
 

 

Logística reversa e sustentabilidade aplicada a um projeto de extensão do IFSP câmpus 

Suzano 
 

Oswaldo Ferreira Martins Junior
1
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFSP 

Murilo Henrique Martins
2
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFSP 

Márcia Regina Barbosa Rodrigues
3
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFSP 
Júlio Maria de Souza

4
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFSP 
Valmir Alves Ventura

5
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFSP 
 

Resumo 

 

O artigo tem o intuito de mostrar a importância da logística reversa e seu impacto no 

meio ambiente, aplicado ao projeto de extensão em “capacitação de produção de calçados 

recicláveis” que está sendo realizado no IFSP campus Suzano. O objetivo é demonstrar 

que a logística reversa pode ser uma alternativa eficiente que contribui para a redução da 

poluição produzida pelas organizações e a população em geral. A logística reversa é uma 

alternativa viável que minimiza drasticamente o impacto ambiental e que possui inúmeros 

benefícios financeiros e econômicos para todos. A logística reversa é uma ferramenta que 

incentiva as pessoas e as empresas a serem mais sustentáveis e cria novas oportunidades 

para a população, permitindo a recuperação e melhoria dos recursos. O projeto de 

extensão em “capacitação de produção de calçados recicláveis” que está sendo realizado 

no IFSP campus Suzano tem como público alvo mulheres em situações vulneráveis, 

capacitando essas mulheres, principalmente as que se encontram em situação de 

vulnerabilidade, para a produção de sandálias com a utilização de materiais recicláveis, 

por meio de oficinas gratuitas em parceria com a prefeitura do município de Suzano e 

com o SEBRAE - escritório Alto Tietê. A utilização de sandálias tem crescido 

largamente, tanto no público feminino, como também no masculino, por fatores como 

tendência de moda, baixo custo e redução de custo logístico com a produção regional. 

Como resultado, espera-se a capacitação das participantes para produção e 

comercialização independentes ou intermediadas através de cooperativa ou empresa 

interessada. 
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Reverse logistics and sustainability applied to an extension project of the IFSP 

campus Suzano 

 
 

Abstract 

 

The article aims to show the importance of reverse logistics and its impact on the 

environment applied to the extension project in "training for the production of recyclable 

shoes" that is being carried out at the IFSP Suzano campus. The objective is to 

demonstrate that reverse logistics can be an efficient alternative that contributes to the 

reduction of pollution produced by organizations and the general population. Reverse 

logistics is a viable alternative that drastically minimizes the environmental impact and 

has numerous financial and economic benefits for everyone. Reverse logistics is a tool 

that encourages people and companies to be more sustainable and creates new 

opportunities for the population, allowing recovery as well as resource optimization. The 

extension project in "training for the production of recyclable shoes" that is being carried 

out at the IFSP campus Suzano has the target audience that is the training of women, 

especially those who are in a vulnerable situation, for the production of sandals with the 

use of of recyclable materials, through free workshops in partnership with the city hall of 

the municipality of Suzano and with SEBRAE - Alto Tietê office. The use of sandals has 

grown widely, both among women and men, due to factors such as fashion trends, low 

cost and reduced logistics costs with regional production. As a result, it is expected that 

participants will be trained for independent production and commercialization or 

intermediation through a cooperative or interested company. 

 

Keywords: Reverse logistic; Sustainability; Extension project. 

 
 

1. Introdução 

 

De acordo com Agrawal (2015), a logística reversa tem sido muito bem recebida 

nas organizações, oferece benefícios ambientais e econômicos que contribuem para o seu 

sucesso, abrangendo conceitos de processo de planejamento, instituindo e controlando 

processos de produção, a fim de fornecer uma solução viável para aqueles problemas que 

surgem internamente e com consequências externas nas organizações. 

Como aponta Berté (2013), a logística reversa surge como uma solução viável 

para a preservação do meio ambiente, pois sua aplicação abrange três etapas que é a 

reciclagem, a produção e a devolução do produto ao mercado, que ajudam a reduzir os 

desperdícios, gargalos, poluentes e entre outros desperdícios gerados pelas organizações. 

Segundo Corrêa (2010), além da logística reversa oferecer benefícios como 

favorecer a imagem da empresa, obter maior competitividade, reduzir o impacto 

ambiental, reduzir custos através de materiais reaproveitados, minimizar o impacto 

industrial no meio ambiente reduzindo a emissão de poluentes, permitir fidelizar clientes 

assim traz chances de abrir novos mercados para produtos reutilizados. 

Para Fleischmann (2001), devido à forte preocupação com os altos níveis de 

contaminação ambiental, os diferentes agentes como governos, organizações e a 

população estão cada vez mais se conscientizando, e com isto estão sendo criadas e 

implantadas regulamentações rigorosas para proteger o planeta e ajudar a economia a 



 

crescer. 

Mollenkopf (2005) afirma que a logística reversa vem ganhando cada vez mais 

espaço para ações que incentivem a sustentabilidade nas organizações além de estar 

atrelada ao planejamento, implementa e controle de fluxo eficiente e rentável de matérias 

primas, estoque em processo, produtos acabados e informações relacionadas do ponto de 

consumo ao ponto de origem para fins de recuperação de valor ou destinação adequada, 

para que sua relação com os processos atuais das organizações e a contribuição que 

podem dar para alcançar uma maior sustentabilidade deve ser considerada como um fator 

chave. 

Salgado (2014) declara que uma das principais vantagens da logística reversa é 

que permite uma gestão eficiente dos processos de devolução de produtos ao final de sua 

vida útil ou produtos fora de uso, e desta forma recupera o valor que ainda poderiam 

incorporar ou proceder para sua destinação adequada. 

Nas palavras de Tadeu (2014), são inúmeros os estudos que nos últimos anos têm 

focado nas diversas práticas de gestão que permitem às organizações melhorar seus 

resultados abrangentes, considerando o impacto que sua atividade produtiva tem na 

sociedade e no meio ambiente.  

De acordo com Aligleri (2009) cada vez mais, essas práticas são consideradas 

uma fonte de competitividade, o que, por um lado, demonstra relações harmoniosas com 

seus diversos grupos de interesse e, por outro, coloca as organizações em condições de 

competir favoravelmente em mercados dinâmicos por meio de estratégias de 

diferenciação e gerar oportunidades de negócios sustentáveis ao longo do tempo. 

Para Lora (2000) os fatores estratégicos relacionados à logística reversa são 

basicamente pautados na regulamentação legislativa, aspectos ambientais, localização, 

satisfação do cliente e custos estratégicos. 

Pozo (2007) afirma que o dinamismo dos mercados reflete-se na evolução da 

tecnologia, novas tendências nos gostos e preferências dos consumidores, transformações 

das atividades comerciais, entre outras manifestações, este artigo baseia se no projeto de 

extensão em “Capacitação de produção de calçados recicláveis” que está sendo realizado 

no IFSP campus Suzano que considerada a logística reversa e sua relação com 

sustentabilidade, o que permitiu estabelecer características base do sistema de logística 

reversa. Esse Projeto justifica-se pelo alto índice de Vulnerabilidade social da região e 

que há baixa concorrência na produção de calçados na região. 

De acordo com o Censo de 2010, que analisou a região de Suzano, a renda de uma 

parcela da população não ultrapassa meio salário mínimo per capita, esse índice atingia 

23,9% dos domicílios da cidade, que chegava a ultrapassar a média estadual, essas 

pessoas estavam no índice de vulnerabilidade social urbana, pelo Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social (IPVS). 

Suzano (2013) declara que a quantidade de mulheres suzanenses vivendo com 

seus familiares em situação de riscos sociais, econômicos ou ambientais é muito grande, 

essas mulheres compõem o público alvo do projeto. 

Conforme dados obtidos do site Seade do IBGE de 2019, Suzano é um dos 

principais polos industriais do Alto Tietê, porém o setor calçadista não é representado no 

município. O valor adicionado por setor no município é composto por 46% de serviços, 

40,6% da Indústria, 10,8% de serviços públicos e 2,54% da agropecuária. Na indústria, 

32,1% da Celulose e papel, 22,9% de produtos químicos, 13,3% de máquinas e 

equipamentos, 9,9% de minerais, 9,2% de produtos farmacêuticos, 5,5% de borracha e 

plástico, 2,2% de metais, além de outros setores como automotivo, aparelhos elétricos, 

móveis, óptico, alimentício, têxtil e metalúrgico. 



 

Com base em levantamento no Google Maps, há, pelo menos, 13 centros de 

reciclagem de materiais em Suzano, o que facilita a obtenção de matéria-prima para o 

projeto, além do que a conscientização do uso de materiais que podem ser reciclados e 

utilizados para novos produtos contribui para minimizar o impacto no meio ambiente, 

pensando neste contexto da reutilização, o Projeto pretende realizar um ponto de troca, ou 

seja, um “Banco de tecidos”, onde a pessoa pode trocar retalhos de tecidos, roupas usadas 

por pares de sapatos, de acordo com as normas do Banco, assim proporcionando a 

arrecadação de matérias primas para os calçados. 

O Sebrae e a Prefeitura Municipal de Suzano apoiam este projeto e estão 

desenvolvendo o projeto “Mulheres Empreendedoras” com objetivo, principal, de reduzir 

a vulnerabilidade entre as mulheres da região. 

A Capacitação técnica dos alunos para a produção de sandálias, e formação de 

base empreendedora, sustentabilidade, inovação e finanças pode contribuir para que os 

participantes se tornem protagonistas de suas vidas, melhorem sua autoestima e tenham 

opções de melhorar sua condição financeira. 

Nesse sentido, o dinamismo do ambiente impulsiona o trabalho projeto de 

extensão em “capacitação de produção de calçados recicláveis”, que está sendo realizado 

no IFSP campus Suzano como forma de criar capacidades para desenvolver vantagens 

que os diferenciam dos concorrentes para entrar e permanecer no mercado, oferecendo 

qualidade e preços acessíveis, além de oferecer valor agregado aos produtos com base em 

fatores ambientais devendo estar vinculados às demandas dos consumidores, bem como 

as exigências legais e ambientais do país com o qual quem faz negócios. 

Como aponta Chiavenato (2005), logística reversa é considerada como uma 

estratégia de negócios que favorece a geração de vantagens competitivas sustentáveis, 

permitindo a redução de custos e poluição ambiental, o que contribui para a credibilidade 

das organizações e fidelização de clientes. 

Segundo Figueiredo (2006) a partir de uma abordagem estritamente econômica e 

de acordo com uma definição clássica de empresa, como uma unidade de produção que 

organiza e utiliza recursos escassos, não há dúvida de que os recursos naturais que ela 

pode utilizar não são ilimitados e, portanto, devem ser racionalizados e protegidos de uma 

possível deterioração, derivada de atividades produtivas poluentes. Devemos também 

considerar a geração de riqueza e a criação de valor associada à atividade empresarial, 

aspectos que não ocorrem se houver um uso indiscriminado de recursos, pois o mercado 

penaliza essas ações. 

Para Formigoni (2014) a população, a imprensa, as organizações sociais, todos 

ecoam as vozes que vêm alertando sobre a degradação e a aceleração da degradação que 

estamos causando no planeta. As empresas, diante da pressão dos consumidores e dos 

governos, tentam melhorar tanto seus processos quanto seus produtos, para que o impacto 

ambiental, desde a concepção do produto fabricado até o fim de sua vida útil, seja o 

menos prejudicial possível.  

Nardi (2013) afirma que uma fonte indiscutível de melhoria está relacionada à 

logística e aos novos desafios colocados pela recuperação de materiais para serem 

reutilizados ou reciclados, estratégias focadas na obtenção de vantagens competitivas 

amigáveis com meio ambiente, apresentando assim a logística reversa como uma solução 

que integra ambas as necessidades para obter valor ao criar processos que mudam um 

produto já utilizado, melhorando, reciclando ou dando-lhe uma disposição final 

adequada. 

 

 



 

 

2. Materiais e métodos 

 

Num mercado cada vez mais competitivo, o IFSP campus Suzano tem buscado a 

capacitação de produção de calçados recicláveis do público alvo que é a capacitação de 

mulheres, principalmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade, para a 

produção de sandálias com a utilização de materiais recicláveis de forma de se diferenciar 

no mercado, isso intensifica a necessidade de aplicar estratégias de diferenciação 

sustentável em produtos e serviços perceptíveis pelos clientes estratégia de diferenciação 

envolve fornecer o produto ou serviço elementos adicionais que visem à melhoria 

contínua, e que ao mesmo tempo, atendem às expectativas dos clientes, motivando-os a 

pagar um preço justo pela mercadoria. 

Nas palavras de Wille (2013) a estratégia de diferenciação começa na cadeia de 

valor, onde o fortalecimento dos fatores associados à qualidade e inovação em processos 

e produtos finais, a fim de atender plenamente as necessidades dos clientes e visar a 

melhoria contínua das estratégias de diferenciação incluem engenharia de processos e 

designs inovadores, trabalhando em conjunto com a tecnologia para obter produtos de 

qualidade e benefícios superiores aos da concorrência as organizações podem alcançar a 

diferenciação da concorrência por meio de variáveis como desempenho, qualidade do 

produto, a oferta de artigos, prazo de entrega, serviços pré-venda e pós-venda e fatores 

sociais e ambientais. 

Silva (2009) declara que dadas as grandes e complexas questões que permeiam 

tanto o campo da sustentabilidade quanto da logística reversa, a pesquisa foi realizada em 

um levantamento bibliográfico ancorado entre livros, dissertações, teses, artigos e outras 

contribuições teóricas que deram embasamento e consistência para as proposições que 

existem neste trabalho demonstram o cenário atual em que encontramos o meio ambiente 

e o uso da logística reversa como fonte alternativa para mitigar os impactos ambientais 

existentes. 

 

3. Sustentabilidade ambiental atrelado à logística 

 

De acordo com Albuquerque (2009) o aquecimento global, buracos na camada de 

ozônio, desertificação, grandes mudanças climáticas, perda de diversidade biológica, bem 

como o esgotamento dos recursos minerais, são catástrofes no qual o homem está ligado 

pela agressão ao meio ambiente, mas estão sendo realizadas ações para combater o 

impacto negativo do homem no meio ambiente.  

Segundo Costa (2013), leis que penalizam aqueles que prejudicam seu meio 

ambiente foram criadas em todo o mundo, os mercados tornam-se suscetíveis aos 

produtos sustentáveis além de existir uma tendência a comprar aqueles produtos 

certificados que são feitos com processos que não agridem o meio ambiente ou que seu 

dano é o menor possível. 

Para Hijjar (2011) a logística é responsável pelas atividades de planejamento, 

controle e avaliação do desempenho dos processos operacionais de cada área da 

organização em cada área relacionada à logística, são identificadas atividades específicas 

a serem executadas, porém, com a participação de todas as partes, forma-se uma cadeia 

colaborativa, que permite melhorar o desempenho das operações em geral. 

Pereira (2012) afirma que a distribuição forma uma cadeia, cada elo está 

envolvido na eficácia do processo e para garantir que o produto chegue ao cliente em 

ótimas condições. A escolha dos meios utilizados para a distribuição é fundamental para 



 

a satisfação da procura, tendo em conta as especificações e regulamentações 

estabelecidas do país de destino. 

Como aponta Bowersox (2001) além de ser um requisito para a implantação do 

sistema de logística reversa, a formação está diretamente associada à motivação da 

organização, essa estratégia afeta em curto prazo a economia da empresa, e a longo, 

associada a um retorno do investimento, um sistema eficiente que contribui para o bem-

estar dos colaboradores a logística reversa apresenta-se como um fator chave no 

desenvolvimento da cadeia de suprimentos e logística. 

Para Lacerda (2002) a gestão das atividades necessárias para a devolução de 

produtos e as diferentes opções de recuperação existentes têm sido temas de pesquisa 

recorrentes na literatura. 

Nas palavras de Xavier (2013) as catástrofes ambientais atreladas ao esgotamento 

dos recursos minerais, estão tendo grande impacto pela sociedade e estão fazendo com 

que a população mundial repense na maneira de agir, assim como nos deveres com o 

meio ambiente, para isso estão sendo realizadas ações para combater o impacto negativo 

do homem no meio ambiente.  

Souza (2010) declara que novas tendências de produção e qualidade que 

respeitam o meio ambiente podem ser percebidas nas empresas a logística, como 

importante atividade empresarial, também se desenvolveu nesse sentido, com as 

estratégias de logística reversa com o objetivo de devolver produtos para reutilização 

direta, a reciclagem de materiais ou seu descarte correto com um impacto ambiental 

mínimo desfavorável.  

Como aponta Carvalho (2017), apesar de grandes avanços, a logística reversa 

ainda é um tema novo, principalmente nos países em desenvolvimento, onde ainda há 

muito a ser feito, mas nenhuma organização ou empresa que se preocupe com o seu 

sucesso e desenvolvimento futuro pode ignorar o ambiente que envolve a sua atividade. 

Paoleschi (2011) afirma que qualquer atividade empresarial envolve ou tem uma 

série de repercussões ambientais que podem afetar sua imagem se não forem gerenciadas 

de forma eficaz é necessário que a empresa tome consciência da situação e promova uma 

maior participação ativa no que diz respeito ao ambiente e à redução dos impactos 

negativos mais evidentes da sua atividade.  

De acordo com Bellen (2007), as organizações devem ter uma vontade clara de 

melhorar sua imagem, independentemente de sua melhoria na gestão ambiental continuar 

sendo uma melhoria interna ou levar à certificação do sistema.  

Segundo Donato (2008), o fato de uma grande parte da sociedade estar 

conhecendo e rejeitando as atividades pouco respeitadoras do meio ambiente, o aumento 

da publicidade negativa e a pressão legislativa, são alguns dos fatores que levam algumas 

empresas adotarem um sistema de gestão ambiental. 

Para Guarnieri (2011) essa estratégia afeta não somente a economia da empresa, 

mas em longo prazo associado a um retorno do investimento, um sistema eficiente que 

contribui para o bem-estar dos colaboradores. 

Shibao (2010) declara que é a relação que estabelece o ser humano com o 

ecossistema e a biodiversidade de tudo o que o cerca, seu fim é conservar os recursos 

existentes e melhorar aqueles que sofreram deterioração, vê-se refletido nas atividades 

realizadas suas vidas diárias e causar um impacto tanto positivo e negativo para a 

sociedade em geral.  

De acordo com Almeida (2002), no nível de negócios, é determinado como os 

efeitos que causam ao meio ambiente as atividades a que dedicados de acordo com o tipo 

de organização ou setor ao qual pertence, deve se ter em conta a utilização da menor 



 

quantidade possível de recursos naturais em seu desempenho e atualização tecnológica 

constante, máquinas e recursos que melhoram os processos sem causar impacto 

ambiental, caso contrário buscar a transformação para contribuir positivamente, sem 

prejuízo presente ou futuro o que faz isso é ser reconhecido e competitivo em um mundo 

que dia a dia pede mudança e evolução. 

Como aponta Caxito (2010) aproveite ao máximo os recursos que tem e cuide de 

recursos escassos e consiga cumprir mais um dos pilares da sustentabilidade econômica, 

que é eficiência, por exemplo, use com cuidado recursos naturais escassos como a água 

nos permitirá garantir um futuro para gerações futuras sendo que as empresas 

sustentáveis desencadeiam processos de melhoria contínua e inovação e busca aceitação 

social para alcançar sucesso em suas atividades. 

Para Leite (2003) nesta realidade, a geração de resíduos agrava o quadro 

ambiental, e assim propor novas ações estratégicas e medidas restritivas para implantar 

um sistema de gestão permanente e adequado, precisa de uma nova postura do homem 

em relação ao meio ambiente, na busca de reduzir o consumo de recursos naturais, e 

produção de resíduo, bem como a reutilização e reciclagem dos resíduos, para isso, é 

necessário desenvolver métodos e técnicas de melhorias, que minimizem o desperdício. 

Silva (2006) declara que se as questões relativas à recuperação de produtos em 

fim de vida são importantes, não são menos importantes do que as relativas à 

comercialização de produtos recuperados através de sistemas de logística reversa que são 

os produtos reciclados, remanufaturados ou prontos para uso.  

Segundo Dinato (2006) entre os principais desafios que surgem, vale destacar o 

estabelecimento de estratégias e políticas de precificação de produtos recuperados, que 

levam em consideração a obsolescência do produto, é o principal desafio na hora de fixar 

preços para produtos com ciclos de vida curtos assim como o desenvolvimento de canais 

de distribuição adequados para produtos recuperados e por fim o efeito das vendas de 

produtos remanufaturados nas vendas de novos produtos. 

 

3.1 Sustentabilidade social 

 

O projeto de extensão em “capacitação de produção de calçados recicláveis” que 

está sendo realizado no IFSP campus Suzano tem o enfoque na sustentabilidade social,  o 

projeto visa que essas mulheres possam criar lugares de sucesso que promovam o bem-

estar, entendendo que as pessoas precisam dos lugares onde vivem e trabalham que se 

concentra num modelo de vida coletivo sobre o individual, baseia-se na manutenção da 

coesão social e na sua capacidade de trabalhar na prossecução de objetivos comuns. 

De acordo com Ballou (2006) assim o modo de vida e as ações humanas 

vinculadas à sociedade que garantem a durabilidade e convivência de si ao longo do 

tempo e que têm como objetivo comum alcançar a felicidade em busca de sua 

sobrevivência e proporcionar soluções para os problemas existentes no cotidiano.  

Como aponta Brito (2003), do ponto de vista empresarial, é o tipo de 

relacionamento que estes mantêm com a população e que causam impacto na sociedade, 

sua finalidade é manter a conformidade com metas e objetivos comuns, o que permite sua 

permanência ao longo do tempo sem causar qualquer tipo de problema que geram não 

conformidade, risco, perigo ou outro tipo de efeito que pode ser causado por indústrias 

que realizam atividades gerando resíduos, substâncias químicas e tóxicas, que poluem o 

meio ambiente e, por sua vez, levam à geração e disseminação de doenças que afetam 

toda a sociedade ao seu redor. 

Por outro lado, a sustentabilidade social é atribuída ao serviço social no qual o 



 

projeto de extensão em “capacitação de produção de calçados recicláveis” que está sendo 

realizado no IFSP campus Suzano está atrelado, mas em outras instituições também 

podem estar presente, ajudando a comunidade por meio de doações ou contribuições que 

beneficiam pessoas de fora da organização. Estes podem ser provenientes de ajuda como 

contribuições em alimentos, educação, produtos e outros, que convertem essas mesmas 

pessoas em contribuintes de uma sociedade que procura um futuro melhor. 

Segundo Felizardo (2005) refere-se à adoção de valores que geram 

comportamentos como o valor da natureza, principalmente a manutenção de níveis 

harmônicos e satisfatórios de educação, formação e conscientização, pois desta forma 

você apoia a população de um país a melhorar a si mesmo, refere-se a manter um bom 

padrão de vida da população de um país, nos aspectos sociais, seja a inscrição das 

mesmas pessoas para criar algo novo na sociedade em que estão inseridas. 

 

4. Conclusão 

 

O presente trabalho teve como objetivo, analisar a logística reversa como 

estratégia de diferenciação para o projeto de extensão em “capacitação de produção de 

calçados recicláveis”, que está sendo realizado no IFSP campus Suzano, mostrando o 

dinamismo do mercado e as crescentes preocupações ambientais que marcam as novas 

tendências comerciais, assim como demonstra que as empresas apresentam uma crescente 

conscientização, o que está fazendo com que elas se envolvam como protagonistas no 

cuidado do meio ambiente. 

O intuito é que o projeto de Capacitação de Produção de Calçados Recicláveis 

atinja o maior número de pessoas, para difundir o curso, dando oportunidade para que o 

concluinte tenha a autonomia de empreender e assim prosperar, competir e operar em um 

ambiente em constante evolução, através de projetos que servirão para o desenvolvimento 

do conhecimento, e na produção de calçados através de produtos recicláveis. 

Nesse sentido, a logística reversa tem um amplo contexto de aplicação nas 

operações de reciclagem, devoluções, gestão de resíduos, remanufatura, análise de custos, 

reutilização e redes de transporte.  

A partir da aplicação das práticas abrangidas pela logística reversa, aumentam as 

possibilidades de diferenciação da concorrência, essas práticas geram confiança e 

segurança para os consumidores além de garantir à sociedade que seus resíduos possam 

ser reaproveitados ou descartados de forma adequada para que tenha o mínimo impacto 

ambiental.  

Atualmente, os consumidores estão dispostos a investirem em produtos 

sustentáveis, aspecto que favorece as empresas que aplicam a logística reversa. 

Sustentabilidade e logística reversa são termos que têm sido muito bem recebidos 

por todos, é importante destacar que embora as políticas voltadas para a logística reversa 

estejam sendo desenvolvidas, mesmo com dificuldades, com o passar do tempo essas leis 

serão melhoradas ao contexto social e ambiental, isso irá gerar cada vez mais novas 

fontes de renda e oportunidades de competitividade em um mercado mundial que, devido 

à concorrência voraz, está cada dia mais acirrado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Referências 

 

AGRAWAL, S. A literature review and perspectives in reverse logistics. Resources, 

Conservation and Recycling. 2015. 

 

ALBUQUERQUE, J. L. Gestão ambiental e responsabilidade social: conceitos, 

ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

ALIGLERI, L. Gestão Socioambiental: responsabilidade e sustentabilidade do negócio. 

São Paulo: Atlas, 2009.  

 

ALMEIDA, F. O Bom Negócio da Sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2002. 

 

BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5ª ed. – 

Bookman. 2006. 

 

BELLEN, H. M. Indicadores de sustentabilidade: uma análise comparativa. Rio de 

Janeiro: FGV, 2007. 

 

BERTÉ, R. O reverso da logística e as questões ambientais no Brasil. Curitiba: 

InterSaberes, 2013. 

 

BOWERSOX, D.J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de 

suprimento. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

BRITO, M. P. Reverse Logistics: a review of case studies. Erim report series research in 

management, 2003. 

 

CARVALHO, A. C. S. M. A importância da logística reversa e seus impactos positivos 

no meio ambiente. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO, VII, 2017, Ponta Grossa. Anais. Ponta Grossa: ConBRepro/APREPRO, 

2017. 

 

CAXITO, F. Logística – Um Enfoque Prático. 1ed. São Paulo: Saraiva, 2010 

 

CENSO DEMOGRÁFICO, 2010. Disponível em: < https://censo2010.ibge.gov.br/ >. 

Acesso em: 17 junho 2022. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de materiais: uma abordagem introdutória. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 

 

CORRÊA, H. Gestão da rede de suprimentos: integrando cadeias de suprimento. 1. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010 

 

COSTA, S.M. Logística Reversa: Geração de emprego e renda com a coleta seletiva do 

lixo na cidade de Londrina – PR. Londrina: Faculdade INESUL. 2013 



 

 

DINATO, Monique Revillion, Produção e consumo sustentáveis: o caso da Natura 

Cosméticos S.A. 2006. Pós Graduação - Universidade do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2006. 

 

DONATO, V. Logística verde: uma abordagem sócio-ambiental. Rio de Janeiro: Editora 

Ciência Moderna, 2008.  

 

FELIZARDO, J. M.. Logística Reversa: competitividade com desenvolvimento 

sustentável. 1. ed. Rio de Janeiro: Papel Virtual, 2005. 

 

FIGUEIREDO, K. F. A logística enxuta. Centro de Estudos em Logística. Instituto 

Copppead, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,2006. 

 

FLEISCHMANN, M. Quantitative Models for Reverse Logistics. Springer. Berlin. 2001. 

 

FORMIGONI, Alexandre. Logística reversa e sustentabilidade para a melhoria da cadeia: 

Uma abordagem no panorama da reciclagem pet no Brasil. RMS, v.4, n. 3, 2014. 

 

GOOGLE MAPS. Disponível em: < 

https://www.google.com.br/maps/search/reciclagem+em+suzano/@-23.5292187, 

46.3336866,15z/data=!3m1!4b1 >. Acesso em: 16 junho 2022. 

 

GUARNIERI, P. Logística reversa: em busca do equilíbrio econômico e ambiental. 

Recife: Clube de Autores, 2011. 

 

HIJJAR, Maria Fernanda. Sustentabilidade Ambiental no Supply Chain. Revista 

Tecnologística, Ano XVI, n.187, jun.2011. 

 

LACERDA, Leonardo. Logística reversa: Uma visão sobre os conceitos básicos e as 

práticas operacionais. Centro de Estudos em Logística–COPPEAD, p. 3, 2002. 

 

LEITE, P. R. Logística Reversa: Meio ambiente e competitividade. São Paulo: Prentice 

Hall, 2003. 

 

LORA, E. Prevenção e controle de poluição no setor energético, industrial e transporte. 

Brasília, ANEEL, 2000. 

 

MOLLENKOPF, D. A. The hidden value in reverse logistics. In: Supply Chain 

Management Review, v. 9, n. 5, p. 34-43, 2005. 

 

NARDI, P.C.C. Logística reversa: proposta de um modelo para acompanhamento da 

sustentabilidade de um processo produtivo de Ref. PET. 2013. Tese (Doutorado em 

Administração de Organizações) - Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

PAOLESCHI, B. Logística industrial integrada: do planejamento, produção, custo e 

qualidade a satisfação do cliente. 3 ed. São Paulo: Érica, 2011. 

 



 

PEREIRA, André Luiz. et al. Logística reversa e sustentabilidade. São Paulo, 2012. 

POZO, H. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 

4ª ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO. Disponível em: < 

https://www.suzano.sp.gov.br/web/ >. Acesso em: 17 junho 2022. 

 

RELATÓRIO PDI, 2019 IFSP. Disponível em: < https://www.ifsp.edu.br/o-que-e-rss/85 

assuntos/desenvolvimento-institucional/176-pdi >. Acesso em: 16 junho 2022. 

 

SALGADO, Tarcísio T. Logística: práticas, técnicas e processos de melhorias. 1. Ed. São 

Paulo: Editora Senac, 2014. 

 

SEADE, 2019. Disponível em: < https://www.seade.gov.br/ >. Acesso em: 18 junho 

2022. 

 

SHIBAO, F. Y. et al. A logística reversa e a sustentabilidade empresarial. XII SEMEAD, 

São Paulo, 2010. 

 

SILVA, R.P.B. Logística reversa, logística verde do conceito a prática. Trabalho de 

Conclusão de Curso. p.17-159. Lins, 2009. 

 

SILVA, V. M. D. et all. Uma visão sobre os conceitos básicos da Logística Reversa. 

Anais do XIII SIMPEP. São Paulo, São Paulo, Brasil. 2006. 

 

SOUZA, S. F. Logística reversa: oportunidades para redução de custos em decorrência da 

evolução do fator ecológico. In: Anais do XIII SemeAd. São Paulo, 2010. 

 

SUZANO. M. A. Administração da Produção e Operações com Ênfase em Logística. RJ. 

Interciência, 2013. 

 

TADEU, Hugo Ferreira Braga et al. Logística reversa e sustentabilidade. São Paulo: 

Cengage Learning, 2014. 

 

WILLE, M. M. Logística reversa: conceitos, legislação e sistema de custeio aplicável. 

Administração & Ciências Contábeis. 2013. 

 

XAVIER, L. H. Sistemas de logística reversa – criando cadeias de suprimento 

sustentáveis. São Paulo: Atlas, 2013. 

 
 


