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Resumo: Pelas pressões cada vez mais fortes e constantes, exercidas por organizações dos 
mais variados tipos e principalmente pela sociedade, as empresas na atualidade se vêem 
forçadas a estabelecer um fluxo coerente de seus produtos acompanhando do início ao fim, 
seu ciclo de vida. O mundo que viu nascer a importância da logística tradicional, agora 
assiste o aparecimento da logística reversa. Todos estão interessados pelo fluxo de ir e vir de 
pessoas, informações, materiais, dinheiro e resíduos. Toda operação gera resíduo, mas o 
problema maior reside na informalidade de seu descarte. Este trabalho pretende demonstrar 
uma forma de reaproveitamento de resíduos através de um procedimento sistemático do fluxo 
de retorno. Utiliza para isto a ferramenta tradicional do cálculo de necessidades de materiais 
apoiado por acordos comerciais entre empresas clientes e fornecedoras. 
Palavras-chave: Resíduo; Logística Reversa; Cálculo das Necessidades de Materiais; 
Acordo Comercial. 
 
1. Introdução 

Novos relacionamentos com os fornecedores imposto pelas grandes empresas força 
organizações a alternativas mais viáveis para a manutenção do status comercial obtido.  Estas 
empresas e seus fornecedores se interagem, se comunicam e trabalham ininterruptamente, 
para obter um fluxo adequado de ir e vir de seus produtos e de todos os recursos 
auxiliares.Realizam atividades interna e externamente procurando definir pontos de contato, 
formando elos da Cadeia de Valor e da Cadeia de Suprimentos. É a Logística tradicional de 
materiais. Estas empresas têm ainda outra preocupação importante. Não basta somente 
produzir e dispor ao mercado, produtos finais para consumo.  Desde a primeira apropriação da 
primeira matéria-prima, os integrantes destas cadeias são responsáveis pela disposição de 
todos os recursos físicos ao longo de todo o ciclo de vida do produto. Podem então aliar dois 
pontos importantes: a redução de custo com a disposição de um destes recursos: dos resíduos 
industriais provenientes de seu processo produtivo. A utilização de ferramentas já 
estabelecidas e com um histórico de eficiência comprovado podem auxiliar nesta logística 
reversa que inicia sua busca em estabelecer-se como prática legal para a não exaustão dos 
recursos naturais. 

 

1.1. Objetivo 

Este trabalho aborda o funcionamento de um fluxo reverso de materiais, neste caso 
resíduos industriais, de forma sistematizada e sustentável, entre empresas clientes e 
fornecedoras, pertencentes a mesma Cadeia de Valor e de Suprimentos. Aborda também o 
funcionamento de acordos comerciais que farão com que esta logística reversa exista, 
favorecendo a disponibilidade, a disposição, a redução de custos e a movimentação do fluxo 
de ida e de volta de materiais entre as empresas. Aborda ainda, a utilização de um cálculo das 
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necessidades de materiais para viabilizar esta sistematização, ou seja, a demanda de um elo 
posterior da cadeia, alimenta o cálculo de matérias primas do elo anterior, procurando 
estabelecer um sincronismo entre as empresas.  

 
2. Considerações Iniciais 
 
2.1. Histórico 

 As pressões sociais, fizeram com que o mundo empresarial passasse a se preocupar-se 
com a extinção dos recursos naturais. Após uma serie de incidentes, populações de várias 
partes do mundo vêem acompanhando e policiando as atividades de várias organizações e 
segmentos a adotar posturas de continuidade e manutenção do meio ambiente. 

O primeiro conceito que vem acompanhando a sociedade desde a crise do petróleo em 
1970 é exaustão dos recursos. O segundo, vinte anos depois, desenvolvimento sustentável. 
Introduzido em 1987, foi definido pela Comissão Mundial do Ambiente das Nações Unidas, 
como: adoção de estratégias e atividades que em acordo com os objetivos da empresa e de 
seus acionistas, vem proteger e manter os recursos humanos e naturais que serão necessários 
no futuro (STOCK, 1998).  

Como criar e praticar um “desenvolvimento sustentável” depende de todas as partes,  
as sociedades em diferentes países reformularam suas atividades. Assim surgiu a Logística 
Reversa.  

 
2.2. Conceitos 

A definição de Logística como: “Logística é o processo de planejar, implementar e 
controlar de maneira eficiente o fluxo e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e 
informações associados, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o 
objetivo de atender aos requisitos do consumidor”.  

Devido às legislações ambientais que se tornaram mais exigentes, assim como à maior 
conscientização do mercado consumidor, as empresas estão buscando reutilizar materiais 
reciclados.  Estão tentando  rever fluxo informal de retorno de embalagens e o descarte de seu 
resíduo produtivo, as duas únicas práticas existentes até então.  

Logística Reversa  visa gerenciar o fluxo de materiais e informações no sentido 
inverso do praticado pela Logística direta, ou seja, do cliente final, ou intermediário, para 
fornecedores. 

Segundo Stock (1998, p.20), o conceito de Logística Reversa,  visto pela perspectiva 
do negócio logístico, é: um  modelo de retorno, reciclagem, substituição,  reuso e 
remanufatura de materiais e disposição de resíduos. É um modelo sistemático de negócios que 
aplica boas práticas de gerenciamento de metodologias entre empresas no objetivo de fechar a 
retro-alimentação da cadeia de suprimentos.  

Logística Reversa é um termo genérico. Em seu sentido mais amplo, significa todas as 
operações relacionadas com a reutilização de produtos e materiais. Refere-se, então, às 
atividades logísticas de coletar, desmontar e processar produtos, materiais e peças usadas a 
fim de assegurar uma recuperação segura para o ambiente.  Como procedimento logístico, diz 
respeito ao fluxo de materiais que voltam à empresa por algum motivo (devoluções de 
clientes, retorno de embalagens, retorno de produtos ou materiais para atender à legislação). 
Como é uma área que normalmente não envolve lucro (ao contrário, apenas custos) muitas 
empresas não lhe dão a mesma atenção que ao fluxo de saída normal de produtos. 



XXVI ENEGEP – Fortaleza, CE, Brasil, 9 a 11 de outubro de 2006 
 

A Figura abaixo exprime o funcionamento da Logística Reversa. 

 

 
FIGURA 1 – Cadeia de Suprimentos Tradicional e Cadeia Reversa (Stock, 1998). 
 
 O gerenciamento das operações que compõem o fluxo reverso faz parte da 
Administração da Recuperação de Produtos – Product Recovery Management (PRM). A sigla 
é definida como o gerenciamento de todos os produtos, componentes e materiais usados e 
descartados pelos quais uma empresa fabricante é responsável legalmente, contratualmente ou 
por qualquer outra maneira. 
 
3. Estudo de Caso: Procedimento Sistemático de Aproveitamento de Resíduos 
Industriais.  
                                
3.1 Resíduos de Aço na Montadora de Veículos – O Fluxo Atual e o Reaproveitamento 
Informal 

   Exigências legais, certificações, premiações, responsabilidade social, empresas 
clientes e fornecedoras, imprimem uma pressão considerável, por ações concretas de melhoria 
nas empresas responsáveis pelo destino final de seus resíduos. 

O levantamento de campo na área da Estamparia mostrou o alto volume de resíduos 
provenientes do processo: retalhos de aço cortados, graxas, óleos, estopas e EPI’s usados. Os 
resíduos dos retalhos representavam o maior volume. Também era a movimentação mais 
perigosa, requerendo uma maior atenção por parte dos empregados tanto em volume quanto 
em valor financeiro e buscava oportunidades de otimização do processo, redução de custos, 
melhorias.  

 
3.1.1 Processo Produtivo e Geração dos Resíduos  

O aço é recebido na Montadora em bobinas ou em “blanques” (chapas previamente 
cortadas). Quando os “blanques” são recebidos, seguem diretamente para as prensas. Após as 
prensas terem estampado as chapas nas formas da lataria do veículo, estas novas peças são 
levadas para outras áreas de produção onde robôs em cabinas de solda dão a forma final do 
veículo, unindo assim as peças prensadas. Destas chapas cortadas, saem partes restantes, pois 
a superfície da chapa sempre tem que ser maior que a superfície do molde.  No momento em 
que as peças são prensadas, as partes restantes são recolhidas para serem vendidas ou 
devolvidas para o próprio fornecedor para reaproveitamento e transformação para o que puder 
ser feito com elas. 
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FIGURA 2 – Processo de Geração e Disposição de Resíduos de Aço Provenientes da área de 
Estamparia (Montadora).  
 

É interessante observar que já existe aqui um reaproveitamento. Sempre que os 
“blanques” são prensados há resíduo e estes resíduos são descartados: e o preço pago por eles 
é tão informal quanto sua geração. Muitas vezes estes resíduos podem ser reaproveitados 
utilizando-os como matéria prima para outra autopeça de aço, por outro fornecedor. Mas 
sempre de forma informal, apesar de a geração do mesmo tipo de resíduo existir sempre. 
Observando-se a Figura 2, vê-se o processo atual de geração e disposição dos resíduos das 
chapas. 
 
3.2 Reaproveitamento dos Resíduos de Papelão – Fluxo Atual e Descarte Total do 
Resíduo 
  O segundo caso a ser mostrado neste trabalho, é o fluxo de caixas de papelão, que 
servem de embalagem de uma autopeça que é fornecedora da Montadora descrita no tópico 
anterior. Esta autopeça é produzida em uma empresa situada a 3.000 km da Montadora, em 
uma cidade na região metropolitana de Recife, estado de Pernambuco. 

 Pela distância a que se coloca do cliente, o fornecedor desta autopeça viu-se obrigado 
à utilizar um Armazém Avançado próximo à Montadora onde os produtos chegam, são 
transbordados para uma embalagem retornável para então, seguirem para a Montadora. 

 Numa primeira iniciativa de reaproveitamento dos resíduos de papelão, provenientes 
da embalagem descartável (caixas de papelão), a autopeça resolveu retornar com estas 
embalagens desmontadas para sua fábrica situada no estado de Pernambuco, para que fossem 
novamente utilizadas. Com este processo, as embalagens puderam ser reutilizadas por até seis 
oito viagens, e após isto serem descartadas como resíduo. Mas a presença do resíduo ainda 
continuava no final do processo com descarte para o meio ambiente. 

 A Figura abaixo mostra o reaproveitamento das embalagens neste processo.    
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FIGURA 3 – Fluxo de Materiais da Autopeça com Retorno da Caixa de Papelão. 
 
3.3 Análise dos Reaproveitamentos 

Embora existindo algumas vantagens nos dois casos de reaproveitamento dos resíduos 
que antes eram destinados ao meio ambiente, esta prática ainda possui algumas desvantagens: 
. não garante o reaproveitamento total dos resíduos; 
. por ser informal, todas as oportunidades de redução de custo são incertas. 

Com isto, a proposta deste trabalho é sistematizar, tornando o processo de 
reaproveitamento sustentável e automático. A presente proposta visa formalizar um 
procedimento de trabalho para o funcionamento de um Cálculo Reverso das Necessidades de 
Materiais em um fornecedor, a partir da geração de resíduos do processo produtivo do cliente 
que compra deste fornecedor uma determinada matéria prima.  

4. A Proposta 
Tomando como base o Modelo do Sistema de Gerenciamento Ambiental conforme 

Fresner (1998), temos que os processos de manufatura são geradores de produtos, resíduos e 
emissões, e que sempre estas emissões são lançadas ao meio ambiente. Com o aparecimento 
das práticas de reuso ou reutilização e reciclagem, os outputs deste processo começaram a ser 
diminuídos e transformados ao longo da cadeia, não mais da cadeia de suprimentos e de valor 
tradicional, mas da cadeia de valor e reversa, semelhante ao fluxo da Figura 1, já apresentada 
neste trabalho. 

A matéria prima quando entra em processo de transformação no cliente, gera resíduos 
reaproveitáveis no fornecedor para produção de nova quantidade desta mesma matéria prima. 
O ponto de início do fluxo produtivo direto será o ponto final do fluxo reverso, e este sistema 
será retroalimentado: o volume de resíduos liberados será proporcional ao volume de matéria 
prima novamente produzida e também será o comando para o “start” desta produção. Assim, 
os processos que permitirem, o resíduo deve retornar de forma automática, sistematizada, 
vinculado ao calculo das necessidades de materiais do fornecedor, fazendo parte da estrutura 
de uso do produto do cliente. A adequação da estrutura de uso ou Bill of Material do produto 
final que é vendido para o cliente, mas está cadastrado no Cálculo das Necessidades de 
Materiais(MRP) do fornecedor, pode receber em sua estrutura a informação  destes resíduos e 
assim processar automaticamente os volumes, programando seu aproveitamento que 
sistematicamente é efetuado. 
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FIGURA 4 – Proposta do Trabalho: Logística Reversa Sistematizada para Aproveitamento 
dos Resíduos. 
 

A demanda do cliente aciona a produção do fornecedor com o aproveitamento da 
matéria prima. Uma outra maneira de se obter o comprometimento entre empresas é 
estabelecer um acordo comercial visando à redução do preço final da nova matéria prima, que 
foi então produzida com o resíduo reaproveitado.  Assim será formada a cadeia reversa. A 
figura 4, acima, demonstra a proposta deste trabalho. A adequação da estrutura de uso ou Bill 
of Material do produto final que é vendido para o cliente, mas está cadastrado no Cálculo das 
Necessidades de Materiais (MRP) do fornecedor, pode receber em sua estrutura a informação 
destes resíduos e assim processar automaticamente os volumes, programando seu 
aproveitamento sistematicamente. A Figura 5 mostra o esquema de um Cálculo das 
Necessidades de Materiais tradicional com a adequação para o reaproveitamento dos resíduos. 

 
FIGURA 5 – Proposta do Trabalho: Cálculo das Necessidades de Materiais Modificado para 
Sistematização da Utilização do Resíduo (Adaptado de Martins e Laugeni, 2000). 
 
4.4.1 Sistematização para os Resíduos de Aço e Papelão 
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 No caso da Montadora de veículos, as partes residuais do processo de estamparia, 
seriam cadastradas no Calculo das Necessidades de Materiais do fornecedor de outras peças 
menores do veículo que automaticamente receberia o resíduo em sua fábrica, para transformá-
lo em outra matéria prima para o próprio veículo. O fluxo atual de reaproveitamento não se 
alteraria. Somente a ele seria adicionado a sistematização. Obrigatoriamente a Montadora 
enviaria em períodos pré-acordados estas partes, para que o fornecedor as utilizasse em seu 
processo. O retorno obedeceria os mesmos parâmetros do Calculo das Necessidades de 
Materiais original, respeitando-os normalmente. Para os resíduos de papelão, após a utilização 
e reutilização das caixas, os resíduos seriam entregues ao fornecedor para que este utilizasse 
em seu processo. Neste caso o lead time seria bem maior: 3 meses, pois as caixas primeiro são 
utilizadas nas viagens entre o fornecedor da autopeça e a Montadora. Com isto estaria 
formada a Cadeia Reversa Sistematizada conforme a Figura 6. 

 

 
FIGURA 6 – Proposta do Trabalho: Modelo do Sistema de Gerenciamento Ambiental 
Sistematizado na Cadeia Reversa: resíduos como matéria prima do elo anterior. 
 
5. Resultados e Conclusão 
 
Os resultados que serão obtidos com a sistematização são: 

. classificação da periculosidade dos resíduos; 

. classificação do nível de processamento e reprocessamento dos resíduos; 

. redução de custos; 

. redução dos insumos; 

. sincronização da cadeia de suprimentos tradicional. 
 Para os resíduos de papelão, a empresa de autopeça esta implantando esta  prática. 
Analisa-se agora o percentual de redução de custo de novas embalagens para a própria 
autopeça, uma vez que ela além de cliente, é fornecedora de matéria prima semi-processada 
para o próprio fornecedor. 

 Sendo assim é possível o reaproveitamento dos resíduos, no acordo entre os elos da 
cadeia, transformando o processo em algo sistemático, sincrônico e sustentável. 
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