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Introdução
A logística reversa torna-se cada vez mais foco nas empresas
nos últimos anos, estando diretamente ligada a fatores de
ordem estratégica, competitiva, econômica e ecológica. O
estudo em questão aborda a implementação dos processos
reversos na utilização de paletes de uma empresa de bens de
consumo, no ramo de higiene e limpeza.

Metodologia
Estudo de caso exploratório, perfazendo as etapas de  
delineamento, subdividido em mapeamento dos processos e 
identificação de oportunidades. Implantação/Coleta de dados e 
análise dos dados cruzados. Coletados dados históricos da 
gestão do ativo anterior à implantação da Logística Reversa, 
dados estes do ano de 2015, e realizado comparativo com 
dados coletados de janeiro a abril de 2016, posterior à 
implantação da Logística Reversa. 

Objetivos
Implementação dos processos reversos na logística de paletes
de uma empresa de bens de consumo, objetivando redução das
ineficiências na gestão do ativo.

Resultados
A implantação da logística reversa de paletes na empresa de
estudo contribuiu para uma diminuição de custos na casa de
30% quando comparado ao cenário anterior, superando as
expectativas orçadas para o ano de 2016. Contribuiu
diretamente na redução no corte de árvores ocasionando
impacto positivo sobre a imagem da empresa e foi responsável
pela melhoria dos processos na gestão do ativo.

Conclusões
O estudo realizado mostrou, por meio dos dados empíricos, que
o retorno e a reutilização de materiais podem ser uma
alternativa para as empresas que procuram desenvolver
diferencial competitivo em relação à concorrência.
Com impacto sobre a imagem da organização, a questão
ambiental não deve ser desconsiderada na implantação de um
Sistema de Logística Reversa.
Outro aspecto que deve ser considerado é o mapeamento de
processos. Conhecer a cadeia como um todo, onde a empresa
se insere, desenvolvendo assim uma postura colaborativa, é
importante para agregar valor e reduzir os custos. A ótica sobre
a logística reversa é de que a mesma deve prover rentabilidade
e margem de lucro pela agregação ou captura de valor.
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