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Este estudo teve por objetivo efetuar um levantamento de informações acerca dos Acordos 

Setoriais de Sistemas de Logística Reversa de produtos Eletroeletrônicos e seus componentes, 

Embalagens em geral e Descarte de medicamentos, de maneira direcionada, a fim promover uma 

comparação entre os três sistemas, destacando possíveis lacunas que possam melhorar o 

desenvolvimento individual de cada um deles. 

Os dados teóricos dos Acordos Setoriais foram estabelecidos a partir de seis tópicos considerados 

relevantes, com o propósito de utilizar os mesmos fundamentos para a analogia, a saber: fluxo 

reverso, objetivos e metas, gestão do sistema, postos de coleta, contrapartida das empresas, 

quantidades a serem retornadas. 

A metodologia utilizada foi de estudo bibliográfico, fazendo uso de fontes tais como periódicos, 

artigos publicados em anais de eventos, leis, acordos setoriais, artigos científicos e sítios 

eletrônicos afins, inferindo-se aspectos de julgamento comparativos a partir dos resultados 

observados. 

A pesquisa foi contextualizada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos que, em seu texto, traz 

as premissas da Logística Reversa que, por sua vez, é base para a instauração de Sistemas de 

Logística Reversa e acordos setoriais afins. 

Consubstanciando o arcabouço teórico, foi feito um levantamento acerca dos seis tópicos supra-

citados envolvendo cada Sistema de Logística Reversa em pauta.  

Como resultado, um dos tópicos de interesse mostrou que enquanto o acordo de Embalagens em 

geral tem como proposta uma modelagem monopolista onde a gestão do sistema cabe a uma 

coalizão de empresas signatárias, o setor de Eletroeletrônicos e seus componentes propõe uma 

modelagem competitiva, onde pode haver várias gestoras que atendam diferentes fabricantes e 

importadores, enquanto o setor de Descarte de medicamentos propõe a criação de uma única 

entidade gestora sem fins lucrativos. 
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Desta forma, com o resultado das análises pode-se destacar os pontos positivos e negativos de 

cada sistema, devido a diferença entre os ciclos de vida dos produtos abordados na logística 

reversa, e as diferentes modelagens propostas pelos setores em pauta.  

Como dificuldade durante o levantamento de dados de cada sistema para a construção das 

análises, notou-se um grande obstáculo em encontrar dados concretos sobre os setores de 

medicamentos e eletrônicos pois a Logística Reversa destes produtos ainda não foi 

regulamentada. Dessa forma, para as análises foram consideradas as modelagens propostas para a 

criação dos acordos e o próprio edital de chamamento de acordo setorial. No entanto, houve uma 

disparidade em relação ao acordo setorial de embalagens em geral durante as análises. 

Assim, a pesquisa traz relevância científica embasada na temática ambiental, aliada à 

sustentabilidade, contribuindo para a promoção do conhecimento sobre o cenário nacional da 

Logística Reversa, e apresentando fomento teórico para possíveis melhorias nos sistemas 

estudados. 


