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Resumo 

A logística reversa tem se tornado, um importante aliado às organizações. O pós-consumo do 
produto na cadeia de suprimento e o reaproveitamento dos materiais que antes era descartado e 
que prejudicariam o ciclo natural do meio ambiente, agregam valores que antes eram 
imperceptíveis aos empresários através da diminuição de aquisição de matéria prima natural e aos 
consumidores que procuram cada vez mais, produtos ecologicamente corretos. Essa forma de 
gerenciar os produtos pelo meio da logística reversa tem sido utilizada por diversas empresas que 
buscam crescer de maneira sustentável e agregar valor ao produto e serviço fornecido pela 
organização. Esse crescimento é possibilitado pela modificação dos processos de planejamento, 
implementação e controle dos fluxos reversos de matéria-prima, estocagem, embalagem e 
produtos finais, do qual possibilitam as melhorias nas fases de produção, marketing, distribuição, 
finanças, consumo e pós-consumo, compondo o redirecionamento do produto para sua 
recuperação ou disposição apropriada. Contemplando este cenário, o presente artigo tem como 
finalidade analisar o modelo de fluxo reverso dos produtos de uma empresa especializada em 
produção e venda de baterias automotivas no mercado sul-americano. Para tanto, a pesquisa 
aplicada de caráter qualitativa, exploratória e descritiva, por meio da utilização de técnicas de 
análise da realidade organizacional, entrevistas e questionários preliminares, teve como objetivo 
explorar a ferramenta de logística reversa da empresa, expondo seus objetivos estratégicos, os 
procedimentos empregados, os recursos disponibilizados, os indicadores dos processos de retorno 
e os destinos dos produtos retornados. Por meios dos resultados obtidos, averiguou-se que, o 
principal fator motivacional da implantação da logística reversa na empresa de baterias é a 
competitividade organizacional e a minimização da extração de sua principal matéria prima 
(chumbo) do meio ambiente. Observou-se também que, a falta de informações dos seus 
consumidores também gera um déficit na logística reversa da organização, devido à carência da 
educação ambiental dos mesmos. Neste sentido, conclui-se que, a logística reversa é um 
importante aliado para as organizações e o meio ambiente, na minimização dos recursos interno 
e naturais, no diferencial competitivo e na cadeia de valor organizacional, porém todas essas ações 
não terão o impacto ambiental positivo proposto pela logística reversa sem a conscientização dos 
consumidores finais da organização. Para tanto propõe assim, ações de conscientização dentro e 
fora das barreiras organizacional. 
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