apresentado novas oportunidades de negócios. Além de que se torna possível 

melhorar o desempenho e a competitividade das organizações. Com essa visão, a 

logística reversa se destaca como uma nova área de estudo que planeja, opera e 

controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, por meio dos canais de 

distribuição reversos, agregando valor de diversas naturezas; quais sejam: 

econômico, ecológico, logístico, de imagem corporativa, entre outros.  

Para a realização dessa pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica. 

Verificou-se que a logística reversa agrega valores as organizações tanto 

econômicas e sustentáveis quanto á favor da imagem da empresa. 
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MÉTODO 

 

O presente artigo teve como fundamentação metodológica a Pesquisa 

Bibliográfica. Ele foi escrito para cumprimento das exigências e requisito para 

aprovação da disciplina TCC II e cumpriu todos os caminhos demandados pela 

Pesquisa Bibliográfica. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

A logística reversa ganhou importância nos anos de 1980, período que 

passou ser mais discutido sobre os problemas ambientais. Ela tem como propósito 

retornar os produtos já vendidos ou reutilizados pelos consumidores finais, 

reintegrando novamente na cadeia produtiva (GOMES, 2013). 

A logística reversa é um processo que as empresas aceitam o produto ou as 

partes de volta que foram consumidas, com objetivo de reciclá-los, manufaturá-los 

ou descartá-los. Com uma boa prática da logística podem ajudar as organizações 

serem mais competitivas em seu setor, agregando valor no seu produto, 

sustentabilidade e maior lucro (Idem). 

Ainda não há uma definição universal para a palavra logística. Embora que 

seja bastante apropriado o conceito apresentado pelo Reverse Logistics Executive 

Council (2004) que define a logística reversa como o processo de planejamento, 

implementação e controle da eficiência e custo efetivo do fluxo de matérias primas, 

estoques em processo, produtos acabados e as informações correlacionadas do 

ponto do consumo ao ponto de origem com o propósito de recapturar valor ou para 

uma disposição apropriada. Para que ocorra a revenda de um produto manufaturado 

existem mecanismos que abrangem etapas como: coleta, inspeção, separação e 

reciclagem. Todas essas operações de reutilização de produtos e materiais estão 

ligadas a logística reversa, com objetivo de uma recuperação sustentável (CAMPOS, 

2006). 

Para o melhor gerenciamento do lixo eletrônico é a logística reversa sendo 

uma das alternativas mais eficientes para a destinação dos resíduos eletrônicos, 

essa ação gera sustentabilidade e menos impacto ao meio ambiente (OLIVEIRA, 

2014). 

Segundo Oliveira (2014), a logística reversa é o planejamento, organização e 

controle que possui mecanismos eficientes para obter nível de rentabilidade, 
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otimização do fluxo da produção e armazenagem. Ao contrário do que muitos 

pensam, a logística reversa é um processo com foco empresarial, com a finalidade 

de agregar valor ou tentar recuperar o máximo de valor de um produto, sendo 

considerados os princípios da sustentabilidade. 

Nas últimas décadas vem crescendo o interesse da prática da logística 

reversa nas empresas com relação aos impactos negativos gerados ao meio 

ambiente.  Esse fato gera uma transparência para o seu consumidor por se tratar de 

uma empresa sustentável que se preocupa com o meio ambiente. A logística reversa 

pode ser definida como o fez o Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de 

Suprimentos. Esse segmento focado na movimentação e gerenciamentos dos 

produtos após a venda e entrega no consumidor final (CHAVES e ALCANTARA, 

2009). 

A logística reversa teve sua maior difusão após a promulgação em 02 de 

agosto de 2010 da Lei nº 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos no Brasil. Essa política garante ações para a coleta e retorno do resíduo 

para empresas, com objetivos de reciclá-los novamente para o mercado 

(NOGUEIRA, 2011). 

Existe muita divergência de autores que definem o que é realmente a logística 

reversa, por ser um conceito muito discutido e em plena evolução no momento. A 

logística reversa é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo 

de matérias-primas, estoque em processos e processos de 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. A logística reversa 

nada mais e nada menos é o processo de retorno dos produtos já comercializados 

para seus centros produtivos. Esse processo já existe há alguns anos nas fábricas 

de bebidas (retorno de vasilhame de vidro) e as distribuidoras de gás tem o mesmo 

objetivo à reutilização do vasilhame, ou seja, a embalagem chega ao seu 

consumidor e, por conseguinte, retorna ao seu centro produtivo, de forma que esse 

processo seja contínuo (CATALLÃO e FOGOLIN, 2011). 
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Os primeiros estudos levantados sobre logística reversa foram entre os anos 

1970 e 1980 com foco em reciclagem. A partir dos anos de 1990 que ela foi se 

destacando no cenário empresarial. Nas últimas décadas houve um crescimento 

significativo da logística reversa e mais estudos tem sido feito e a definição tem 

evoluído. Infelizmente há ainda pouco conhecimento nesse assunto ligado a 

processos e valores dentro da logística reversa (REIS e RAVAZZI, 2005). 

A temática logística reversa trata-se de um novo modelo de gestão voltada 

para o reuso dos resíduos, e por se tratar de algo novo, poucas empresas brasileiras 

utilizam este modelo para que se reutilizem seus produtos eletrônicos usados para 

que possa vir a diminuir o impacto ao meio ambiente (NHAN et al., 2003). 

Além do impacto ao meio ambiente a logística reversa oferece para as 

empresas e a sociedade vários benefícios, como mais empregos mesmo sendo 

empregos informais como os seletores de resíduos recicláveis e eletrônicos, a 

empresa que se aplica o processo de logística reversa tem como benefício a 

reutilizações de matérias primas recicláveis, matérias essas que são de menores 

custos, objetivando aumentos significativos nos lucros da empresa e a 

sustentabilidade ao meio ambiente (COSTA, 2006). 

Na implantação da gestão da logística reversa as empresas se deparam com 

problemas de logística de transporte, pontos de coletas e sistemas operacionais 

despreparados para a gestão. Isso implica muitas das vezes em menos interesse 

das empresas a aplicar a gestão da logística reversa. Por se tratar de um 

processamento que de imediato não traz lucros para as empresas, pois no processo 

de transporte, separação e beneficiamento da matéria prima reutilizável a empresa 

arcará com todos os custos envolvidos no processo para que assim possa 

manufaturar seus produtos a partir da matéria de reuso tornando um processo mais 

barato fazendo com que os lucros aumentem (DAHER et al., 2006). 

As empresas brasileiras que aplicam a gestão da logística reversa em sua 

manufatura de produtos tendem a se qualificar cada vez mais, pois é uma gestão 

que vem sendo muito aceita e necessária para o meio ambiente, para a sociedade e 
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também para a empresa, tornando seus lucros mais altos e sua matéria prima 

menos escassa, pois irá se utilizar de matérias primas recicláveis (LEITE e BRITO 

2005). 

No Brasil a logística reversa carece muito do comportamento da sociedade, 

para o descarte dos resíduos eletrônicos em local de coleta, para que as empresas 

possam fazer a coleta destes materiais e a reutilização em sua manufatura de novos 

produtos, hoje mesmo com a logística reversa, sendo um fator primordial para o 

equilíbrio do meio ambiente e da sociedade muito se carece da conscientização com 

o descarte correto em pontos pré-definidos (SILVA e LEITE, 2012). 

Além da obtenção de maiores lucros e menos impacto ao meio ambiente, as 

empresas implantam a gestão da logística reversa para obterem a certificação e os 

benefícios da norma NBR ISSO 14001, tornando-se uma empresa destacada e 

competitiva com grandes outras estrangeiras (AVILA e PAIVA, 2006). 

Empresas que aplicam a gestão da logística reversa tendem a ser mais 

eficientes em seus processos e cuidados com o meio ambiente, além de não terem 

riscos de sofrerem qualquer tipo de notificação por infração contra o meio ambiente.  

A certificação da ISSO 14001 assegura a empresa e faz com que ela se preocupe 

cada vez mais com o impacto que sua manufatura causa ao meio ambiente, fazendo 

com que a mesma busque causar menos danos ao meio ambiente (OLIVEIRA e 

SERRA, 2010). 

No contexto da logística reversa, a preocupação com o meio ambiente, é um 

dos principais fatores que a motivam. A questão ambiental vem ganhando 

importância crescente desde a década de 1970, quando os consumidores passaram 

a cobrar das indústrias de bens de consumo ou serviços maiores consciência 

ambiental e só a partir da década de 90 é que sua influência se mostrou mais 

intensa (PEREIRA, 2010).   

A logística reversa empresarial para fabricar produtos ou prestar serviços que 

não degradem o meio ambiente, promover a inclusão social e participar do 

desenvolvimento da comunidade de que fazem parte, entre outras iniciativas, são 
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diferenciais cada vez mais importantes para as empresas na conquista de novos 

clientes e na manutenção dos atuais (BOEMO, 2015). 

As empresas estão tomando um comportamento ambiental ativo, 

transformando uma postura passiva em oportunidades de negócios. O meio 

ambiente deixa de ser um aspecto para atender as obrigações legais e passa a ser 

uma fonte adicional de eficiência. No atual cenário econômico, muitas empresas 

procuram se tornar competitivas, nas questões de redução de custos, minimizando o 

impacto ambiental e agindo com responsabilidade. E descobriram que controlar a 

geração e destinação de seus resíduos é uma forma a mais de economizar e que 

possibilita a conquista do reconhecimento pela sociedade e o meio ambiente, pois 

não se trata apenas da produção de produtos, mas a preocupação com a sua 

destinação final após o uso (SHIBAO et al., 2010). 

A logística reversa está ligada ao mesmo tempo, a questões legais e 

ambientais e econômicas, o que coloca em destaque e faz com que seja 

imprescindível o seu estudo no contexto organizacional, porque é o processo por 

meio das quais as empresas podem se tornar ecologicamente mais eficiente por 

intermédio da reciclagem e reuso e redução da quantidade de materiais usados 

(MODA et al., 2015). 

Em contraposição o aumento do consumo de produtos descartáveis acarreta 

também no crescimento do número de embalagens, o que além de aumentar os 

custos e comprometer a competitividade, também afeta o meio ambiente. É 

geralmente mais barato usar matéria-prima virgem do que material reciclado, em 

parte pelo pouco desenvolvimento de canais de retorno, que ainda são menos 

eficientes do que os canais de distribuição de produtos convencionais (GARCIA, 

2015). 

A prática da logística reversa ganhou forças, pois as definições de 

competitividade no mercado sofreram alterações com o decorrer do tempo. 

Anteriormente as empresas competiam basicamente por meio de preço, passando 

posteriormente a enfocar a qualidade dos produtos e serviços entregues aos 
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consumidores. Na atualidade, é preciso investir no constante aperfeiçoamento das 

relações com todos os públicos dos quais dependem e se relacionam: clientes, 

fornecedores, empregados, parceiros e colaboradores. Isso envolve também a 

comunidade na qual está inserido, o governo e a sociedade de maneira geral 

(RUTESKI, 2013). 

Nesse sentido, a logística reversa é uma ferramenta pautada em princípios 

socialmente responsáveis não só cumpre suas obrigações legais como vai além. 

Tem por premissa relações éticas e transparentes, e assim, ganham condições de 

manter o melhor relacionamento com parceiros e fornecedores, clientes e 

funcionários, governo e sociedade (Idem).  

Com uma crescente geração de resíduos sólidos no Brasil e no mundo vem 

desafiando gestores de várias áreas pela abrangência dos impactos gerados, sejam 

eles ambientais, econômicos, sociais ou culturais. A lei nº 12.305 que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos demonstra a preocupação em nível nacional 

dos dirigentes de nosso país (NATUME e SANT´ANNA, 2011). 

O crescimento na geração dos resíduos eletroeletrônicos é decorrente 

principalmente da revolução tecnológica dos últimos anos que produz equipamentos 

em larga escala, com variadas utilidades. Isto resulta em um aumento na quantidade 

e diversidade de equipamentos, que por se tornarem rapidamente obsoletos, 

representam hoje uma porcentagem significativa dos resíduos descartados. Estes 

resíduos eletroeletrônicos são considerados perigosos pela sua composição 

diversificada, principalmente de metais pesados que causam sérios problemas ao 

ser humano, animais, vegetais, lençóis freáticos dentre outros (Idem). 

Com isso caracteriza negativamente os tecnoecossistemas urbano-industriais, 

pois, estes não produzem os alimentos vitais para existência da vida ambiental, não 

limpam o ar e reciclam muito pouco as águas que utilizam. Esses problemas vêm 

adquirindo maiores proporções a partir da Revolução Industrial, que propiciou o 

aumento da escala de produção e consumo e principalmente da diversidade de 

substâncias e materiais que não existiam até então na natureza (Idem).  
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A quantidade de televisores, rádios, celulares, eletrodomésticos portáteis, 

todos os aparelhos de microinformática, DVD’S, luminárias fluorescentes, 

brinquedos eletrônicos e milhares de outros produtos que foram idealizados para 

facilitar a vida moderna e que hoje são descartados na medida em que ficam 

tecnologicamente ultrapassados em um ciclo de vida cada vez mais curtos ou então 

devido à inviabilidade econômica de conserto, em comparação com aparelhos 

novos. Com isso, houve um crescimento dos resíduos eletroeletrônicos, comumente 

chamado de lixo eletrônico, englobando vários tipos de equipamentos, desde os 

eletrodomésticos de grande porte às peças pequenas como celulares e as contidas 

em computadores, ressalta (Idem).  

Cerca de 70% desses equipamentos fora de uso do planeta são exportados 

para a Ásia e para as nações africanas mais pobres. A China, o Paquistão e a Índia, 

por exemplo, recebem por mês cerca de 500 contêineres (cada um com capacidade 

média de 800 computadores) deste material. Em sua maioria são equipamentos não 

reutilizáveis que passam por processos de banhos ácidos e desmontagem para a 

retirada de soldas (BACHI, 2012). 

As substâncias mais problemáticas do ponto de vista ambiental presentes 

nesses componentes são os metais pesados, como o mercúrio, chumbo, cádmio e 

cromo, gases de efeito estufa, as substâncias halogenadas, como os 

clorofluorocarbonetos (CFC), bifenilas policloradas (PCBs), cloreto de polivinila 

(PVC) e retardadores de chama bromados, bem como o amianto e o arsênio 8 (in) 

(Idem).  

Ainda sobre a Política Nacional a subseção IX da mesma trata dos resíduos 

de produtos tecnológicos destinados a uso pelo consumidor, ou seja, os 

provenientes da indústria de informática ou automotiva, os eletro-eletrônicos, de 

comunicação e outros que, após o encerramento de sua vida útil, necessitem de 

destinação final específica sob pena de causar danos ao meio ambiente ou à saúde 

pública, responsabilizando os fabricantes pelo gerenciamento dos resíduos gerados 

por esses produtos (SILVA, 2007). 
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A seção IV aborda o tema reciclagem, considerando que a mesma deve ser 

adotada quando apresentar viabilidade econômica e na existência ou possibilidade 

de criação de um mercado para as substâncias produzidas, se os custos forem 

compatíveis. Além disso, deve apresentar viabilidade técnica mesmo que seja 

necessário o pré-tratamento do resíduo e também ser ambientalmente conveniente. 

E em Parágrafo Único afirma: A reciclagem deve ocorrer de forma apropriada e 

segura, de acordo com a natureza do resíduo, e de forma a não ferir os interesses 

públicos, nem aumentar a concentração de poluentes (Idem). 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUCED), realizada em 1992 e conhecida como Rio-92, assumiu compromisso 

com o 19° desenvolvimento sustentável. Durante essa conferência foi estabelecida a 

Agenda 21, um programa de ação que viabiliza um novo padrão de desenvolvimento 

ambientalmente racional, incluindo com grande abrangência temas como mudanças 

nos padrões de consumo, redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos e, 

em particular o resíduo eletrônico (SCALABRIN, 2008). 

O descarte irregular de qualquer tipo de equipamento eletrônico obsoleto ou 

ultrapassado se define como resíduo eletrônico (SILVA, et al., 2013). 

O resíduo eletrônico é formado por diversas classes de equipamentos 

eletrônicos como: equipamentos de informática, equipamentos tecnológicos, 

equipamentos brutos (pilhas, baterias), etc. (SELPIS, et al., 2011). 

Os mais frequentes resíduos encontrados descartados de maneira irregular 

no meio ambiente são os equipamentos tecnológicos e equipamentos de informática, 

por se tratarem de equipamentos que sofrem constantes mudanças tendem a se 

tornarem ultrapassados ou obsoletos de uma forma muito rápida (Idem). 

Com a constante mudança na tecnologia os resíduos eletrônicos, cada vez 

mais são notados no meio ambiente (SANTOS, 2012). 

 Seguindo estas mudanças, a sociedade se vê cada vez mais necessitada em 

trocar seus aparelhos para não ficarem sem as novas tecnologias oferecidas pelas 
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empresas, e com essas mudanças constantes de seus aparelhos ou equipamentos 

eletrônicos ultrapassados ou obsoletos os mesmos são descartados ao meio 

ambiente de forma irregular ocasionando impactos violentos ao meio ambiente 

(Idem). 

A maior dificuldade com o descarte do resíduo eletrônico pela sociedade se 

dá pela falta de políticas públicas, falta de iniciativas pelas empresas com programas 

de conscientização para toda sociedade, assim tornando as pessoas responsáveis 

pelo descarte correto, sabendo de sua importância na gestão da logística reversa de 

seus equipamentos eletrônicos (SIGRIST, et al., 2015). 

A implantação da gestão da logística reversa em uma empresa de 

equipamentos eletrônicos tende a amenizar os impactos gerados pelo descarte 

irregular ao meio ambiente, a disponibilização de pontos de coleta é uma das formas 

que a empresa tem para buscar a coleta dos resíduos para que os mesmos possa a 

ser reutilizados e ter uma destinação final correta fora do meio ambiente (CELINSKI, 

et al., 2013). 

No Brasil, algumas empresas trabalham no ciclo da reciclagem; porém, 

muitos aspectos ainda devem ser atualizados, pois muitas das recicladoras não 

fazem o ciclo correto ou de até mesmo de todas as matérias eletrônicas tornando 

assim ineficiente a destinação dos equipamentos eletrônicos, uma implantação de 

logística reversa correta fará com que toda a destinação seja ela para reciclagem, 

desmanche e o reuso seja feita corretamente (SANTANA, 2017). 

O resíduo eletrônico, popularmente dominado como lixo eletrônico tem sido 

objeto de estudo das ciências sociais e das ciências sociais aplicadas. O problema 

do descarte de resíduos eletrônicos está diretamente relacionado a falta de literatura 

e, por conseguinte, falta de estratégias para administrar o processo de degradação 

ambiental e seus impactos deletérios (ROCHA et al.,2010). 

A crescente demanda e obsolescência dos equipamentos eletroeletrônicos 

tais como computadores, televisores, celulares, refrigeradores, baterias, pilhas, entre 

outros, vem contribuindo para que sejam descartados como lixo comum. Os 
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resíduos eletrônicos quando descartados no meio ambiente de maneira irregular 

e/ou ilegal levam a contaminação do meio. O que pode representar sérios riscos aos 

animais e plantas, e poluir o meio ambiente prejudicando a saúde humana (SELPIS 

et al., 2011). 

Com tanta tecnologia existente e o aparecimento do lixo eletrônico surge a 

necessidade de transformar um problema em solução, com intuito de preservar o 

meio ambiente de forma sustentável. Para isso é necessário criar mecanismos 

eficiente para diminuição dos impactos do lixo eletrônico e possíveis alternativas 

para evitar que não ocorram problemas ao meio ambiente (DANIEL, 2014). 

Um dos problemas mais discutidos na atualidade é a questão que envolve a 

sustentabilidade e o descarte do lixo eletrônico sem os devidos cuidados. O grande 

crescimento de produtos eletroeletrônicos tem por consequência o aumentar 

significante da quantidade de aparelhos obsoletos causando degradação ao meio 

ambiente (OLIVEIRA, 2014). 

Os indicadores do Programa Ambiental das Nações Unidas revelam que no 

mundo é gerado de 20 á 50 toneladas de resíduos eletrônicos, sendo que o Brasil é 

o que mais produz esse tipo de resíduo, um dado alarmante, pois nota-se a falta de 

políticas públicas á favor da sustentabilidade (NOGUEIRA, 2011). 

Os últimos três séculos foram marcados pelas Revoluções Industriais e 

Tecnológicas que culminaram com o surgimento de novas técnicas produtivas. 

Essas mudanças fizeram a capacidade de produção aumentar de maneira 

acelerada. No entanto, tamanha velocidade do crescimento e a consequente 

necessidade de geração de riquezas acabaram culminando numa série de efeitos 

colaterais para a sociedade na qual o modelo produtivo se insere, o que levou a 

questões sobre a impossibilidade de subsistência (OLIVEIRA et al., 2012). 

Diante desse paradigma e das discussões por ele geradas, surgiu em 1987, o 

termo Sustentabilidade, sendo apresentado oficialmente na Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), da Organização das Nações Unidas 

(ONU), presidida pela ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. 
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Definido como a capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias 

necessidades (Idem). 

A sustentabilidade é um conceito normativo sobre a maneira como os seres 

humanos devem agir em relação à natureza, e como eles são responsáveis para 

com o outro e as futuras gerações. Neste contexto, observa-se que a 

sustentabilidade é condizente ao crescimento econômico pautado na justiça social e 

eficiência no uso de recursos naturais (SARTORI et al., 2014).  

O que se encontra na prática da gestão empresarial é uma diversidade de 

instrumentos de gestão, muitos dos quais de grande qualidade; porém, que não 

demonstram a capacidade de executar tal interação entre a sustentabilidade e a 

estratégia de negócios na qual a empresa está inserida (OLIVEIRA et al., 2012). 

Surgido na década de 1980, o termo Desenvolvimento Sustentável emergiu 

da relação entre preservação do planeta e atendimento das necessidades humanas 

(IUCN, 1980). O Relatório Brundtland (Intitulado, Nosso Futuro Comum) explica o 

mesmo termo de forma simples, como desenvolvimento que “satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades”. Esta definição é duradoura porque é 

flexível podendo existir interpretações (SARTORI et al., 2014). 

O que hoje chamamos de Desenvolvimento Sustentável tem evoluído como 

um conceito integrador, um guarda-chuva sob as quais um conjunto de questões 

inter-relacionadas podem ser organizadas de forma única. Trata-se de um processo 

variável de mudança que busca como objetivo final, a sustentabilidade em si. No 

mesmo contexto, a sustentabilidade é a capacidade de um sistema humano, natural 

ou misto para resistir ou se adaptar à mudança endógena ou exógena por tempo 

indeterminado (Idem). 

Sustentabilidade é fruto de um movimento histórico recente que passa a 

questionar a sociedade industrial enquanto modo de desenvolvimento. Seria o 

conceito síntese desta sociedade cujo modelo se mostra esgotado. A 
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sustentabilidade pode ser considerada um conceito importado da ecologia, mas cuja 

operacionalidade ainda precisa ser provada nas sociedades humanas (BACHA et al., 

2010). 

A logística da pós-venda visa buscar dados quanto ao produto oferecido ao 

cliente, se o mesmo apresenta algum problema e até mesmo trazer novos produtos 

mais avançado na área da tecnologia ou design, desta forma buscando uma 

possível fidelidade com o cliente e a marca ou com o produto (MARTINI, 2003). 

Visando os impactos causados ao meio ambiente a implantação desta gestão 

para as empresas de equipamentos eletrônicos busca a diminuição destes impactos 

e a diminuição da retirada de matéria-prima (MUELLER, 2005). 

O que traz muitos benefícios para a empresa e para seus clientes, pois é a 

partir dela que as empresas têm uma visão de como é tratado todo processo de seu 

equipamento após a venda até a entrega ao cliente e até mesmo quando este 

equipamento volta para a empresa já em término de sua vida útil (BORCHARDT, et 

al., 2008). 

As empresas nos dias de hoje ainda não vêem a gestão da logística da pós-

venda como uma ferramenta essencial para seu aumento na lucratividade e 

fidelização entre marca e cliente, deixando muito a desejar na hora que o cliente 

mais precisa da resolução de algum tipo de problema ou até mesmo a destinação 

final de certo equipamento eletrônico, ocasionando a partir desta não 

conscientização o descarte irregular dos equipamentos ao meio ambiente (ANDRÉ e 

GUIMARÃES, 2012). 

Atrelada à gestão da logística da pós-venda está a logística reversa, uma 

ferramenta fundamental para as empresas tratar de seus equipamentos eletrônicos 

ultrapassados ou obsoletos, a utilização da mesma faz com que os equipamentos 

voltem para a empresa poder reutilizar de alguma forma partes ou até mesmo o todo 

o equipamento na manufatura de novos produtos (CHAGAS, et al., 2011). 

Essa gestão aplicada corretamente pelas empresas tende a diminuição de 
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equipamentos eletrônicos obsoletos e até mesmo o descarte dos mesmos, muitas 

vezes os equipamentos eletrônicos são descartados por apresentar uma deficiência 

ou defeitos de fabricação e com a implantação da logística da pós-venda, muitos 

destes equipamentos têm um tratamento diferenciado em busca da resolução do 

problema, assim, voltando para o cliente podendo utilizar até o fim de sua vida útil, 

até este momento não causando nenhum dano ao meio ambiente (SELLITTO, et al., 

2011). 
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RESULTADOS 

 

A logística reversa mudou a forma que as empresas descartam o lixo 

eletrônico produzido por elas. Portanto, ela alterou a forma como as empresas 

manipulam e descartam seus resíduos de forma correta e sustentável. 

Antes da logística reversa as formas de descarte do lixo eletrônico ocorriam 

inadequadamente e afetavam diretamente a saúde humana e o meio ambiente. 

Com o avanço tecnológico, a substituição de produtos eletrônicos ocasionou a 

produção de uma enorme quantidade de lixo eletrônico fazendo surgir à 

necessidade da inserção das práticas da logística reversa nas empresas. 

As práticas da logística reversa foram aderidas pelas empresas com intuito de 

transformar um problema em solução, tanto no pós-consumo que viabiliza o retorno 

de embalagens e mercadorias após sua utilização, como na pós-venda que viabiliza 

o retorno de mercadoria caso houvesse falhas e defeitos. 

No caso do descarte de pilhas, baterias, lâmpadas e computadores o próprio 

comércio faz o recolhimento e encaminha para o fabricante, afinal parte da 

composição desses equipamentos são tóxicos e não devem ir para o lixo comum. 

Todo material que é aproveitável é reciclado. 

Diante deste cenário, as empresas buscam através da logística reversa 

apresentar resultados significativos para o ambiente e a sociedade. As práticas 

sustentáveis fazem com que as empresas se tornem competitivas, considerando que 

os consumidores procuram produtos e serviços conscientes da importância do meio 

ambiente. 

Entendendo que a logística reversa é uma forma de compromisso com o meio 

ambiente, as empresas dividem com seus consumidores a responsabilidade de lidar 

com sobras de insumos e materiais de forma sustentável. A ideia é fazer com que os 

consumidores devolvam para a própria empresa os materiais que ela produziu. 
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A logística reversa pode ser adotada pelo próprio fabricante do produto ou por 

terceiros desde que atenda os interesses da empresa. Além de ser uma prática 

sustentável, ela gera mecanismos eficientes objetivando o lucro. 

A aplicação da logística reversa é de obrigatoriedade legal para empresas 

que trabalham com pneus, baterias e pilhas, resíduos eletrônicos e lâmpadas e 

óleos lubrificantes, por se tratar de produtos que são altamente agressivos para o 

meio ambiente. Por conseguinte, se forem descartados de forma incorreta é 

considerado crime ambiental, tendo como consequência multas entre outras 

sanções.  

Portanto, a logística reversa se faz necessária principalmente nos dias de 

hoje, afinal o avanço tecnológico, respectivamente o aumento significativo da 

produção de produtos obsoletos e o descarte inadequado traz uma preocupação 

maior com a sustentabilidade do planeta. 

          O avanço da tecnologia e o crescimento de resíduos eletrônicos 

tendem a gerar desafios para as empresas que praticam a logística reversa. 

As empresas que praticam a logística reversa são responsáveis por 

reaproveitar destroços de materiais eletrônicos para que seja reciclado um desafio 

de uma empresa que pratica a logística reversa enfrenta é o controle das 

informações relativas á destinação de seus resíduos. 

Para que o processo seja realizado de forma legal, sem prejudicar o meio 

ambiente, antes da destruição é feita a coleta de informações contidas no objeto o 

que acaba gerando um trabalho de responsabilidade. . 

Fora de São Paulo não existem empresas especializadas nesse processo, o 

que acaba se tornando um desafio para as empresas que já fazem o 

reaproveitamento desses produtos e o descarte correto dele. Por isso, o que acaba 

impactando no recebimento e estocagem desse material. Para muitos especialistas 

no assunto provavelmente esta havendo um descarte irregular de resíduos por se 

tratar de apenas um estado executar esse tipo de trabalho. 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos é relativamente nova e incompleta, o 

que torna outro desafio para empresas que praticam a logística reversa. Sem 

acordos setoriais a falta de regulamentação não possibilita gerar mecanismos em 

que importadores, fabricantes, distribuidores, comerciantes e consumidores promovam a 

coleta e a destinação correta de uma série de produtos. 

Outro desafio enfrentado pelas empresas que praticam a logística reversa é o 

grande consumo e descarte de aparelhos celulares que cresceu nos últimos anos 

principalmente na América Latina. Com o aumento de aparelhos celulares a ideia foi 

propor um relatório com um conjunto de protocolos para orientar o desenvolvimento de 

políticas públicas para lixo eletrônico.  Considerando-se os protocolos que orientam as 

empresas a praticarem a logística reversa, esse fato pode gerar custos elevados que 

tornam tal prática inviável. 
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CONCLUSÃO 

 

Quando se fala sobre reciclagem e a gestão da logística reversa aplicada nos 

resíduos eletrônicos pode-se se concluir que são um conjunto de técnicas que têm 

por finalidade aproveitar os resíduos e reutilizá-los no ciclo de produção ou em um 

ciclo de produção paralelo. 

A logística reversa é uma atividade pela qual os materiais que poderiam ser 

descartados ou que já estão no lixo são desviados, coletados, separados e tratados 

para serem usados como matéria-prima na manufatura de novos produtos, tendendo 

a amenizar os impactos deletérios causados por esses resíduos ao meio ambiente. 

Portanto, a logística reversa tem a função de reutilizar as peças, carcaças ou fazer o 

desmanche e dar um destino final aos resíduos que não forem utilizados. 

Esse processo de logística reversa mostra a grande oportunidade de se 

desenvolver a sistematização dos fluxos de resíduos, bens e produtos descartados, 

seja pelo fim de sua vida útil, seja por sua obsolescência tecnológica e o seu 

reaproveitamento. Dessa forma, contribui para redução do uso de recursos naturais 

e dos demais impactos ambientais, isto é, o sistema logístico reverso consiste em 

uma ferramenta organizacional com o intuito de viabilizar técnica e economicamente 

as cadeias reversas, de forma a contribuir para a promoção da sustentabilidade e do 

bem da sociedade atrelada aos objetivos empresariais. 

Observando ao longo do desenvolvimento do presente artigo constataram-se 

os desafios enfrentados pelas empresas em relação à logística reversa do resíduo 

eletrônico, além de entender e relatar a logística reversa praticada pelas empresas 

brasileiras destacando-se o segmento dos resíduos eletrônicos e principais desafios 

das empresas brasileiras que aplicam a logística reversa. 

Verificou-se na busca de resultados perante aos objetivos notou-se a falta de 

procedimentos específicos e padronizados e o desinteresse em aperfeiçoar o 

gerenciamento dos fluxos reversos na maioria das empresas, essencialmente pela 
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ausência de indicadores em relação a custo/benefício da atividade não visualizada 

devido à falta de mensuração de custos envolvidos com a atividade reversa. A 

estruturação do canal reverso deve-se basicamente as exigências legais e pressão 

dos envolvidos, o resultado financeiro obtido apenas para atender à legislação e não 

de um planejamento em si. 

Dado que o problema inicial da presente pesquisa buscou entender quais os 

desafios e os benefícios socioambientais das empresas no momento de realizar a 

logística reversa é claramente a falta de conhecimento teórico e técnico como 

principal desafio da implantação desse processo. 

Considerando-se que os benefícios para as empresas que implantam o 

sistema de logística reversa são principalmente a diminuição do consumo de 

matérias primas e insumos, e o aumento do lucro, além de poder aumentar as 

possibilidades de adquirir um diferencial competitivo, de agregar valor ao produto 

pode prover à mesma uma maior rentabilidade, além de satisfazer às necessidades 

e expectativas dos clientes. Desta forma, a hipótese da sugestão de implantação da 

logística reversa ser mais positiva do que negativa e trazer diversos benefícios para 

os praticantes e para a sociedade a presente hipótese comprovou-se verdadeira. 
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