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 A embalagem é fundamental para conservar e facilitar a distribuição de um produto, e se 

tornou uma estratégia de competitividade entre as empesas, já que se diferencia em diferentes 

aspectos. A embalem é reflexo da cultura de uma sociedade, e com o crescimento populacional 

ela se tornou indispensável para o sucesso de um produto (ABRE, 2017). 

 As embalagens abrangem um vasto campo de materiais, entre plásticos, alumínio, papelão 

entre outros, o que dificulta a sua reciclagem quando diferentes materiais são misturados, e 

diferencia o retorno de seus produtos. Portanto, para conhecer este sistema e compara-lo aos 

demais, foi feita uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos, revistas e portais disponíveis 

na internet. 

 Com o propósito de dar prosseguimento à pesquisa a respeito da logística reversa de produtos 

pós-uso e pós-consumo – desenvolvida pelo grupo de pesquisa institucional “SINERGIA: 

Sustentabilidade e Tecnologia” – o sistema de logística reversa de embalagens foi estudado 

focalizando os seguintes tópicos de interesse: fluxo previsto no acordo; objetivos e metas 

estabelecidos; gestão do sistema de logística reversa; definição do número de postos de coleta; 

quantidades a serem retornadas por meio da logística reversa e contrapartida das empresas. 

 A partir desta pesquisa pode-se observar que além de abranger uma grande quantidade de 

diferentes materiais, o sistema recolhe estas embalagens de porta em porta, tornando-o 

diretamente dependente do consumidor final. Isto torna crucial a educação ambiental da 

sociedade, além de contar com um grande mercado paralelo que incluem atacadistas de material 

reciclável, cooperativas e catadores. Porém, é a preocupação com a valorização deste mercado de 

recicláveis e o suporte que este sistema dá aos seus integrantes que torna este sistema singular. 

 O sistema de logística reversa de embalagens em geral propõe-se a capacitar e melhorar o 

desempenho das cooperativas de catadores, legalizar e cadastrar os catadores independentes, 

priorizar o serviço de coleta seletiva de municípios a cooperativas, aumentar a compra de 

materiais recicláveis por parte dos fabricantes de embalagens e triplicar o número de pontos de 

entrega voluntaria. 

 Atualmente a implementação do sistema de logística reversa de embalagens se encontra na 

Fase 1. As ações tomadas pelos fabricantes se limitam às cidades sede da copa do mundo de 2014 

e suas regiões metropolitanas, a referida fase perdurará até o final do ano de 2018, porém, grande 
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parte das metas propostas para a Fase 1 da implementação deste sistema já foram alcançadas, 

segundo o 1° relatório de desempenho do sistema de logística reversa de embalagens em geral, 

divulgado pelo Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE). 

 Dessa forma, a pesquisa realizada abordou detalhes sobre o referido setorial e resultados da 

sua operação, além de trazer uma discussão acerca dos impactos sociais proporcionados, trazendo 

um panorama atual sobre o tema no Brasil.  

 Nos resultados da pesquisa evidenciou-se a importância deste acordo setorial, que abrange 

uma grande cadeia de colaboradores, tendo como principal impacto social gerado o incremento 

na geração de empregos, capacitação para o trabalho e aumento da capacidade produtiva das 

cooperativas.  

 Assim, os resultados da pesquisa consubstanciam a relevância da temática no cenário nacional, 

contribuindo para a propagação do conhecimento de ações como esta, concebidas no sentido da 

busca da sustentabilidade, aliando aspectos econômicos, ambientais e sociais. 


