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RESUMO 

 

O intuito deste trabalho é apresentar o desenvolvimento e implantação de um 
sistema de Logística Reversa de forma objetiva dentro da empresa Empalux de 
iluminação. A Assessoria usará um processo de comunicação de modo a incentivar 
os colaboradores internos, externos e consumidores finais da importância da 
reciclagem e os benefícios que este serviço trará para a instituição e a sociedade. 
Com uma pesquisa exploratória, embasado na Lei nacional nº 12.305 de resíduos 
sólidos do Ministério do Meio Ambiente, a Empalux Iluminação deverá se enquadrar 
nas normas nacionais regidas por essa lei para a continuação de seus negócios de 
importação e revenda.  O recolhimento das lâmpadas fluorescentes e de alta 
pressão deverá ser de responsabilidade dos importadores, caso contrário, poderão 
ser penalizadas pelos órgãos competentes. Dito isto, deve-se levar em questão a 
importância de se implantar um plano eficaz nesta empresa.  
 
Palavras-chave: Logística Reversa; Iluminação; Resíduos Sólidos.  
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to present the development and implementation of a 
reverse logistics system in an objective within the lighting Empalux company. The 
Advisor will use a communication process in order to encourage internal employees, 
external and final consumers of the importance of recycling and the benefits that this 
service will bring to the institution and society. With an exploratory research, based 
on National Law No. 12.305 of solid waste from the Ministry of Environment, the 
Empalux Lighting should be part of national standards governed by the law for the 
continuation of their import and resale business. The collection of fluorescent and 
HID lamps should be the responsibility of importers, otherwise, may be penalized by 
the competent bodies. That said, one should take into question the importance of 
implementing an effective plan in this company. 
 
Keywords: Reverse Logistics; Lighting; Solid Waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sustentabilidade e ecologia dentro do mundo empresarial vêm tornando-se 

um pensamento primordial, fazendo com que essas empresas importadoras, 

distribuidoras e comerciantes comecem a utilizar da logística reversa para propiciar, 

além de uma vida sustentável com o refugo correto do seu material, e garantir que 

seu produto deixe o meio com agilidade, deixando assim, de ser tratado como um 

simples lixo.     

Este trabalho terá como escopo a importância de se implantar um projeto de 

comunicação e logística reversa na empresa importadora de materiais de 

iluminação, Empalux.  

Com o surgimento da necessidade de se fazer a destinação correta dos 

materiais em final da vida útil, danificadas ou impossibilitadas de uso por alguma 

intempérie, a Lei nacional de resíduos sólidos nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, 

impõe a obrigatoriedade das empresas de desenvolver uma ferramenta para a 

correção dos erros cometidos no descarte incorreto destes resíduos no meio 

ambiente.   

Paulo Roberto Leite (2009), autor do livro Logística Reversa, Meio ambiente 

e competitividade apresenta uma estruturada pesquisa sobre a importância que 

deve ser dada ao lixo produzido e a necessidade de retirá-los do meio ambiente. 

Para Rogers e Tibben-Lembke (1999) Logística Reversa é:  

 

O processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e 
de baixo custo de matérias primas, estoque em processo, produto acabado 
e informações relacionadas, desde o ponto de consumo até o ponto de 
origem, com o propósito de recuperação de valor ou descarte apropriado 
para coleta e tratamento de lixo. (ROGERS & TIBBEN-LEMBKE, 1999, p. 
2). 

 

Utilizando do conhecimento destes autores serão alinhadas estratégias para 

o aumento da competitividade, relacionamento entre fornecedores, clientes internos 

e externos, com foco nos valores diferenciados da imagem empresarial perante a 

sociedade, diferenciação da concorrência e a otimização dos custos.   
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1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA  

 

Nota-se que as empresas importadoras de materiais de iluminação 

brasileiras estão preocupadas com o retorno do material no fim de sua vida útil para 

a correta destinação. No entanto, os consumidores finais ainda não estão 

familiarizados com o descarte correto destes materiais. Por conta disso, é preciso 

criar uma comunicação atraente para envolver os clientes, mostrando-lhes o ganho 

que o ecossistema terá com a reciclagem.  

 

Figura 1: Canvas do projeto integrado. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 Acima na figura do modelo Canvas, observa-se as fases que serão 

seguidas para o desenvolvido e produção deste projeto integrador.  

Na fase inicial será investigado os valores que a empresa busca com a 

implantação do projeto, serão especificados os parceiros chaves do plano proposto 

pela Assessoria. Pois, são neles que se darão a base dos pontos de coletas e 

comunicação. O plano de comunicação será primordial, já que o sucesso do projeto 

só se dará com a participação dos consumidores. Os custos da implantação serão 

classificados segundo a customização do projeto para a empresa. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Promover dentro da Empalux de Iluminação um sistema de Logística 

Reversa inserindo um plano de comunicação e retorno de material. 

 

1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Otimizar o processo de recolhimento de materiais que antes eram 

descartados de forma inconsciente e nociva ao meio ambiente, incentivando assim a 

reciclagem destes produtos. Para isso, realizaremos as seguintes atividades: 

 

● Implantar de rotinas de trabalho; 

● Usar o Marketing Verde incentivando o consumidor final; 

● Implantar pontos de coleta; 

● Implantar comunicação em fornecedores; 

● Incentivar à sustentabilidade; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 LOGÍSTICA REVERSA  

 

O Art. 3º da Lei Nacional de Resíduos Sólidos nº 12.305 de 2 de agosto de 
2010, § XII, diz que logística reversa é um instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações e 
procedimentos destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo, em 
outros ciclos produtivos ou a outra destinação final ambientalmente 
adequada.  
 

A reciclagem é um processo no quais determinados tipos de lixo são 

retirados dos sistemas de coleta e reutilizados como matéria prima, descartados ou 

reaproveitados conforme a sua composição, física ou química. 

A Lei Nacional de Resíduos Sólidos no. 12.305 instituem, no Art. 1º, sobre 

seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo resíduos 

perigosos, a responsabilidade dos geradores e do poder público sobre os resíduos 

gerados. 

Estes bens e resíduos industriais de pós-consumo podem ser encaminhados 

para disposições finais seguras ou inseguras, do ponto de vista ambiental. As 

disposições finais tradicionalmente consideradas seguras são os aterros sanitários e 

a incineração, sendo as demais formas consideradas inseguras, por acarretarem 

poluição ambiental (FULLER e ALLEN, 1995, P. 244). 

O capítulo II, Artigo 3º §1° instrui o acordo setorial, ato de natureza 

contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores 

ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida do produto.  

A Lei nacional Nº 19.605 MMA propõe que a destinação de resíduos, que 

inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes o SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária) e o SUASA 

(Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária), entre elas a disposição 

final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos 

à saúde pública e a minimizar os impactos ambientais adversos. 
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A Logística Reversa pode ser classificada como sendo apenas uma versão 

contrária da logística, sendo que o planejamento reverso utiliza os mesmos 

processos que um planejamento convencional. Ambos tratam de nível de serviço, 

armazenagem, transporte, nível de estoque, fluxo de materiais e sistema de 

informação.  

De acordo com KRIKKE (1998) são quatro as diferenças entre os sistemas 

de logística com fluxo normal e a Logística Reversa: 

 Primeiramente, a logística tradicional é um sistema onde os produtos são 

puxados (“pull system”), enquanto que na Logística Reversa existe uma 

combinação entre puxar e empurrar os produtos pela cadeia de suprimentos. 

[...] Como resultado de uma legislação mais restritiva e da maior 

responsabilidade do produtor, na Logística Reversa, a quantidade de lixo 

produzido (e a distinção entre o que é reciclável do que é lixo indesejado) não 

pode ser influenciada pelo produtor e deverá ser igualada à demanda de 

produtos, já que a quantidade de descarte já é limitada em muitos países.  

 Em segundo lugar, os fluxos tradicionais de logística são basicamente 

divergentes, enquanto que os fluxos reversos podem ser fortemente 

convergentes e divergentes ao mesmo tempo.  

 Terceiro, os fluxos de retorno seguem um diagrama de processamento pré-

definido, no qual produtos descartados são transformados em produtos 

secundários, componentes e materiais. No fluxo normal, esta transformação 

acontece em uma unidade de produção, que serve como fornecedora da 

rede.   

 Por último, na Logística Reversa, os processos de transformação tendem a 

ser incorporados na rede de distribuição, cobrindo todo o processo de 

‘produção’, da oferta do descarte à demanda de reutilização. Por isso, a 

Logística Reversa tem como foco de atuação o equacionamento do retorno 

de produtos (consumidos ou não), dando a destinação adequada a eles, de 

forma a recapturar valor econômico. O processo é realizado de forma a 

obedecer à determinação legal, na prestação de serviços aos clientes, na 

cadeia de suprimentos e aos clientes finais através da assistência técnica 

(LEITE, P. R., Artigo, Site CLRB Logística Reversa, Visualizado em 

28/06/2015). 
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Segundo o Conselho de gerência de logística (Council of Logistics 

Management, 1993), a Logística Reversa é um termo relacionado às atividades 

envolvidas no gerenciamento da movimentação e disposição de embalagens e 

resíduos.  

          A Logística Reversa “refere-se ao papel da logística no retorno de produtos, 

redução na fonte, reciclagem, substituição de materiais, reutilização, disposição 

de resíduos, reforma, reparação e manufatura [...]” (STOCK, 1998, p. 20).  

A logística moderna engloba, entre outros, os fluxos de retorno de peças 

a serem reparadas, de embalagens e seus acessórios, de produtos vendidos e 

devolvidos e de produtos usados/consumidos a serem reciclados. Eles ainda 

apontam a logística desempenhando um importante papel no planejamento 

estratégico e como arma de marketing nas empresas. (LAMBERT, 1998, p. 28-30; 

DORNIER, 2000, p. 40-42). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) permite o avanço 

necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais 

e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Recursos 

disponibilizados entre 2011 e 2014 são de R$ 1,2 bilhão. Deste total, R$ 56,7 

milhões eram do Ministério do Meio Ambiente (2011 – 2012).  

São 1.865 municípios que declaram possuir planos de gestão integrada 

de resíduos sólidos. Entre eles, 59% dispõem seus resíduos em lixões ou aterros 

controlados. A média de lixo produzido por uma pessoa por dia é de  1,02 Kg/ 

habitante/dia. Dos resíduos coletados, 58% têm destinação em aterros sanitários 

e 13% desse total é reciclado, sendo que18% dos municípios têm coleta seletiva. 

Por fim, 0,8% da fração orgânica coletada vai para compostagem (site Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), visualizado em abril/2015). 

O Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE) divulgou que, 

no Brasil, são descartadas mais de 193.642 toneladas de lixo por dia. No entanto, 

mais de 24 toneladas são descartadas de forma irregular. Ainda de acordo com o 

CEMPRE, 27% dos resíduos recicláveis (fração seca do lixo urbano) que seriam 

encaminhados para lixões e aterros foram recuperados e retornaram para a 

cadeia produtiva em forma de matéria prima.  
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O Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) estima que o país 

perde R$ 8 bilhões anualmente com o descarte incorreto de resíduos que 

poderiam ser reaproveitados. Por sua vez, o CEMPRE aponta que, no último ano, 

a coleta, triagem e o processamento dos materiais em indústrias recicladoras 

geraram um faturamento de mais de R$10 bilhões.  

Uma área empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as 

informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-vendas e 

pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de 

distribuição reversos, agrega-lhes valor de diversas naturezas: econômico, 

ecológico, de imagem coorporativa, entre outros (LEITE, 2005, p. 16-17). 
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2.2 LOGÍSTICA DA SUSTENTABILIDADE 

 

A Lei nacional de resíduos sólidos N° 12.305 de 02 de agosto de 2010 prevê 

a prevenção e a redução da geração de resíduos, tendo como proposta a prática de 

hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o 

aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor 

econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente 

adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado). Esta lei 

criou metas importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui 

instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, 

intermunicipal, metropolitano e municipal, além de impor que os empresários 

elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Ministério do Meio 

Ambiente, 2015). 

De acordo com o site do Ministério do Meio Ambiente (2015), com o objetivo 

de preparar a sociedade brasileira para uma mudança de comportamento em 

relação à coleta seletiva do lixo, ressaltando os benefícios ambientais, sociais e 

econômicos do reaproveitamento dos resíduos sólidos para o País, o Governo 

Federal lançou a campanha Separe o Lixo e Acerte na Lata.  

Alexandre Comin, coordenador dos GTT (Grupos Técnicos Temáticos) 

criados para estudar essas propostas de modelagem para a Logística Reversa diz: 

“será importante que todos os setores envolvidos com a Logística Reversa possam 

trazer sugestões e contribuir com o acordo setorial.” (Informativo Ministério do Meio 

Ambiente, ano I, nº02). 

Conforme o Art. 25, capítulo III da lei dos resíduos sólidos, os setores 

empresariais e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas 

para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das 

diretrizes e demais determinações estabelecidas pela lei regulamentada. Fica assim 

instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 

implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante às 

atribuições e procedimentos previstos. (Lei nº 12.305, 2010, Art. 25, 30).  
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2.3 LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS-VENDA 

 

De acordo com Leite (2009, p. 187), o produto logístico de pós-vendas, de 

natureza durável, semidurável ou descartável, constitui-se de bens comercializados 

por meio dos diversos canais de distribuição mercadológicos e que são devolvidos 

sem uso ou com pouco uso, por diferentes motivos, pela própria cadeia de 

distribuição direta ou pelo consumidor final. 

O estudo de Leite (op. cit.) afirma que a redução do ciclo de vida e a 

tendência à descartabilidade atém a maioria dos produtos, provocando o aumento 

nos volumes de modelos e tipos transacionados e no giro de estoques nas 

empresas em geral, gerando aumento nos volumes operacionalizados pela Logística 

Reversa.  

As quantidades de produtos que fluem nos canais reversos de pós-venda 

variam de acordo com o tipo de produto, ou seja, de características como 

sazonalidades, ciclo de vida comercial, giro de estoques, sistema de 

comercialização estabelecido, obsolescência, impacto do retorno no resultado 

operacional, condições tecnológicas de remanufatura ou reforma, entre outros 

motivos (LEITE, 2009, p. 187 - 188). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Logística Reversa Agregando Valor. 
Fonte: Adaptado de Leite (2009), p.188. 
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A Figura 2 esquematiza, na área à direita, alguns exemplos típicos de 

agregação de valor que poderão ser proporcionados pela logística reversa de pós-

venda aos seus clientes da cadeia de distribuição e aos clientes finais. 
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2.4 LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS-CONSUMO 

 

Segundo Leite (2009, p. 47), o produto logístico na Logística Reversa de pós-

consumo é classificado em função de sua vida útil, podendo ser: durável, de vida 

média variando de alguns anos a algumas décadas, apresentando a possibilidade de 

reutilização, semidurável, com vida útil variando de poucas semanas a poucos anos, 

ainda com possibilidade de reutilização, e descartável, com vida útil de horas ou 

semanas e sem possibilidade de reutilização.  

Leite (2009) Os bens de consumo duráveis, semiduráveis, descartáveis e os 

resíduos industriais, depois de extinto seu uso original, são descartados ou 

disponibilizados pelos proprietários-consumidores, iniciando-se os diversos canais de 

distribuição reversos. 

Figura 3: Canais de Distribuição de pós-consumo direto e reverso. 
Fonte: LEITE (2009), p.50. 

 

Ainda segundo Leite (2009), após ser disponibilizada de uma maneira, uma 

parcela desses diversos tipos de bens de pós-consumo pode fluir de acordo com o 

esquema apresentado e ser coletado por um dos tipos de coleta descritos na figura 

3, sendo reintegrados ao ciclo produtivo de diferentes maneiras: como bens de 

segunda mão ou convertidos em suas partes, subconjuntos e maneiras constituintes, 
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dando origem a uma série de atividades comerciais, industriais e de serviços 

reversos.  

2.5 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO REVERSOS DE REUSO, DESMANCHE E 

RECICLAGEM 

 

Para que haja o canal reverso de reuso é necessário que o bem de pós-

consumo tenha condições e que a cadeia esteja estruturada para a coleta, seleção e 

revalorização. Caso estes requisitos sejam preenchidos, ocorre o encaminhamento 

desse bem ao mercado de bens de segunda mão.   

A figura abaixo descreve o fluxo reverso de reuso, desmanche e reciclagem. 

 

 

Figura 4: Fluxo Reverso de reuso desmanche e reciclagem. 

 Fonte: Adaptado de Leite (1999), p.07. 

 

Em relação aos canais reversos de reciclagem, eles iniciam quando se 

encerra o ciclo de reuso do bem de pós-consumo, ou seja, a reciclagem é 
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possibilitada após a reutilização desse produto até esgotar-se a possibilidade de 

reutilização. 

 

2.6 PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetivos, 

diretrizes, metas e ações, além de importantes instrumentos, tais como este Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, que está em processo de construção e contemplará 

os diversos tipos de resíduos gerados, alternativas de gestão e gerenciamento 

passíveis de implementação, bem como metas para diferentes cenários, programas, 

projetos e ações correspondentes (MMA, 2011). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, criada pela Lei nº 12.305, 

de 2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 2010, criou como um dos seus 

principais instrumentos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Decreto nº 

7.404/2010 instituiu e delegou ao Comitê Interministerial - CI, composto por 12 

Ministérios e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, a responsabilidade de 

coordenar a elaboração e a implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

Este plano, conforme previsto na Lei 12.305/2010, tem vigência por prazo 

indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, com atualização a cada 04 (quatro) 

anos, e contemplará o conteúdo mínimo conforme segue: 

 

I - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos; II - proposição de 
cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas; III - 
metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a 
reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição 
final ambientalmente adequada; IV - metas para o aproveitamento 
energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos 
sólidos; V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à 
inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis; VI - programas, projetos e ações para o 
atendimento das metas previstas; VII - normas e condicionantes técnicas 
para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval ou para o 
acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade 
federal, quando destinados a ações e programas de interesse dos resíduos 
sólidos; VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos 
resíduos sólidos; IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de 
gestão de resíduos sólidos das regiões integradas de desenvolvimento 
instituídas por lei complementar, bem como para as áreas de especial 
interesse turístico; X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos 
e, quando couber, de resíduos; XI - meios a serem utilizados para o controle 
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e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação e 
operacionalização, assegurado o controle social.” (MMA, 2011, Lei 
12.305/2010).  

Em 27 de novembro de 2014, anos depois da PNRS (Política Nacional de 

Resíduos Sólidos), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Abilumi (Associação 

Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação) a Abilux (Associação 

Brasileira da Indústria de Iluminação) e a CNC (Confederação Nacional do 

Comércio) assinaram um acordo setorial para logística reversa de lâmpadas que 

contém mercúrio, tais como fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 

mista (Revista Lume Arquitetura, nº 73, 2015).  

Georges Blum, (2015) presidente da Abilumi diz que “Estima-se que apenas 

6% das lâmpadas com mercúrio sejam recicladas no Brasil. Aumentar essa 

porcentagem para 20% de maneira organizada, sistemática e contínua já é um 

grande passo”.  

A Abilumi e a Abilux serão as gestoras desse processo, as empresas 

signatárias terão um papel de parceiras na implementação de coletas e reciclagem. 

“Ainda não há uma data definida para sua criação, mais queremos que ela esteja 

funcionando até o meio de 2015”, disse Georges Blum (2015). O sistema será 

gradativo, iniciando nas cidades com mais de um milhão de habitantes. A primeira 

dificuldade encontrada para essa logística em sua implementação são os poucos 

pontos de coleta das lâmpadas. Outra dificuldade é que em cada um dos 27 estados 

a legislação que impera é diferente, assim onerando ainda mais o trabalho das 

transportadoras em pontos de coleta. Segundo Georges Blum, os estabelecimentos 

serão escolhidos principalmente por conta de seu tamanho físico. Apesar da meta 

imposta pelos grupos ser modesta, ela poderá ter um grande impacto no meio 

ambiente (Revista Lume Arquitetura, nº 73, 2015). 

Apresentado como um dos instrumentos da PNRS, a Logística Reversa é 

definida no Art. 3º, inciso XII da PNRS como:   

 

“O instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e 

a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada.” (MMA, 2011, Lei 12.305/2010). 
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Assim, a PNRS também estabelece a responsabilidade compartilhada pelos 

resíduos entre geradores, poder público, fabricantes e importadores. Para a 

implementação da Logística Reversa é necessário o acordo setorial, que representa 

um “ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, 

importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto” (MMA, 2011). 

Os resíduos das lâmpadas podem contaminar o solo e as águas, atingindo a 

cadeia alimentar. Uma lâmpada compacta fluorescente com 2mg de mercúrio torna 

2 mil litros de água imprópria para o uso humano. Com a reciclagem de 60 milhões 

de lâmpadas previstos até 2019 pelo PNRS, serão retirados da natureza 

aproximadamente 300 quilos de mercúrio, quantia capaz de poluir 300 bilhões de 

litros de água, quase um terço do sistema Cantareira (Abilumi, 2008). 

Segundo a Associação Brasileira de Indústria da Iluminação Abilux, em 2007 

foram comercializadas lâmpadas produzidas internamente e importadas. As 

lâmpadas fluorescentes, 9,4% dos municípios controlam os serviços terceirizados 

(Abilux, 2008). 

 

. Tabela 1: Dados estimados do mercado em 2007. 

          Fonte: site do Ministério do Meio Ambiente. Visualizado em 28/06/2015 
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A meta de acordo setorial é recolher e reciclar 60 milhões de lâmpadas com 

mercúrio até 2019, no caso 20% do total das lâmpadas importadas e produzidas no 

Brasil (Lume Arquitetura, nº 73, 2015). 

A Diretriz 01 de Redução dos Resíduos Sólidos Urbanos Secos dispostos 

em aterros sanitários e Inclusão de Catadores de Materiais Reutilizáveis e 

Recicláveis afirma que deverá ocorrer a redução de 70% dos resíduos recicláveis 

secos dispostos em aterros sanitários, com base na caracterização nacional em 

2012 (MMA, 2011).  

Ainda segundo a revista Lume Arquitetura, a primeira medida do acordo é a 

criação de uma entidade gestora e sem fins lucrativos que irá administrar todo o 

processo de logística reversa. Essa entidade gestora será responsável por todas as 

etapas da logística reversa: escolha dos pontos de coleta e contratação das 

empresas de transportes e descontaminação das lâmpadas (Lume Arquitetura, nº 

73, Abr/Mai-2015).  
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3 ANÁLISE E RESULTADOS 

3.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL MULTI MERCANTES LTDA. 

 

Em 1993, Dilso Rossi fundou a Empalux (CNPJ:04.049.640/0001-47), uma 

empresa brasileira de importação e distribuição de lâmpadas. Sua sede 

administrativa está localizada na rodovia BR,116 N°13807, bairro Hauer, Curitiba - 

PR, e seu  centro de distribuição na cidade de São José dos Pinhais, sob o 

logradouro rua Joaquim Alves Fontes, 2098, no bairro Costeira. Os CEO 

Administrativos são o Diretor proprietário Dilso Rossi e seus filhos, Bruno Paolo 

Rossi e Diogo Fernando Rossi.   

Com um centro de distribuição posicionado para abastecer os diversos 

pontos de venda em todo o Brasil e América Latina, a Empalux mantém laboratórios 

de pesquisa na Ásia e no Brasil,  

A Empalux, ao longo de mais de duas décadas de atuação no mercado, 

desenvolve e distribui produtos de iluminação indicados para aplicações 

residenciais, industriais, comerciais e públicas. (Site Empalux, visualizado 

28/06/2015). 



26 
 

 
 

 

Figura 5: Estrutura Organizacional. 
Fonte: Empalux, Revisão 01/08/2014 – 2015.  

 
De acordo com informações retiradas do site da empresa, sua missão é 

proporcionar à sociedade soluções de iluminação, prezando a qualidade dos 

produtos e a eficiência dos serviços, objetivando consolidar-se entre as três maiores 

empresas de iluminação do Brasil. 

A empresa também preza pela ética e transparência, essenciais em 

qualquer sociedade, a fim de estabelecer certo equilíbrio e um bom funcionamento 

social, possibilitando um convívio harmonioso e respeitoso entre todos. Ainda de 

acordo com o site, o ser humano é seu maior capital, já que é devido a eles que se 

torna possível garantir bons resultados e excelência em serviços e produtos. Tendo 

isso em vista, aplicam-se diariamente ações que garantam uma boa qualidade de 

vida interna e externamente. 
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Figura 6: Imagem da sede e centro de distribuição Empalux. 

Fonte: Site Empalux (Visualizado em: 28/06/2015). 

 

Com um efetivo de 151 funcionários trabalhando em sua central 

administrativa e no centro de distribuição, e mais de 150 representantes por todo 

Brasil, a Empalux atua de forma sustentável desde a produção das lâmpadas até a 

sua comercialização e descarte, preocupando-se sempre com o meio e a 

comunidade onde está inserida. 

Ciente de que a iluminação consome em torno de 19% da energia produzida 

no mundo, pois grande parte das instalações de iluminação do planeta utilizam 

tecnologias antigas e pouco eficientes, a Empalux possui sistemas de iluminação 

mais econômicos que ajudam a reduzir o consumo de energia de maneira 

significativa, diminuindo custos e, principalmente, contribuindo para a preservação 

do meio ambiente. 

A empresa recicla e faz o descarte correto das lâmpadas enviadas pelos 

clientes1, evitando que muitos resíduos contaminem o meio ambiente.  

O processo de Logística Reversa vem sendo feito de uma maneira simples, 

onde os clientes finais descartam o material com fim de vida útil ou avariados em 

                                            
1
 A Empalux mantém contrato com a empresa de reciclagem Bulbox, com sede na cidade de São 

José dos Pinhais, onde é cobrado o valor de R$ 0,87 (oitenta e sete centavos de real) para a 
destruição de cada lâmpada retornada. As lâmpadas passam pelo processo de descontaminação, 
destruição e separação dos componentes tóxicos, cada um deles sendo destinado para um fim 
corretamente previsto pelo ministério do meio ambiente. 
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pontos de coleta, normalmente nos estabelecimentos onde adquiriram o material, e 

o lojista compromete-se com a devolução do material ao Importador, ou se 

responsabiliza pela destruição do mesmo, em sua cidade de origem. Esse processo, 

no entanto, é falho, pois nem 2% do material que é vendido retorna ou vai para a 

destruição. No final, o restante acaba tendo um destino errado, ao que se propõe 

pela lei dos resíduos sólidos. Por isso a necessidade de implantação de um plano 

eficaz para aumentar a representatividade e a participação do público na retirada 

deste material dos destinos incorretos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 O RESÍDUO 

 

Vidros são materiais obtidos pela fusão de componentes inorgânicos a uma 

temperatura de aproximadamente 1.500 º C, sendo seu principal elemento a sílica 

(SiO2). São utilizados para armazenamento e conservação de alimentos, como: 

potes, jarras, garrafas, copos; e para proteção, como: janelas, para-brisas, entre 

outros. Os vidros podem ser reciclados várias vezes, porém alguns exemplos de 

produtos vítreos apresentam algumas características técnicas que dificultam sua 

reciclagem, como espelhos, formas e travessas, lâmpadas e utensílios de vidro 

temperado. (Site Bulbox, 2015) 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2015) as lâmpadas devem ser 

encaminhadas para reciclagem ou processo de tratamento, sendo que as 
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fluorescentes devem ser encaminhadas para as cooperativas de descontaminação e 

distribuição.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 PROCESSOS DE DESCARTE E GARANTIA EMPALUX 

 

A partir do momento em que uma remessa de material chega à Multi 

Mercantes, para descarte ou garantia, ela é classificada e disponibilizada no sistema 

pelo setor de pós-vendas, é responsável por devoluções, garantias e sinistros 

ocorridos no transporte. Após isso se realiza a classificação das notas fiscais 

emitidas pelos clientes, separando-as por tipo de material para garantia ou remessa 

para destruição.   

Hoje a Empalux recebe uma média de 18 mil lâmpadas por mês, conforme 

dados cedidos pela empresa, descritos na tabela 2. Isso representa 1,18% do total 

de lâmpadas importadas e colocadas à venda pela Empalux. Muito pouco perto dos 

20% previstos pelo Acordo Setorial.           
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Lâmpadas compradas jan/maio 9.556.491 

Mês Data da Coleta Quantidade   

01 13/1/2015 19973   

02 3/2/2015 32671   

03 6/3/2015 16153   

04 22/4/2015 12826   

05 26/5/2015 17013   

06 16/6/2015 14358   

  TOTAL 112994 1.18% 

  Média 18.832   

                            Tabela 2: Tabela média de retorno de lâmpada 

                                             Fonte: Dados cedidos pela Empalux (2015). 

 

As remessas que chegam identificadas como descarte e destruição são 

direcionados para a classificação por tipo de lâmpada, sendo após isso, 

encaminhadas para desmembramento e separação dos componentes como vidros, 

plásticos e partes químicas (Fonte interna Multi Mercantes, 2015).   

Em seguida, são enviadas para a empresa recicladora que fará a descontaminação 

e destruição do material, como mostra a imagem abaixo: 
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A Multi Mercantes Ltda. não tem nenhum gasto de logística neste processo, 

por tratar-se de uma convenção, onde o cliente arca com os custos logísticos e a 

empresa fica com os custos de destruição das lâmpadas. 

O organograma abaixo apresenta o esquema de logística atualmente em 

vigor na Empalux. Muitos setores participam deste processo fazendo com que ele 

perca sua funcionalidade; assessoria realizada por este trabalho tem por escopo 

otimizar a comunicação e o processo de Logística Reversa, diminuindo os recursos 

já utilizados pela empresa, para que seja um procedimento funcional e compacto.

Figura 7: Exemplo de tipos de resíduos de destruição. 
Fonte: interna Empalux (2015). 
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Figura 8: Organograma atualmente em vigor na Empalux. 

Fonte: Produzido pelas autoras (2015). 

  

Quando se trata de uma nota de garantia, o material é enviado para um 

setor denominado Qualidade, onde é feito uma análise das peças tentando 

identificar os defeitos de fabricação, mau uso, sinistros, entre outros, gerando um 

laudo assegurando ou não o pagamento de garantia para o cliente. Este é um 

processo que hoje te um tempo moroso de até um mês para concretização. Após 

esse processo, o material com defeito seguirá para o processo de descarte. A partir 

da implantação do plano da Assessoria, a logística Empalux sofrerá uma mudança 

de recebimento das mercadorias destinadas à destruição. Não será mais necessária 

a confecção de notas fiscais pelos clientes no envio do material; será feito apenas 

um documento mostrando a destinação do material para aquele fim. Ao chegar ao 
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centro de distribuição Empalux, a carga será contabilizada para fins quantitativos do 

projeto e direcionada à cooperativa de destruição Bulbox. 

 

Figura 9: Organograma final da logística proposta.  

Fonte: Produzido pelas autoras (2015). 

 

        Acima é demonstrado o framework final de como deverá ficar a logística 

Empalux após a concretização da implantação do projeto da assessoria. O ciclo do 

produto com defeito inicia-se no setor de pós-vendas, onde as notas fiscais e as 

remessas dos pontos de coletas passam pela classificação por tipo de produto. Após 

desmontados, os componentes são separados e pesados, para uma informação 

quantitativa, seguindo para a descontaminação e destruição pela empresa 

contratada, Bulbox. 
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3.4 METODOLOGIA 

 

A assessoria será responsável pela implantação customizada das atividades 

na empresa Empalux de iluminação, fornecendo serviços de consultoria ambiental, 

planejamento estratégico dos projetos de comunicação e marketing nos pontos de 

coleta. Será responsável também pelo treinamento dos colaboradores da 

organização, que serão resignados a cada atividade com a intenção de dar 

continuidade do projeto.  

A primeira atividade a ser desenvolvida será estabelecer os critérios para 

exigência e a emissão de autorizações ambientais para as atividades de 

gerenciamento de resíduos sólidos conforme Portaria IAP 224, de 05 de dezembro 

de 2007. A fase de cadastramento será realizada pelo setor jurídico da Empalux da 

seguinte maneira:   

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental junto ao IAP; 

b) Cadastro da caracterização dos resíduos sólidos, que é a classificação do 

material em sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e varrição; 

c) Cópia da Licença de Operação do empreendimento gerador e do receptor 

do resíduo;  

d) Laudo de Classificação de acordo com a NBR 10.004/04 - Resíduos 

Sólidos;  

e) Laudo de análises físico-químicas dos resíduos sólidos, contendo as 

características e os componentes minoritários e majoritários encontrados; 

f) Autorização ou declaração de aceitação dos resíduos, emitida pela 

autoridade ambiental competente dos Estados receptores dos resíduos, no caso de 

transporte de resíduos para outros Estados da Federação. 

g) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de 

Compensação Bancária) de acordo com o estabelecido na Lei Estadual Nº. 

10.233/92. (Fonte: Portaria IAP N° 224 de 05 de dezembro de 2007.) 
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Após a etapa de cadastramento será feito a distribuição e venda dos 

materiais que serão utilizados nos pontos de coleta escolhidos estrategicamente da 

seguinte forma: 

 Projeto piloto em escolas municipais de Curitiba; 

 Ruas da cidadania, Supermercados, Shopping Center, Home Centers com 

grande número de público; 

  Distribuidores, atacadistas e revendedores da marca; 

 Cidades por densidade demográfica; 

 Distribuição e venda do kit marketing a clientes não classificados na etapa 

de introdução. 

Cada um desses pontos receberá um kit marketing contendo banners, 

pôsteres com slogan da campanha,  cartilhas contendo orientações sobre a PNRS e 

os cestos de coletas onde os clientes depositarão o material descartável que 

possuem. Clientes que não fizerem parte da introdução, onde serão distribuídos os 

kits marketing, poderão compra-lo junto ao administrativo da Empalux pelo valor de 

R$ 95,00 (noventa e cinco reais), assim poderá instituir o ponto de coleta em sua 

loja. 

A Empalux utilizará os serviços de transportadoras terceirizadas reduzindo 

assim os custos com transporte. Além disso, serão feitas parcerias com empresas 

de coleta como a Transportec Coleta e Remoção de Resíduos, localizada em 

Curitiba, que é especialista na retirada de materiais como os produzidos pela 

Empalux do ambiente. 
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3.5 PROCEDIMENTOS 

 

A meta de 20% estipulada pelo Acordo Setorial será a mesma utilizada para 

a Assessoria da Empalux. A empresa utilizará o setor de pós-vendas e SAC que 

serão treinados e ficarão responsáveis pela continuação do processo proposto, 

adequando-o conforme houver mudanças de legislação ou até mesmo no mercado. 

Dentre os procedimentos iniciais mostrados no projeto piloto, a Empalux deverá: 

 

Internamente: 

 O setor de marketing deverá continuar na propagação da ideia, tentando 

cada vez atingir um número maior de consumidores possíveis; 

 Estabelecer comunicação interna, consolidando a ideia com os 

representantes internos; 

 Continuar a adequação com a legislação do país. 

 

Externamente: 

 Aumentar pontos de coletas seletivos atingindo o maior número de cidades 

polos; 

 Buscar apoio com novas cooperativas de destruição pelo Brasil, evitando 

altos custos de transporte; 

 Consolidar a ideia em seus clientes, através dos representantes; 

 Realizar campanhas de incentivo ao descarte correto junto aos 

consumidores finais. 
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Figura 10: Esquema Ishikawa.  

Fonte: Desenvolvido pelas autoras (2015). 

 

A representação da Figura 10 estabelece a relação de causa e efeito da 

logística reversa, destacando os riscos pelo descumprimento da Lei nacional de 

resíduos sólidos N° 12.305. Nele é apresentado a relação do consumo e o resultado 

negativo dos setores de descarte incorreto, meio ambiente e legislativo que 

prejudicam a todos no ciclo de venda e consumo. Sem a logística reversa destes 

materiais, todos serão lesados desde os importadores, consumidores e o 

ecossistema. 

 



38 
 

 
 

3.6 PROJETO PILOTO  

 

A Empalux fará uma parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba que tem 

nesta proposta o interesse social de fomentar a reutilização e a diminuição de 

descarte de material tóxico em lixões geridos por ela. Para iniciar o projeto piloto 

proposto neste trabalho primeiramente serão selecionadas três escolas municipais 

de diferentes bairros de classe baixa. Os colaboradores treinados responsáveis pela 

comunicação oferecerão palestras aos alunos, pais e a comunidade em geral, 

incentivando a conscientização da coleta e separação das lâmpadas em fim de vida 

útil. Serão fornecidos: kit marketing, coletores, cartilhas instrutivas e brindes serão 

usados para atrair a participação do público e como reforço positivo para o 

engajamento da comunidade na causa.  

Nas escolas selecionadas serão promovidas gincanas, nas quais é esperado 

recolher um grande número de material para descarte, diminuindo significativamente 

o número de lâmpadas incorretamente descartadas. Tem-se como meta a 

participação de duas mil pessoas entre alunos, pais e docentes, contabilizados num 

cadastro simples antes de cada palestra.  

         Depois de verificado o êxito do projeto piloto, será iniciada a segunda fase, de 

implantação dos pontos de coleta, como veste no capítulo 11 deste trabalho. 

Essa fase terá o intuito de alcançar o maior número de pessoas nas palestras 

promovidas em novas escolas, além de dar-se início à distribuição do kit marketing 

para os lugares precisamente escolhidos, como supermercados, shoppings e outros. 

 A cada mês será efetuada a contabilização dos materiais deixados no ponto 

de coleta, e a partir desses números será possível observar se a campanha está 

gerando resultado, podendo assim a Empalux começar a distribuição e venda de 

novos pontos de coleta. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 
 

3.7 PLANO DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO 

 

A meta de 20% estipulada pelo Acordo Setorial será a mesma imposta para 

a assessoria da Empalux. A empresa deverá escolher os colaboradores internos a 

serem treinados e que ficarão responsáveis pela continuação do processo iniciado 

pela assessoria, fazendo com que estes prolonguem sua duração, adequando-se 

conforme houver mudanças de legislação ou até mesmo no mercado. Dentre os 

procedimentos iniciais mostrados no projeto piloto, a Empalux deverá promover: 

 

Internamente: 

 Endomarketing, consolidando a ideia com os representantes internos; 

 Uma contínua adequação do processo com a legislação do país; 

 A propagação da ideia pelo setor de marketing, tentando cada vez atingir o 

maior número de consumidores possíveis, através de ferramentas de 

comunicação;  

 

Externamente: 

 O aumento dos pontos de coleta seletivos atingindo o maior número de 

cidades polos; 

 O apoio de novas cooperativas de destruição pelo Brasil, evitando altos 

custos de transporte; 

 A consolidação da ideia em seus clientes, através dos representantes; 

 Campanhas de incentivo ao descarte correto junto aos consumidores finais; 

 A aplicação do formulário de cadastro de empresas, através do site da 

Empalux; 

 Venda do material de marketing para clientes ativos que desejam instalar em 

suas lojas pontos de coleta;  

 A criação de um e-mail marketing para clientes ativos Empalux e para os 

cadastrados pelo site; 

 Espaços em revistas especializadas da classe, como: Lume Arquitetura, 

Lumiére Electric e Em Eletricidade Moderna; 
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 A aquisição de espaço publicitário (anúncios em sites e portais); 

 Anúncios e parcerias com blogs sobre arquitetura, design e decoração; 

 Ações de engajamento dos consumidores, ou criação de recompensas pela 

ação (descontos, produtos da marca Empalux, promoções relacionadas); 

 Stands personalizados com apresentação da proposta de logística no 

Evento Casa Cor, do qual a Empalux participa todo ano; 

 Links patrocinados. 

 

O kit marketing será composto por banners, cartazes, cartilhas, panfletos e 

coletores que serão entregues às instituições selecionadas. Abaixo se encontram os 

modelos: 

Coletores: 

 

Figura 11: Modelo de coletores Empalux.  

Fonte: Desenvolvido pelo Designer Natan S. Lins (2015). 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

Cartilha e Banner de Ponto de coleta: 

  

 

Figura 12: Modelos de banners e cartilhas Empalux.  

Fonte: Desenvolvido pelo Designer Natan S. Lins (2015). 
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Panfletos: 

 

Figura 13: Modelo de panfleto Empalux.  

Fonte: Desenvolvido pelo Designer Natan S. Lins, (2015). 

 

 

É previsto uma despesa inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para material 

de propaganda e marketing. A impressão do material será feita pela empresa Maxi 

Gráfica, que atualmente já imprime catálogos e materiais de marketing para a 

Empalux. Serão impressos: 30 banners de 100x60 cm, para serem expostos junto 

aos coletores;  300 pôsteres de 50x30cm;  3.000 panfletos explicativos e 2.000 

cartilhas. Esse material será utilizado na fase piloto e na fase seguinte, onde serão 

distribuídos proporcionalmente nas escolas selecionadas, supermercados, home 

centers, lojas de materiais de construção e elétricos. Inicialmente, para a fase piloto, 

serão produzidos 30 coletores pela empresa Artlondre Expositores, que também já é 

parceira da Empalux no desenvolvimento de expositores para produtos. Os demais 

clientes que desejarem adquirir o kit marketing poderão se inscrever no site da 

Empalux. O setor de marketing analisará o volume de compras do cliente e a 

viabilidade de envio gratuito deste material para o seu estabelecimento, caso 

contrário, o material estará disponível para venda pelo valor de R$ 95,00 (noventa e 

cinco reais). 
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3.8 ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

  Serão implantados pontos de coleta específicos nas revendas e na 

distribuição direta da marca, com material explicativo e incentivador ao consumidor 

final para o descarte correto das lâmpadas. Esses pontos serão previamente 

selecionados e implantados pela empresa. Conforme o aumento do fluxo de retorno, 

será implantado novos pontos de coleta. Ainda serão feitas parcerias com empresas 

que fazem o recolhimento, separação e destruição do material. 
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3.9 ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE 

 

Tendo em vista os benefícios sociais, ambientais e econômicos que a 

logística reversa de resíduos sólidos traz, são de extrema importância a 

conscientização da sociedade e a criação de pontos de coleta para que os resíduos 

não sejam descartados de maneira imprópria no meio ambiente.  

A regulamentação da PNRS prevê um sistema de Logística Reversa de 

abrangência nacional de lâmpadas de descarga em baixa ou alta pressão que 

contenham mercúrio, tais como fluorescentes compactas e tubulares, de luz mista, a 

vapor de mercúrio, a vapor de sódio, vapor metálico e lâmpadas de aplicação 

especial, com fulcro. O artigo 33, V da Lei Federal nº 12.305/2010 (“PNRS”), 

estabelece, nos seguintes termos e condições, que órgãos gestores sejam 

responsáveis pelo recolhimento de 20% das lâmpadas. Sendo assim, o recolhimento 

e destinação final dos 80% restantes serão de responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes. 

O não cumprimento deste acordo implicará em multa definida pelos órgãos 

responsáveis de R$ 50 a R$ 500 reais para revendedores e consumidores, e multa 

de até R$ 10 milhões para importadores, a imagem da empresa pode ser 

prejudicada, além da perda de share de mercado, diminuindo assim a participação e 

as vendas da organização. Sendo assim, é de suma importância e obrigação das 

empresas importadoras do setor de iluminação adequar a sua logística para se 

enquadrar na legislação vigente do país. 

Uma situação que deverá ser negociada é a possibilidade de haver o 

descarte de lâmpadas de outras marcas no dispositivo de coleta da Empalux. Neste 

caso, a assessoria aconselha realizar uma negociação entre as diretorias dos outros 

fabricantes e da Empalux, para acertarem ou a retirada do material nos Centros de 

Distribuição, ou o pagamento da descontaminação e destruição dos itens, assim o 

fabricante que estiver na posse deste material o encaminharia para as cooperativas 

de reciclagem. 
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3.10 PLANO CONTINGENCIAL  

 

O maior desafio da introdução deste projeto de Logística reversa e 

comunicação será a participação dos clientes no retorno do material. O processo 

apenas irá ocorrer com eficácia se o marketing construído pela assessoria for 

atraente o suficiente para fazer o consumidor final se engajar. 

Quando se espera uma resposta positiva de um público tão grande e 

diversificado como o brasileiro, deve-se ter em mente a mensagem que se deseja 

transmitir e Repassá-la de maneira a remeter ao ouvinte a importância daquele ato 

para ele e aqueles que lhe são importantes. O tempo de resposta a esta mensagem 

será proporcional ao tempo e recursos investidos pela própria empresa.  

Na falta da participação do consumidor no retorno dos materiais para 

descarte, a Empalux irá propor aos seus revendedores, atacadistas e distribuidores 

uma parceria, na qual quanto maior a captação e retorno das lâmpadas para 

descarte, mais benefícios terão as empresas, sendo bonificadas em descontos e 

enxovais de mercadorias ligadas à marca. Espera-se a participação ativa desses 

canais de distribuição, porque serão eles a ligação entre a Empalux e o consumidor 

final.  
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3.11 APERFEIÇOAMENTO NAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

 

Na fase atual do projeto, serão distribuídos coletores e kits marketing 

(folders, cartilhas, camisetas, canetas etc.) nos pontos de venda selecionados. 

Esses materiais irão mostrar a importância da Logística Reversa e incentivar o 

consumidor a aderir a ela. O conteúdo deste material deverá conscientizar o 

consumidor da importância do descarte correto de suas lâmpadas. 

O kit de comunicação e coleta também será implantado em escolas, 

creches, ginásios de esporte e ruas da cidadania, e será a primeira parte do nosso 

projeto. O material será distribuído de forma mais informativa e incentivadora, 

usando as crianças e adolescentes como alvo principal da conscientização. 

Todo material distribuído deverá ser registrado e entregue de forma a ser 

rastreado pela Empalux, para que possa haver o controle da efetividade do projeto. 

Caso algum ponto de coleta não esteja realizando a distribuição dos kits, este será 

punido com a retirada dos coletores, e consecutivamente deixará de aparecer como 

um dos parceiros da campanha. 

Os coletores para as lâmpadas serão produzidos totalmente com matérias 

primas reutilizadas, já que o alvo principal também é sustentabilidade, e serão 

divididos em cores para cada tipo de lâmpada, facilitando o recolhimento e a 

separação da empresa responsável por este serviço.  

O consumidor poderá cadastrar-se no site da Empalux ou no da assessoria 

com o número do lote da lâmpada e o ponto de descarte utilizado, assim 

acumulando pontos que poderão ser trocados por produtos da marca Empalux. 

Os pontos de coleta selecionados na fase piloto não arcarão com custos na 

aquisição do material. Já aqueles que quiser adquirir de mais um Kit, deverão entrar 

em contato com o administrativo da empresa e comprar o kit que terá um valor 

simbólico de R$95,00 (noventa e cinco reais). 
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CONCLUSÃO 

 

Com o aumento global do consumo e a falta de uma gestão governamental e 

empresarial dos resíduos gerados pelos fornecedores, surge a necessidade de uma 

ferramenta que administre esses descartes. A Logística Reversa vem sendo a 

alternativa que os fabricantes e importadores encontraram para retirar do mercado e 

do meio ambiente todo o refugo gerado de suas vendas.  

Com um processo organizado e bem estruturado, com parcerias 

governamentais, será possível obter até uma projeção de lucros para as empresas 

que formarem parcerias com outras empresas que trabalham com a Logística 

Reversa, que, como vimos, visa a reciclagem, destruição e reutilização de materiais 

descartados. 

Algumas empresas já iniciaram seu trabalho seguindo o regime da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos,  adequando-se às novas normas.  

Sem esse tipo de engajamento e responsabilidade por meio dos fabricantes e 

distribuidores, o meio ambiente sofrerá as consequências do consumo e da 

consequente geração de lixo desenfreado.  

Os principais objetivos a serem alcançados nos primeiros anos de 

implementação da Logística Reversa será:  

1. Reduzir a Geração de Resíduos - em consonância com a percepção 

de que resíduos e, principalmente, resíduos em excesso significam 

ineficiência de processo, caso típico da atual sociedade de consumo. 

Este conceito envolve não só mudanças comportamentais, mas 

também novos posicionamentos do setor empresarial, como o 

investimento em projetos de eco design e eco eficiência, entre outros.  

2.  Reutilizar – aumentando a vida útil dos materiais e produtos e  

combatendo a obsolescência programada, entre outras ações de 

médio e grande alcance. É importante ampliar a relevância do 

conceito, muitas vezes confundido e limitado à implantação de 

pequenas ações de reutilização de materiais que resultam em objetos 

ou produtos de baixo valor agregado, descartáveis e /ou sem real valor 

econômico ou ambiental. Estas práticas têm sido comumente 

disseminadas como solução para o sério problema de excesso de 
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geração e disposição inadequada de resíduos e compõem muitas 

vezes, em escolas e comunidades, grande parte do que é considerado 

como educação ambiental.  

3. Reciclar – valorizando a segregação dos materiais e o 

encaminhamento adequado dos resíduos secos e úmidos, apoiando, 

desta forma, os projetos de coleta seletiva e a diminuição da 

quantidade de resíduos a serem dispostos, em consonância com as 

diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (MMA, 2011). 

 

Acima de tudo, o que será buscado pelos órgãos envolvidos nessa lei é a 

reeducação, mobilização e participação dos consumidores para que eles também 

participem do processo de descarte correto de materiais recicláveis. 
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