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Resumo:  Neste artigo apresenta-se uma aplicação real de Logística Reversa na indústria
madeireira  do  Estado  do  Pará,  como  resultado  de  pesquisa  realizada  na  universidade
Federal do Pará. Inicialmente, são evidenciados conceitos básicos de Logística Reversa e
sua importância para as organizações. Destaca-se que ao implementar o processo reverso
em uma cadeia produtiva, resulta em agregação de valor ao produto e à imagem frente à
sociedade,  beneficiando  o  ambiente,  e  estabelecendo  novas  oportunidades  de  negócios.
Mediante a  aplicação,  houve  transformação de  resíduos provenientes  dos  vários  elos  da
cadeia,  em  novos  produtos  ecologicamente  corretos,  diminuindo  o  impacto  ambiental.
Consequentemente, houveram benefícios sócio-econômico para a região Norte do Brasil, tais
como a geração de novos postos de trabalho e o exemplo concreto de uma nova maneira de
produzir madeira.
Palavras-chave:  Logística  Reversa;  Indústria  Madeireira;  Aproveitamento  de  Resíduos;
Impacto Ambiental.

1. Introdução
O desenvolvimento industrial a qualquer custo vem sendo gradualmente substituído

pela  cautela  de  se  investigar  previamente  os  impactos  sócio-ambientais.  Notadamente,  a
conscientização da sociedade para a questão ambiental vem crescendo continuamente, desde
que se percebeu a real possibilidade de exaustão dos recursos naturais e de não recuperação do
meio-ambiente frente ao modelo de desenvolvimento desenfreado.

A  necessidade  de  aplicar  estudos  referentes  a  processos  de  produção,  produtos  e
materiais eco-eficientes, torna-se, portanto cada vez mais importante e pertinente. Uma da
linhas  de  pesquisa  mais  em  evidência  no  mundo,  atualmente,  consiste  na  aplicação  dos
princípios  da  logística  reversa,  originado  nas  indústrias  mais  tradicionais.  Por  meio  da
utilização desse conceito torna-se possível agregar valores aos resíduos do setor produtivo
industrial,  contribuindo  para  a  diminuição  da  pressão  exercida  aos  recursos  naturais  pelo
consumo e também diminuindo o descarte indiscriminado e a disposição indiscriminada de
resíduos  ao  meio  ambiente.  Nesse  raciocínio,  a  proposta  desse  artigo  é  mostrar  como  a
logística  reversa  pode  ser  utilizada  para  diminuir  ou  mesmo  eliminar  o  desperdício  de
recursos  resultante  nos  processos  de  fabricação de  algum bem.  Para  isso,  irá  utilizar  um
estudo de caso relativo à industria madeireira.

Segundo  Pereira  (2002),  a  utilização  de  resíduos  industriais  de  madeira  na
transformação  de  produtos,  seja  sob  a  forma de  utilitários  ou  decorativos,  é  uma grande
resposta ao meio ambiente. E esta consideração tem impacto especial para a Região Norte do
brasil, onde encontra-se a Floresta Amazônica. Além de gerar outros produtos de utilização
com maior valor agregado, essa atitude traz outros benefícios, pois à medida que se utiliza
melhor as árvores cortadas ou dá-se um melhor aproveitamento para os resíduos de madeira,
contribuí-se  para  diminuir  a  pressão  sobre  o  desmatamento,  promovendo-se  o  equilíbrio
ecológico e reduzindo a poluição.

Desta forma, na seção 2 encontram-se as considerações gerais sobre a logística reversa,
na  seção 3 fala-se  sobre a  logística  reversa  e  a  logística  ambiental,  na  seção 4 mostra  a
caracterização do problema no Brasil e no Pará, na seção 5 encontra-se um caso prático da
aplicação da logística reversa no setor madeireiro no Pará; posteriormente, apresenta-se uma
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discussão dos principais cuidados na utilização da logística reversa e seus principais ganhos.
Finalmente, na seção 6 apresentam-se as principais conclusões obtidas.

2. Considerações gerais
A logística reversa, segundo o Council of Logistics Management (CRM), é o processo

de planejamento,  implantação e controle de eficiência e custo efetivo de matérias primas,
estoques  em processo,  produtos  acabados  e  as  informações  correspondentes  do  ponto  de
consumo  para  o  ponto  de  origem  com  o  propósito  de  recapturar  o  valor  ou  destinar  à
apropriada disposição (LEITE, 2003).

Ainda segundo Leite (2003), a logística reversa é considerada uma área da logística
empresarial,  que  é  responsável  pelo  planejamento,  controle  e  operação  do  fluxo  das
informações logísticas correspondentes, dos bens de pós-venda e de pós-consumo agregando-
se ao valor econômico, ecológico, legal do ciclo produtivo.

Roger  e  Tibben-Lembke  (1999)  definem  logística  reversa  como  o  processo  de
planejamento,  implantação  e  controle  do  fluxo  de  produtos  acabados  e  as  respectivas
informações, desde o ponto de consumo até o ponto de origem, com o propósito de recapturar
valor ou adequar o seu destino.

Bowersox e Closs (2001) colocam a idéia de apoio ao ciclo de vida como um dos
objetivos operacionais da logística moderna referindo-se ao prolongamento da logística para
além do fluxo direto dos materiais, considerando também os fluxos reversos dos produtos em
geral.

Portanto, a logística reversa é uma nova área da logística empresarial, que tem como
objetivo gerenciar e operacionalizar o retorno de bens e materiais após o seu consumo ou
venda, às suas origens agregando valores aos mesmos. O planejamento da logística reversa
envolve praticamente os mesmos elementos de um plano logístico convencional:  nível  de
serviço,  armazenamento,  transporte,  nível  de  estoques,  fluxo  de  materiais  e  sistemas  de
informação. No contexto econômico, ambiental e social, essa nova ferramenta contribuir de
forma significativa para o reaproveitamento de materiais e produtos, reduzindo os prejuízos
causados ao meio ambiente. O objetivo ecológico na logística reversa é constituído de ações
empresariais que visam contribuir com o incentivo à reciclagem de materiais, e a alterações de
projeto para reduzir impactos ambientais.

Na logística reversa, as indústrias passam a ter responsabilidade pelo destino final do
ciclo do produto, quer por retorno do produto a indústria de origem, quer para reciclagem,
quer para o descarte. Seu sistema de custeio deverá ter uma abordagem ampla, como é o caso
do custeio do ciclo de vida total. Esse custeio, relativamente ao produto, engloba o ciclo de
produção e desenvolvimento (P&D) e de engenharia ou o custeio-meta, o ciclo de fabricação,
ou custo Kaizen, e o ciclo de serviço pós-venda, distribuição e retorno (ATKINSON, 2000).

Para Atkinson et al (2000), este sistema permite aos gerentes administrar os custos “do
berço ao túmulo”, “O ciclo de vida do produto abrange o tempo desde o início da P&D até o
término de suporte ao cliente” (HORNGREEN et al, 2000). A logística reversa é responsável
pelo planejamento, controle e operação do fluxo, e das informações logísticas correspondentes
ao retorno ciclo produtivo, ao ciclo de negócios, aos bens de pós-venda e de pós-consumo.
Estas  atividades  ocorrem  por  meio  de  canais  reversos,  agregando  valores  ecológicos,
econômicos, legais, logísticos, corporativos, sociais e outros.

A logística reversa atua em duas áreas, diferenciadas pelas fases do ciclo de vida útil
dos produtos retornados: a logística pós-consumo e a logística reversa pós-venda. A logística
reversa pós-venda é responsável por bens de pouco uso ou sem uso, os quais por diferentes
motivos retornam aos diferentes elos  da cadeia de distribuição direta.  O objetivo direto é
agregar valor a um produto devolvido por razões comerciais, defeitos e avariais de transporte
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e outros. A logística reversa de pós-consumo é responsável por bens descartados pelo ciclo
produtivo e pela sociedade. O seu objetivo principal é agregar valor a um produto logístico
constituído  por  bens  inversíveis  ao  proprietário  original  ou  que  possuam  condições  de
utilização na geração de um outro produto. Os produtos originados da logística reversa de pós-
consumo fluem por canais reversos de reuso, desmanche e reciclagem, até a destinação final
para  serem recondicionados,  reciclados,  reaproveitados  e  comercializados,  desde  que  haja
justificativas econômicas, entrando novamente no sistema logístico direto.

Segundo Nahan  et al (2003), existem muitas razões para a implantação da logística
reversa, como podem ser vistas na Figura 1, onde podemos observar que o atendimento as
exigências legais somados a consciência ambiental somam-se 42% das razões para a aplicação
do fluxo reverso. Observando-se que o lucro refere-se a apenas 15%. Mesmo o lucro não
sendo a razão primordial para a aplicação da logística reversa muitas vezes ele vem como
conseqüência de sua utilização.

FIGURA 1 – Razões para aplicação da logística reversa.
Fonte: Nahan N A.N.N.P. et al (2003). 

No Brasil iniciativas estão sendo tomadas ao longo dos últimos anos visando mitigar
os problemas causados pelos resíduos sólidos ao meio ambiente. Estas iniciativas se situam na
coleta  seletiva  e  nas  usinas  de  reciclagem.  Atualmente  o  que  se  verifica  por  parte  das
empresas são canais estruturados de um fluxo reverso de pós-consumo na área de metais
ferrosos e não ferrosos (MUELLER, 2005).

No setor madeireiro ainda falta estruturação para o aproveitamento das potencialidades
dos resíduos oriundos do processo de beneficiamento das madeiras. Em alguns Estados, como
o Pará, começam a ser implantadas programas de gestões de resíduos, tendo como grande
desafio  a  viabilização  da  logística  reversa  de  pós-consumo  nestas  áreas,  revertendo  em
benefícios ambientais, econômicos e sociais para região (SEBRAE, 2006).

3. Logística reversa e logística ambiental
A logística ambiental e a logística reversa agregam valor na cadeia de produção com o

objetivo  de tornar  possível  o  retorno dos  bens  ou de seus  materiais  ao ciclo  produtivo  e
posteriormente  no  ponto  de  consumo  novamente.  Agregam  valor  econômico,  social,
ecológico,  legal  e  de  localização ao  planejar  os bolsões  reversos  e  informações  de como
operacionalizar os mesmos. 

Na logistica ambiental existe  um controle  rigoroso do lixo,  o tamanho dos aterros
sanitários e os poluentes descartados no meio ambiente. A logística reversa tem como objetivo
principal a devolução ao cliente de origem, garantia de vida útil ao produto, manutenção, troca
de coloções e retorno de contentores.
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Pode-se inferir  que  no caso explanado no  presente  artigo existe  um fluxo reverso
dentro  da  aplicabilidade  da  logística  reversa  operacionalizando  soluções  nas  empresas  e
otimizando a função logística. Na situação atual (ítem 5.2) observa-se um interface entre as
duas  logísticas,  incorporando  o  ciclo  total  do  produto  em  políticas  de  reciclagem,
remanufatura e reutilização

4. Caracterização do problema
O Estado do Pará guarda boa parte  da floresta  amazônica brasileira (INPE, 2000).

Hoje, parte expressiva das madeireiras do país está localizada no interior do Estado, onde elas
são responsáveis pela maioria das retiradas das madeiras nobres que alimentam o mercado
interno e externo do Pará (GREENPEACE, 2004).

Com  relação  ao  mercado  externo,  a  exportação  de  recursos  madeireiros,
principalmente das florestas nativas, o problema atinge um elevado nível de preocupação, pois
significa uma expressiva devastação das florestas, gerando grande quantidade de sobras que
impactam de forma negativa no ambiente (GREENPEACE, 2004). Se por um lado tem-se um
destino nobre da madeira para uso na habitação, equipamentos, peças de valores estéticos e
móveis, por outro se tem as sobras. Apesar de haver esforços para reciclagem dessas sobras
principalmente na forma de lenha, queimada para geração de energia elétrica e calor, há pouca
agregação de valor ao resíduo.

De acordo com o Ibama, a indústria brasileira produziu 166.310 milhões de m3 de
madeira de reflorestamento ou nativa no ano de 2000 (Ibama 2002), estimando-se que pelo
menos metade desse volume, cerca de 80 milhões de m3  de madeira foi  transformada em
resíduo. Este dado é reforçado pelo Greenpeace (2004) que afirma que a atividade madeireira
apresenta índice de desperdícios de 2/3 de todas as árvores exploradas na Amazônia, ou seja,
2/3 acabam virando sobras ou serragens.

Conforme levantamento, as peças com menos de dois metros de comprimentos, são
descartadas  ao  ambiente.  As  sobras  ou  refugos,  também  chamados  short,  geralmente  se
transformam em carvão, que abastecem os fornos de ferro gusa do Pará.

Uma iniciativa importante  tem sido a  do Sebrae (2006),  mediante  a utilização das
técnicas da logística reversa, em parceria com pequenas empresas da região, vem viabilizando
processos  padronizados  de  fabricação  de  móveis  com  o  aproveitamento  das  sobras  das
madeireiras.  A necessidade  de  aplicar  estudos  referentes  à  logística  reversa  aos  materiais
provenientes  das  madeireiras  foi  uma saída  para  as  pequenas  empresas  do  Pará.  Através
desses  conceitos  podem-se  agregar  valores  aos  resíduos  do  setor  produtivo  madeireiro,
transformando em novos produtos ecologicamente corretos. 

Segundo Lacerda (2002) os processos de logística reversa têm trazido consideráveis
retornos para as empresas. O reaproveitamento de materiais e a economia com embalagens
retornáveis têm trazido ganhos que estimulam cada vez mais novas iniciativas e esforços em
desenvolvimento e melhoria nos processos de logística reversa.

Atualmente o perfil do novo consumidor é de responsabilidade com o meio ambiente,
pois  tem consciência  dos  danos  que  dejetos  podem causar  em um futuro  próximo.  Essa
preocupação  reflete  nas  empresas  que  se  preocupam  com  a  logística  reversa  gerando
procedimentos claros e específicos para gerenciar o retorno dos produtos, sendo uma prática
comum a classificação destes em cinco categorias diferentes:
a) Recondicionado: quando o produto retorna em bom estado, necessitando apenas de limpeza
e alguma revisão para ter aparência de novo.
b) Reciclado: quando o produto será reduzido a sua forma primária para ser utilizado como
matéria-prima ou apenas aproveitar alguns componentes.
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c)  Renovado:  semelhante  ao  recondicionado,  porém  envolve  mais  tempo  de  reparo  na
recuperação do produto.
d) Remanufaturado:  semelhante ao renovado, contudo envolve a desmontagem completa do
produto e um trabalho para sua recuperação.
e) Revenda: quando o produto retornado pode ser vendido como novo.

Segundo Barbieri e Dias (2002), a logística reversa deve ser concebida como um dos
instrumentos de uma proposta de produção e consumo sustentáveis. Por exemplo, se o setor
responsável desenvolver critérios de avaliação ficará mais fácil recuperar peças, componentes,
materiais  e  embalagens  reutilizáveis  e  reciclá-los.  Este  conceito  é  denominado  logística
reversa para a sustentabilidade.

5. Estudo de caso
O estudo de caso apresentado foi baseado em um projeto real implantado pelo Sebrae/PA
(2006). Trata-se do aproveitamento de resíduos da indústria madeireira nos municípios de
Abaetetuba, Castanhal, Santarém e Marabá para a fabricação de móveis populares em série. A
proposta  do  projeto  produto  padrão  representa  o  resgate  de  um  importante  segmento
socioeconômico na Região Norte, modificando o processo tradicional de fabricação de móveis
até a implantação de um novo processo de fabricação. Convém ressaltar que um dos principais
desafios enfrentados pelos gestores do projeto na região foi a resistência cultural aos novos
processos produtivos,  considerando que o público-alvo possui baixa escolaridade e que os
marceneiros e moveleiros das regiões herdaram o processo produtivo de seus pais e avós.

5.1. Situação Anterior
Na primeira situação temos o crescente volume de resíduos produzidos pelo setor madeireiro.
Esses resíduos industriais da madeira provenientes do processamento mecânico das toras de
madeira  sólida,  durante  o  corte  e  descasque,  processamentos  de  desdobro,  desengrosso,
serragem e acabamento, acabam gerando várias sobras sólidas peculiares de cada etapa citada,
as quais não são aproveitadas dentro de algum processo. Muitas vezes esses resíduos são
armazenados em silos expostos ao tempo ou em terrenos nas cercanias do setor produtivo.
Esse tipo de estocagem pode levar a degradação do resíduo pelo encharcamento pela água de
chuva ou por apodrecimento por agentes biológicos, contaminando o meio ambiente. A Figura
2, mostra as etapas de industrialização da madeira e a geração de resíduos provenientes em
cada fase.

FIGURA 2 – Etapas da industrialização da madeira e resíduos de madeira.
Fonte: Gonçalves e Ruffino (1989).
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Ainda na  primeira  situação as  micro-empresas  compravam por  preços altíssimos  a
matéria-prima necessária para a fabricação de móveis. O preço do metro cúbico da madeira
beneficiada custava em torno de R$ 450,00 e R$ 800,00 (Sebrae 2006). As compras eram
feitas individualmente por cada empresa, elevando o preço da matéria-prima. E finalmente,
não  existia  uma  logística  de  aproveitamento  dos  resíduos  na  região  aonde a  madeira  era
beneficiada (<http://www.sebrae.org.br>).

5.2. Situação atual 
Na situação atual considera-se a utilização da logística reversa. Assim, o conceito de

distribuição  foi  aplicado  de  forma  inversa  com  o  objetivo  de  suprir  as  necessidades  de
recolhimento  das  matérias  provenientes  da  indústria  madeireira.  Os  canais  reversos
consistiram uma forma de viabilizar o retorno de matéria prima.

A distribuição significou para o processo produtivo o último passo antes de colocar o
produto à venda no mercado. Neste caso, adotou-se o conceito de Martins e Campos  et al
(2005), segundo o qual distribuição é o conjunto de atividades entre o produto pronto para o
despacho e sua chegada ao consumidor  final.  Essas  Atividades  constituíram os chamados
canais de distribuição diretos. Observou-se também o conceito de Leite (2003), para o qual
canais  de  distribuição  reversos  são  as  etapas,  formas  e  meios  em  que  uma  parcela  dos
produtos comercializados, com pouco uso após a venda, com ciclo de vida útil ampliado ou
depois de extinta sua vida útil, retorna ao ciclo produtivo ou de negócios,  podendo assim
agregar valor através de seu aproveitamento.

Os  canais  de  distribuição  reversos  foram  classificados  entre  pré-consumo  e  pós-
consumo. Os canais de distribuição reversos de pós-consumo foram constituídos pelo fluxo
reverso  de  produtos  ou  materiais  que  surgiram  do  descarte  dos  produtos  depois  do
encerramento da vida útil e que retornam ao ciclo produtivo. Os canais de distribuição pós-
consumo foram classificados em: reciclagem, reuso, desmanche. Os canais de distribuição
diretos  na logística  foram os  responsáveis  pela  comercialização e  entrega de  produtos  ao
consumidor e clientes finais.

No projeto do Sebrae, foi utilizado o canal de distribuição pós-consumo de reciclagem,
devido ao seu impacto positivo na área ambiental e social, pois não só beneficia as pequenas
empresas  que  adotam,  mas  também uma parcela  da  população,  que  vê  nessa  atividade  a
possibilidade  de  tirar  seu  sustento  através  do  aproveitamento  de  resíduos  da  indústria
madeireira. O conceito adotado de reciclagem no projeto evidencia Leite (2003), como sendo
o canal reverso de valorização, em que os materiais constituintes dos produtos descartados são
extraídos industrialmente,  transformando-se em matérias-primas secundárias ou recicladas,
que serão incorporadas à fabricação de novos produtos.

O processo de reciclagem envolveu variais etapas que foram incorporados dentro do
processo da gestão das cooperativas, diminuindo o custo final de produção. Estas etapas dos
canais de distribuição pós-consumo de reciclagem foram: seleção e classificação por espécie e
tamanho da madeira, e separação do item a ser aproveitado na madeireira de origem, coletas
dos  materiais  separados  nas  madeireiras,  logística  de  transporte  da  matéria-prima  para  a
fabricação dos móveis. Nas marcenarias foram consideradas a preparação para utilização da
matéria prima e o processo industrial padronizado reduzindo o custo final da produção de
móveis.

5.3. Comparação entre as situações anterior e atual 
A Figura 3 (página seguinte) destaca um resumo da situação antes da implantação da

logística  reversa  na  indústria  madeireira,  e  após  a aplicação  da logística  reversa.  Pode-se
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observar a confirmação de que o objetivo ecológico e econômico na aplicação da logística
reversa tem como meta contribuir com a comunidade no sentido de incentivar a reciclagem de
materiais, melhorando as gestões dos resíduos e a gestão de pequenas empresas reduzindo os
impactos  ambientais,  gerando  um  produto  ecologicamente  correto,  refletindo  um  bom
resultado econômico para as empresas e para a sociedade como um todo.

Situação Anterior Situação Atual
Sobras de madeiras e resíduos abandonados na
natureza

Classificação  dos  resíduos  gerados  pelo
processo produtivo

Insatisfatória  experiência  dos  empresários
quanto à identificação de mercados potenciais,
em especial o mercado internacional

Produtos  atuais  de  boa  qualidade  para  o
mercado  doméstico  e  nichos  de  mercado
identificado nos Estados Unidos e Europa

Agressões ao meio ambiente Nichos de mercado para móveis produzidos
a  partir  de  madeiras  nativas  sob  manejo
sustentável (selo verde)

Sem inovação e sem design competitivos Novos designs competitivos para o mercado
nacional e estrangeiro

Dificuldade de acesso a crédito Surgem cooperativas de pequenas e médias
empresas

Não atendimento da legislação ambiental Vantagens competitivas, através da redução
de custos.
Legislação, assegurando os requisitos legais
na esfera ambiental

FIGURA 3 – Resumo das situações
Fonte: da autora (2006). 

6. Conclusão 
Mediante a utilização da logística reversa na indústria da Madeira do estado do Pará,

observou-se o aumento da atividade de planejamento, gerenciamento do fluxo de matérias-
primas, produtos e informações ao longo da cadeia de produção. 

Ocorreu uma padronização do processo produtivo, aumentando a qualidade final do
produto,  conseqüentemente,  aumentando  as  vendas  e  a  renda  dos  pequenos  e  médios
produtores da região estudada. Os fabricantes de móveis da cooperativa também passaram a
respeitar mais as legislações ambientais, incrementando a consciência ecológica com a região.
Como  resultado  da  aplicação  as  vendas  cresceram 20%,  aumentando  a  produtividade  de
fabricação de móveis, nos municípios envolvidos, em 70% (Sebrae, 2006).

Com a utilização das sobras das madeireiras o preço do produto caiu, aumentando o
lucro do produto final. Atualmente as cooperativas de moveleiros conseguem comprar o metro
cúbico das sobras de madeira a um preço de R$250,00 à R$300,00 (Sebrae 2006). As compras
em conjunto ajudaram a baixar o preço da matéria-prima e do produto final.

Houve confirmação de observações de Lacerda (2002), que defende que os clientes
valorizam empresas que possuem políticas de retorno de produtos, pois isso lhes garante o
direito  de  devolução  ou  troca  de  produtos.  Este  processo  envolve  uma  estrutura  para
recebimento, classificação e expedição de produtos retornados, bem como um novo processo
no caso de uma nova saída desse mesmo produto.

Dessa  forma,  empresas  que possuem um processo  de logística  reversa  bem gerido
tendem a se sobressair no mercado, uma vez que podem atender aos seus clientes de forma
melhor e diferenciada de seus concorrentes.

A  utilização  da  logística  reversa  pôde  contribuir  de  forma  significativa  para  o
incremento da utilização de sobras e materiais recicláveis da indústria madeireira, por meio
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uma estruturação adequada dos canais reversos. Por esse motivo, o conhecimento profundo de
toda a cadeia produtiva do setor madeireiro, onde se insere cada empresa e a participação ativa
de  todos  os  integrantes  do  processo  foi  de  profunda  importância.  E  isto  sugere  que  a
continuação das  ações  deverá ressaltar  o  estudo multidisciplinar,  no qual  especialistas  de
diversos temas deverão oferecer sua contribuição.

Nesse contexto, com a união de pequenos produtores de móveis no Pará e com o apoio
do Sebrae, começam a ter resultados significativos os canais de distribuição reversos, que
constituem todas as etapas e meios necessários para o retorno e aproveitamento dos resíduos
do setor madeireiro da região. Mas, é notório que a aplicação dessa prática necessita do apoio
do governo, empresas e comunidades ligadas ao processo.
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