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A preocupação do ser humano e sua interação com o meio ambiente  é 

uma necessidade urgente para a sua sobrevivência. Assim, de maneira 

nova, se pensa em tecnologias que tornem a vida menos impactante e 

que demandem uma menor devastação do pplaneta. Para isso é preciso 

consolidar mecanismos que dêem condições para que a sociedade seja 

capaz de definir o rumo de seu desenvolvimento, fazendo de suas ações 

diretrizes para o cumprimento de metas éticas, de justiça social e 

sustentabilidade ambiental. Nos últimos anos a logística reversa 

adquiriu maior importância, tanto no contexto internacional quanto no 

nacional. Motivado pelo potencial de crescimento nessa área, o 

presente trabalho apresenta, inicialmente, uma visão geral sobre 

logística reversa, seus conceitos, aplicações e delimitações. O objetivo 

deste trabalho é  através de uma metodologia de estudo de caso 

apresentar o processo de logística reversa, que torna viável a 

reciclagem de todos os tipos de material que compõem uma 

embalagem cartonada, respeitando os conceitos e técnicas da 

literatura revisada. 
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1. Introdução 

Cada vez mais a questão ambiental ganha destaque no cenário mundial. Ações direcionadas 
para preservação do meio ambiente, antes realizadas de forma isolada, hoje já são mais 
sistêmicas e freqüentes. A conscientização da sociedade tem levado as empresas a buscar 
padrões que sejam compatíveis com a sustentabilidade ecológica, com olhos a encontrar uma 
solução para a poluição e para a escassez dos recursos naturais, como: tecnologias limpas, 
sistemas de gestão ambiental, responsabilidade social e, mais recentemente, a logística 
reversa. 

A logística direta tem estudos aprofundados há algum tempo e isso se deve à necessidade do 
cliente, que surge no momento em que a mercadoria é comprada, recebida, armazenada, 
separada, expedida, transportada e entregue na hora certa, no lugar certo e ao menor custo. 

Assim, a preocupação em relacionar a logística à luz das questões ambientais e econômicas, é 
que surge o fluxo reverso dos produtos e também de resíduos nas suas diferentes formas. 
Neste contexto podemos afirmar que as embalagens são responsáveis pelo impacto ambiental 
de resíduos sólidos urbanos, uma vez que seu descarte pós-consumo de forma inadequada 
causa conseqüências desastrosas para a população e o meio ambiente. 

O grande diferencial se dá quando percebido o valor que pode ser agregado com o exame dos 
fluxos reversos de produtos descartados pós-consumo ou pós-venda. Esse fluxo pode se dar 
por meio da reintegração de partes dos componentes ou dos materiais constituintes ao ciclo 
produtivo do negócio. 

O maior problema apontado por Caldwell (1999) é a falta de sistemas informatizados que 
permitam a integração da Logística Reversa ao fluxo normal de distribuição. Por esta razão, 
muitas empresas desenvolvem sistemas proprietários ou terceirizam este setor para firmas 
especializadas, mais capacitadas a lidar com o processo, como empresas de reciclagem de 
materiais pós-consumo. 

O objetivo deste estudo é verificar a contribuição dos canais reversos de embalagens 
cartonadas laminadas com plásticos e alumínio para a gestão de resíduos sólidos urbanos, por 
meio de um estudo de caso único na empresa Tetra Pak. 

2. Revisão bibliográfica 

2.1 Origem e definição de logística reversa 

A logística é um processo da administração geral que tem grande importância na cadeia 
produtiva de um bem ou serviço. Na Antigüidade muitos produtos eram encontrados em 
regiões distantes e estavam disponíveis somente em uma determinada época do ano (Ballou, 
1993). 

A logística foi a forma encontrada para superar esse problema geográfico e proporcionar 
facilidades no transporte de mercadorias. Ballou (1993) define logística voltada para a área 
empresarial da seguinte forma: 

trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem, que facilitam 
o fluxo dos produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o 
ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam 
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os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de 
serviço adequados aos clientes a um custo razoável (BALLOU, 1993, p. 24) 

Há investimentos em pesquisas e desenvolvimento acerca de quatro variáveis importantes 
para a logística: aquisição, movimentação, armazenagem e entrega de produtos, para reduzir 
custo e diferenciar os serviços. Como resultado destes esforços é possível afirmar que a 
logística provoca mudanças significativas nas organizações.  

Uma tendência recente é o estudo da Logística Reversa que tornou-se viável com o avanço da 
tecnologia da informação, a adoção de um gerenciamento orientado para processos e 
sobretudo a necessidade de obter a sustentabilidade ambiental. 

A origem da logística reversa está nos anos 70 e 80 tendo seu foco principal relacionado com 
o retorno de bens para serem processados em reciclagem dos materiais, sendo denominados e 
analisados como canais de distribuição reversos. A partir dos anos 90, pela acentuada redução 
de ciclo de vida dos produtos, pela identificação de novas oportunidades competitivas por 
meio de custos e de relacionamentos empresariais, pela defesa de imagem corporativa e de 
responsabilidade empresarial ou ainda devido ao aumento de legislações, observa-se uma 
ampliação de seu escopo (LEITE, 2003). 

Portanto, após certa evolução do conceito, há três principais definições de Logística Reversa, 
que corroboram para o entendimento e difusão desta prática, que ainda é pouco conhecida e, 
em alguns casos, refutada pelas empresas. 

Para Stock (1998, p.20), “o termo refere-se ao papel da logística no retorno de produtos, 
redução na fonte, reciclagem, substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de 
resíduos, e reforma, reparação e remanufatura”. 

Já Rogers e Tibben-Lembke (1998), sustentam que Logística Reversa é: 

o processo de planejamento, implementação e controle da eficiência, do 
custo efetivo do fluxo de matérias-primas, estoques de processo, produtos 
acabados e as respectivas informações, desde o ponto de consumo até o 
ponto de origem, com o propósito de recapturar valor ou adequar o seu 
destino. (ROGERS;TIBBEN-LEMBKE, 1998, p. 2) 

Finalmente para Leite (2003), um dos estudiosos mais dedicados ao assunto no Brasil, afirma 
que: 

A área da Logística Empresarial que planeja, opera e controla o fluxo, e as 
informações logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e 
de pós - consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, através dos 
canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: 
econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros. 
(LEITE, 2003, p.16) 
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Figura 1: Fluxo Logística Reversa 

Fonte: adaptado de Leite, 2003 

Administração de devoluções, como é chamada a Logística Reversa por Lambert et al. (1998) 
envolve o retorno dos produtos à empresa vendedora por motivo de defeito, excesso, 
recebimento de itens incorretos ou outras razões.  

Os autores pesquisados mostram a economia relacionada ao gerenciamento da Logística 
Reversa. Rogers e Tibben-Lembke (1998) pesquisaram uma empresa varejista que obteve 
25% de lucros com o gerenciamento da Logística Reversa.  

As razões apontadas para a não implementação da Logística Reversa nas empresas são: a falta 
de sistemas informatizados que se integrem ao sistema de logística tradicional (CALDWELL, 
1999); a dificuldade em medir o impacto do retorno de produtos e/ou materiais, com o 
conseqüente desconhecimento da necessidade de controlá-lo (ROGERS & TIBBEN-
LEMBKE, 1998); e o fluxo reverso por não representar receita, na maioria das vezes, recebe 
pouca ou nenhuma prioridade das empresas.  

2.2 Canais de distribuição reversos de bem de pós-consumo 

Em geral, os fabricantes, os distribuidores e varejistas não se sentem responsáveis por seus 
produtos após o consumo. A maioria dos produtos usados é descartada ou incinerada com 
consideráveis danos ao meio ambiente. Atualmente, legislações mais severas e a maior 
consciência dos consumidores e empresários sobre danos ao meio ambiente estão levando as 
empresas a repensarem a responsabilidade sobre seus produtos após o uso. A Europa, 
particularmente a Alemanha, é pioneira na legislação sobre o descarte de produtos pós-
consumo. (Rogers e Tibben-Lembke, 1998). 

Os bens de pós-consumo são os produtos que já estão no final da vida útil, que pode ser 
prolongada se outras pessoas encontrarem ainda utilidade no produto, mantendo-o em uso por 
mais tempo. Quando chega ao final da vida útil o produto pode ser reciclado ou depositado 
em aterros, o que causa impacto ao meio ambiente. Isso significa que há três possibilidades no 
pós-consumo: o reuso, a reciclagem e a destinação final em aterros. 

Os bens são classificados em descartáveis, duráveis e semiduráveis. O bem descartável se 
caracteriza pela vida útil com duração de algumas semanas, típico de embalagens. Os duráveis 
que apresentam vida útil de anos a décadas e os semiduráveis que duram alguns meses, e para 
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enfoque de distribuição reversa, ora apresentam características de duráveis ora de 
descartáveis. (Leite 2003). 

Outra divisão importante acerca do canal de distribuição reverso é se ele é de ciclo aberto, 
quando o bem gerado pelo material reciclado é diferente do original e de ciclo fechado, 
quando a reciclagem produz um produto similar ao de origem. (Leite 2003). 

2.3 Logística reversa e meio ambiente 

A logística reversa é um programa que contribui para desviar de aterros sanitários ou lixões, 
resíduos sólidos que poderiam ser reciclados. Com isso alguns objetivos importantes são 
alcançados, como: a vida útil dos aterros é prolongada e o meio ambiente é menos 
contaminado.  

O discurso quase comum é de que todo bem de pós-consumo é assunto para o governo, para a 
indústria, para engenheiros e sanitaristas e que cabe a eles encontrar as soluções para o 
problema. Todavia, é importante entender que deve haver uma sensibilização dos 
consumidores. Não obstante, ainda há as variáveis que podem contemplar oportunidades 
únicas e vantajosas, como por exemplo a economia oriunda de reaproveitamento, reutilização, 
reuso, reciclagem, bem como a questão da preservação ambiental consolidada por diversas 
legislações e também pela ISO 14000 (Leite 2003). 

As novas regulamentações ambientais, em especial as referentes aos resíduos, vêm obrigando 
aos programas de logística a incluir os "custos e benefícios externos". E, em função disso, 
entende-se que a logística verde pode ser vista como um novo paradigma no setor. 

Uma das regulamentações importantes sobre o tema no Brasil é a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que surge da necessidade de uma definição clara das diretrizes e dos 
instrumentos aplicáveis aos resíduos sólidos.  

Com a preocupação de não geração, prevenção e redução da geração dos resíduos sólidos é 
que a Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos - SQA, a partir de 
2005, consolidou diversos os documentos, partindo da Proposição CONAMA n° 259/99, 
aprovada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e das propostas 
estabelecidas das discussões que se sucederam no Seminário CONAMA realizado em 2004.  

Propostas de projeto de lei preocupadas com a prevenção da geração de resíduos sólidos, mais 
efetivamente do conceito reciclar, reduzir e reutilizar, são sinalizadores de que tal questão já 
recebe atenção, mesmo que ainda muito incipiente, por parte Governo. Existe uma clara 
tendência de que a legislação ambiental caminhe no sentido de tornar as empresas cada vez 
mais responsáveis por todo ciclo de vida dos produtos. Isto significa ser responsável pelo 
destino após a entrega dos produtos aos clientes e pelo impacto que produzem no meio 
ambiente. 

A embalagem cartonada tem provocado grande impacto ambiental nas últimas décadas pela 
dificuldade de separar e reciclar os elementos que compõem o produto. 

3. Método de pesquisa 

Com o intuito de acompanhar as fases da logística reversa em uma empresa e confrontar a 
prática observada com a teoria sobre esse assunto, optamos pelo método de pesquisa 
exploratória na forma de estudo de caso. 
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Para Acevedo (2006), “o objetivo da pesquisa exploratória é proporcionar maior compreensão 
do fenômeno que está sendo investigado, afim de que o autor delineie de forma mais precisa o 
problema”. 

O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso único na empresa Tetra Pak. Para Yin 
(2005), “um projeto de estudo de caso único é justificável quando representa um caso típico 
ou representativo ou quando o caso serve a um propósito”. Este estudo teve o propósito de 
explorar uma unidade de análise única, que fora escolhida devido a destacada 
representatividade em desenvolvimento tecnológico e comercial. 

De acordo com Yin (2005), existem seis fontes de evidências que podem ser usadas em 
estudo de caso: entrevistas, registros em arquivo, pesquisa documental, observação direta e 
participante. Neste estudo a coleta de dados foi obtida por meio de duas fontes de evidência: 
entrevistas estruturadas e não-estruturadas e análise da documentação da empresa. 

 As entrevistas não-estruturadas foram realizadas com dois funcionários da empresa, 
responsáveis pela área de logística reversa, bem como uma entrevista estruturada com 
executivo da empresa sobre os aspectos da Gestão Ambiental, política ambiental, 
regulamentos legais, metas ambientais, legislação ambiental e códigos de práticas setoriais, 
identificação de melhoria tecnológica, entre outros itens abordados. 

Os documentos utilizados para a coleta de informações sobre os processos internos da 
empresa estudada foram os relatórios administrativos internos e os manuais de procedimento 
operacional, que possibilitaram a análise da logística reversa da empresa Tetra Pak.  

O levantamento bibliográfico partiu da análise de artigos anteriormente publicados sobre o 
tema, site da empresa na internet; mas que não responderam a questão de pesquisa quanto a 
aplicabilidade dos modelos de Logística Reversa. 

4. Estudo de caso da empresa Tetra Pak 

De acordo com o site da Tetra Pak (2007), em 1951, o sueco Dr. Ruben Rausing idealizou 
uma embalagem, em formato de tetraedro (quatro faces, triangular, com base horizontal). Um 
ano depois, em 1952, a empresa já comercializava sua primeira máquina de embalagens 
cartonadas. O creme de leite foi o primeiro produto a ser embalado pela Tetra Pak. Três anos 
depois as embalagens da Tetra Pak começaram a acondicionar leite pasteurizado. A 
embalagem tipo longa vida, também chamada de cartonada ou multicamadas, só foi criada em 
1961. Foi neste ano que o Dr. Ruben Rausing uniu os conceitos de ultrapasteurização e 
embalagem asséptica, criando a embalagem que protegeria o leite, sem necessidade de 
conservantes e refrigeração.  

A empresa expandiu suas atividades na década de 90, adquirindo a Alfa Laval, um dos 
maiores fornecedores mundiais de equipamentos e plantas para a indústria alimentícia. A 
Tetra Pak passou a oferecer a seus clientes sistemas integrando as linhas de processamento, 
envase e distribuição de produtos. 

Hoje, a Tetra Pak, uma multinacional sueca, está presente em mais de 165 países, conta com 
45 fábricas de embalagens e 11 fábricas de máquinas para envase no mundo.- é uma 
organização global que produz sistemas integrados para processamento, envase, distribuição e 
embalagens cartonadas para alimentos como leite e derivados, sucos, chás, derivados de 
tomate, cremes, molhos e outros. Em 2006 foram entregues mais de 129 bilhões de 
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embalagens em todo o mundo. A atuação da Tetra Pak no Brasil está atrelada ao 
desenvolvimento da indústria e do mercado de alimentação.  

 A Tetra Pak possui o Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001:1996, implementado na 
fábrica de Monte Mor desde 1997 e na fábrica de Ponta Grossa, desde 2001. Nesse período 
também foi feita a integração do sistema ambiental com o sistema de qualidade (certificado 
segundo a ISO 9001:2000) e os procedimentos de segurança levando a um Sistema Integrado 
de Gestão. 

Com a implementação do conceito de Gestão Ambiental, vários projetos ambientais têm se 
intensificado, como a construção da Planta de Resíduos Sólidos, a Estação de Tratamento de 
Efluentes, o Sistema de Ultrafiltração para reciclagem de tintas, substituição de produtos 
químicos e projetos de educação ambiental em escolas, cooperativas de recicladores e apoios 
a prefeituras e a sociedade.  

A Tetra Pak possui duas fábricas de embalagens e oito escritórios de vendas. A primeira 
fábrica foi inaugurada em 1978, na cidade de Monte Mor (interior de São Paulo), e a segunda 
em 1999, em Ponta Grossa (Estado do Paraná).  

A tecnologia UHT (do inglês Ultra High Temperature) foi responsável pelo aumento no 
consumo de leite, primeiro produto envasado em uma embalagem da Tetra Pak no Brasil. O 
mercado de leite de consumo no Brasil dobrou ao longo da última década. Em 1993, o 
consumo era de pouco mais de 5 bilhões de litros, volume que chegou a mais de 10 bilhões 
em 2006. O crescimento foi observado após a introdução do leite longa vida nos lares 
brasileiros. Houve um crescimento médio de aproximadamente 19% ao ano nos últimos 
dezessete anos. Hoje, segundo dados da Latin Panel/Ibope, 87% dos lares brasileiros já 
consomem leite longa vida. 

A Tetra Pak apoia, mas não se responsabiliza, pela coleta seletiva e reciclagem das 
embalagens pós-consumo. A empresa desenvolve a cadeia de reciclagem por meio de seu 
programa de educação ambiental – que, segundo a empresa, já beneficiou mais de cinco 
milhões de crianças no país – e ainda por meio dos programas de apoio à coleta seletiva nos 
municípios, cooperativas de separação de materiais recicláveis e apoio a empresas 
recicladoras.  

4.1 A embalagem cartonada 

A Tetra Pak desenvolveu no Brasil a tecnologia de reciclagem a Plasma, que separa o plástico 
e o alumínio que compõem a embalagem, após a retirada das camadas de papel. A tecnologia 
é inédita no mundo e, segundo a empresa, permite que os três materiais voltem à cadeia 
produtiva como matérias-primas secundária, reduzindo o impacto ambiental do produto. 

A embalagem longa vida possui uma estrutura formada por três materiais: papel, plástico e 
alumínio, distribuídos em seis camadas. 

O papel utilizado nas embalagens é o duplex com uma camada branca que, segundo o site da 
Tetra Pak (2007), não utiliza cloro para o seu clareamento e suas principais funções são dar 
suporte mecânico à embalagem e receber a impressão.  

O alumínio, extraído da bauxita, está presente numa pequena camada da embalagem. Possui a 
importante função de proteger contra a entrada da luz, do oxigênio e de impedir a troca de 
aromas entre o alimento e o meio externo. Na embalagem fica entre várias camadas de 
plástico, não entrando em contato com o alimento. 
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O plástico usado na embalagem longa vida é o polietileno de baixa densidade. Presente em 
quatro camadas na embalagem, suas funções são isolar o papel da umidade, impedir o contato 
do alumínio com o alimento e servir como elemento de adesão dos outros materiais presentes 
na estrutura, como o papel e o alumínio. 

Além do papel, o plástico e o alumínio da embalagem longa vida também podem ser 
reciclados, sendo que após a separação das fibras de papel, podem retornam a cadeia 
produtiva sob a forma de vários objetos, tais como placas e telhas.  

A embalagem cartonada dispensa o uso de conservantes e não precisa de refrigeração, 
economizando energia da geladeira e de caminhões frigoríficos e diminuição do uso do gás 
CFC, um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio, presente ainda em diversos 
sistemas de refrigeração. O peso da Embalagem é outro fator importante, pois, para embalar 
um litro de alimento, são necessários somente 28 gramas de material, economizando recursos 
naturais e gasto de combustível durante o transporte. 

Segundo informação da empresa, as embalagens longa vida deixam as fábricas da Tetra Pak 
na forma de bobinas, eliminando acréscimo de volume que espaços vazios poderiam produzir. 
Desta forma, o transporte até a indústria alimentícia é otimizado, reduzindo o consumo de 
combustível e emissão de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, se comparado com o 
transporte de embalagens rígidas vazias, 

Após o envase, as embalagens possuem forma de caixas, que são dispostas uma ao lado da 
outra, colocadas dentro de caixas maiores, e empilhadas. Como uma embalagem longa vida 
pesa 28g, ela corresponde a 3% do peso e o produto a 97%. Assim, o transporte entre a 
indústria alimentícia e os pontos de distribuição ou consumo são também otimizados, pois a 
maior parte corresponde ao transporte do produto e não da embalagem. 

4.2 Coleta seletiva e reciclagem da embalagem Tetra Pak 

A coleta seletiva possibilita a diminuição da quantidade de lixo enviada aos aterros sanitários, 
da extração de recursos naturais, do consumo de energia e da poluição, e ainda contribui para 
a limpeza urbana e a conscientização dos cidadãos a respeito do tema, além de gerar 
empregos. 

A empresa Tetra Pak dá apoio ao trabalho das cooperativas que coletam a embalagem, 
auxiliando com informações técnicas sobre a reciclagem e o beneficiamento das embalagens 
cartonadas longa vida, além de fornecer material informativo para a comunidade em que a 
cooperativa está inserida. Em alguns casos, a empresa auxilia na infra-estrutura da 
cooperativa cedendo prensas manuais para preparação dos materiais para reciclagem. 

Por ser uma embalagem leve, seu peso não é tão expressivo no lixo urbano. O peso da 
embalagem longa vida representa 2% do lixo urbano, segundo a pesquisa Ciclosoft, um banco 
de dados atualizado sobre coleta seletiva em cidades brasileiras (CEMPRE, 2006). Segundo 
dados da Limpurb (2007), as embalagens longa vida correspondem aproximadamente a 1,18% 
do peso de todos os resíduos sólidos domiciliares da cidade de São Paulo. 

A reciclagem é umas das alternativas para o tratamento do lixo urbano e contribui para a 
conservação do meio ambiente, porque a matéria-prima secundária é reaproveitada para fazer 
novos produtos.  

Existem tecnologias disponíveis para a reciclagem das embalagens da Tetra Pak. A 
reciclagem das fibras e do plástico e do alumínio, que compõem a embalagem, começa nas 
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fábricas de papel, em um equipamento chamado hidrapulper, semelhante a um liquidificador 
gigante. 

Durante a agitação do material com água e sem produtos químicos, as fibras são hidratadas, 
separando-se das camadas de plástico e alumínio. Em seguida, essas fibras são lavadas e 
purificadas e podem ser usadas para a produção de papel utilizado na confecção de caixas de 
papelão ou na produção de material gráfico, como os folhetos distribuídos pela Tetra Pak. O 
material composto de plástico e alumínio é destinado para fábricas de processamento de 
plásticos, onde é reciclado por meio de processos de secagem, trituração, extrusão e injeção. 
Ao final, esse material é usado para produzir peças plásticas como cabos de pá, vassouras, 
coletores e outros. 

Outro processo de reciclagem permite que o plástico com alumínio seja triturado e prensado a 
quente, transformando-se em uma chapa semelhante ao compensado de madeira que pode ser 
usada na fabricação de divisórias, móveis, pequenas peças decorativas e telhas. Esses 
materiais têm grande aplicação na indústria de construção civil. 

Uma tecnologia desenvolvida no Brasil trabalha com o processamento do composto de 
plástico e alumínio em um forno de plasma. O sistema aquece a mistura de plástico e alumínio 
a altíssimas temperaturas em uma atmosfera sem oxigênio (que preserva a qualidade do 
alumínio). Neste processo, o plástico se quebra em moléculas, transformando-se em parafina e 
o alumínio se funde, tornando-se matéria-prima pura novamente, que pode voltar para o uso 
em embalagens longa vida. Uma planta em escala industrial da tecnologia plasma iniciou a 
operação em junho de 2005, por meio de uma parceria da Tetra Pak, Klabin, Alcoa e TSL. 

Assim, o processo para reciclagem das embalagens cartonadas acontece em duas etapas. A 
primeira é a retirada do papel e posteriormente o processamento do polietileno e alumínio que 
pode ser reciclado de várias formas diferentes. 

Entretanto, alguns cuidados auxiliam na separação, armazenamento e coleta seletiva. É 
importante que as embalagens estejam livres de resíduos orgânicos como restos de comidas, 
evitando odores desagradáveis ao material armazenado. Outra forma é manter as embalagens 
compactas, sem ar, pois diminui o volume de material que deve ser encaminhado para coleta 
seletiva. 

Conforme dados fornecidos pela CEMPRE (2006), 23% foi a taxa de reciclagem de 
embalagens longa vida no Brasil em 2005, totalizando cerca de 40 mil toneladas. Cada 
tonelada de embalagem cartonada reciclada gera, aproximadamente, 680 quilos de papel kraft. 
No Brasil, é previsto um aumento constante da reciclagem dessas embalagens devido à 
expansão das iniciativas de coleta seletiva com organização de municípios, cooperativas e 
comunidade e ao desenvolvimento de novos processos tecnológicos. A taxa de reciclagem 
mundial é de 16% de embalagens longa vida pós-consumo. 

A reciclagem com resíduos de plástico permite produzir placas super-resistentes a impactos, 
capazes de receber tintas, colas, adesivos, além de ser um excelente isolante térmico, que 
podem ser usadas como pisos, bancos de jardim, divisórias, revestimentos, produção de telhas 
e compensados. Essas placas substituem as convencionais e apresentam grande vantagem com 
relação à umidade e temperatura. As placas servem, também, como divisórias, tampo de 
mesas, entre outros produtos. 

Quanto aos resíduos do pós-consumo, máquinas de desenvase foram desenvolvidas para 
extrair o alimento das embalagens e permitir a devida destinação tanto dos resíduos de 



 

XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
A integração de cadeias produtivas com a abordagem da manufatura sustentável. 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2008 
 
 
 
 

 

 
 

10

alimentos quanto das embalagens descartadas. Os restos de alimentos seguem o mesmo 
destino dos outros resíduos orgânicos das indústrias alimentícias e as embalagens vazias 
seguem para o mesmo processo de reciclagem das embalagens pós-consumo. 

Há ainda a possibilidade de utilizar as embalagens longa vida na compostagem, como a 
matéria-prima principal é o papel ela pode ser encaminhada para produção de húmus utilizado 
em hortas e jardins. 

Outra alternativa para a destinação das embalagens longa vida é a incineração. A embalgem 
Tetra Pak têm poder calorífico de 21.000 BTUs por quilo. Isso significa que uma tonelada 
gera energia na forma de calor equivalente ao que é obtido com a queima de 5 metros cúbicos 
de lenha (50 árvores adultas) ou 500 quilos de óleo combustível. Além do vapor d’água, a 
queima do resíduo produz gás carbônico e trióxido de alumínio na forma sólida, usado como 
agente floculante em tratamento de água ou como agente refratário em alto-fornos. Essa 
alternativa é muito usada em países europeus, que já possuem incineradores instalados com 
grandes controles ambientais e preparados para recuperação energética. 

A embalagem longa vida é um material estável e atóxico, assim sua destinação para aterros 
sanitários contribui para a ocupação de áreas e aumenta o volume a ser depositado. Estudos 
realizados na Alemanha mostram que as embalagens longa vida geram 60% menos volume 
em aterros sanitários em comparação a outros tipos de materiais. Para se ter uma idéia, 300 
embalagens cartonadas de 1 litro, vazias e compactadas, ocupam o espaço equivalente a 11 
litros. 

A Tetra Pak incentiva cidades que adotam a coleta seletiva por meio da confecção de folhetos 
educativos e apoio técnico às prefeituras e cooperativas de catadores. Esse trabalho é 
fundamental para que os materiais recicláveis sejam separados.  

5. Análise e discussão dos resultados 

Segundo Tesch (1990), a análise comparativa é o principal recurso intelectual do pesquisador 
que utiliza os métodos de pesquisa qualitativa. As diferenças e similitudes identificadas no 
cotejamento das fases do processo contribuíram para ampliar o potencial explicativo do 
fenômeno e sistematizar o desenvolvimento logístico reverso. Esta seção tem o objetivo de 
comparar os resultados obtidos na literatura revisada e discutir esses resultados na análise da 
implantação da Logística Reversa na empresa Tetra Pak, resumida na Tabela 1. 

 

ETAPAS LR O que o preconiza a Literatura O que a Tetra Pak faz 

Razões do retorno 

(Porque 
retornar?) 

Da manufatura: excesso de 
matérias-primas, retorno de controle 

de qualidade, subprodutos. 

Retorno na distribuição: recall, 
retorno B2B comercial, ajustes de 

estoque, retornos funcionais. 

Retorno do consumidor: retorno 
B2C comercial, garantia, serviço, 

fim de uso, fim de vida 

Fim da vida útil 



 

XXVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
A integração de cadeias produtivas com a abordagem da manufatura sustentável. 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2008 
 
 
 
 

 

 
 

11

Processos nas 
fases de retorno. 

(Como retornar?) 

Processo direto: reuso, revenda, 
redistribuição 

Processo de reaproveitamento: reparo, 
reforma, remanufatura, reciclagem, 

incineração. 

Processos nas etapas reversas: 
coleta, inspeção, seleção, triagem, 

recuperação. 

 

Reciclagem: quando os ganhos 

econômicos e ambientais 

superam os seus custos 

Direcionadores: 

(Porque receber?) 

Econômicos: ganhos diretos, ganhos 
indiretos. 

Legislativos: direitos do 
consumidor, pro- ambiental. 

Cidadania corporativa 

Cidadania: diminuição da 
quantidade de lixo enviada para 

aterros sanitários e usinas de 
tratamento de lixo orgânico, 

desenvolvimento das indústrias de 
reciclagem, diminuição da 

extração de recursos naturais, 
redução do consumo de energia e 
da poluição, contribuição para a 

limpeza da cidade, 
Conscientização dos cidadãos a 

respeito do destino do lixo, 
geração de empregos e otimização 

de custos. 

Atores ou agentes 
no retorno 

(Quem organiza o 
retorno?) 

Empresas da cadeia direta; 

Empresas especializadas em 
logística reversa, 

Instituições governamentais, 
Negócios de oportunidade. 

Tetra Pak tem trabalhado em 
parceria com empresas 

recicladoras de papel, aumentando 
a transferência de tecnologias para 
reciclagem e criando um mercado 
para as embalagens pós-consumo. 

Destino final dos 
produtos 

retornados. 

Retorno ao vendedor,  Retorno a 
indústria, 

Venda como novo, Venda via outlet, 

Venda em mercado secundário, 
Doação, 

Reforma, Reciclagem, Aterro 

Fibra de papel: produz-se papelão 
ondulado, bandejas de ovos, 

palmilhas de sapato, papel toalha, 
higiênico, entre outros.Plástico e 

alumínio são vendidos para 
empresas de processamento de 

plástico para que, após um 
processo de secagem, trituração, 
extrusão e injeção sõ produzidos 
cabides, réguas, canetas, pés de 
geladeira, enfim, materiais de 

plástico reciclado, mantas isolantes 
para telhados, além dos já citados 

no estudo de caso 

Retorno a 
Indústria 

Após reciclagem, retorno ao 
processo produtivo 

Não retorna 
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Fonte: Adaptação Leite, (2003)  
Tabela 1 Etapas da Logística Reversa desenvolvidas pela Tetra Pak 

Na Tabela 1 foi explicitado de forma detalhada as ações que a empresa Tetra Pak executa para 
a realização do processo logístico reverso. É possível identificar que a Tetra Pak não tem 
interesse econômico a primeira vista, uma vez que ela utiliza da parceria colaborativa para a 
execução dos ciclos abertos, aumentando a transferência de tecnologias para reciclagem e 
criando um mercado para as embalagens longa vida pós-consumo. Além disso, nos 
municípios que implantaram a coleta seletiva, tem oferecido apoio técnico e contribuído na 
educação da população para aumentar a quantidade de materiais coletados, tendo ajudado 
ainda nos contatos iniciais com as empresas recicladoras. 

Não obstante, percebemos, ao analisar os documentos da empresa, que a coleta seletiva traz 
benefícios diversos na revalorização econômica e social: diminuição da quantidade de lixo 
enviada aos aterros ou às usinas de tratamento de lixo orgânico; desenvolvimento da indústria 
de reciclagem, gerando novos empregos; diminuição da extração de recursos naturais; 
redução do consumo de energia e da poluição; contribuição para redução de custos de limpeza 
da cidade; e conscientização dos cidadãos a respeito do destino do lixo.  

Verificou-se também na literatura, que este processo reverso pode ser encarado pelas 
organizações com enfoques diferentes: para alguns os programas de logística reversa traz 
benefícios como a redução de custos, enquanto que para outros pode representar um problema 
operacional ou de aumento de custos( MALINVERNI 2002.) 

Outros motivos estratégicos para que as empresas operem os canais reversos podem ser, além 
do já citado ganho econômico, o aumento da competitividade, a limpeza dos canais 
(estoques), respeito a legislação e a recuperação de ativos (ROGERS; TIBBEN- LEMBKE, 
1998). Os canais reversos são os ciclos abertos, ou seja, o destino das embalagens ao processo 
produtivo após a reciclagem são outras empresas. A empresa estudada utiliza a parceria com 
outras empresas para a reciclagem do papel e também fomenta apoio a atores da cadeia 
reversa, como pequenas empresas recicladoras, não aproveitando o material reciclado para a 
reintegração do processo produtivo.  

5. Considerações Finais 

Apesar de muitas empresas conhecerem a importância que o fluxo reverso tem, a maioria 
delas encontram dificuldades que causam desinteresse em implementar o gerenciamento da 
logística reversa. 

O uso de embalagens longa vida contribui diretamente para a redução na fonte geradora, pois 
é uma embalagem leve, que permite a conservação dos alimentos por um grande período de 
tempo. Não obstante, é uma embalagem eficiente na preservação dos alimentos. 

A empresa Tetra Pak buscou adequar-se a realidade ambiental cada vez mais exigente, 
desenvolvendo novas práticas sustentáveis por meio de parcerias. O mercado de reciclagem 
de embalagens cartonadas envolve cooperativas de catadores, indústrias papeleiras, de 
plástico, fabricantes de placas e telhas e de alta tecnologia, como a de plasma. Além disso, a 
reciclagem de embalagens longa vida também contribui para o crescimento do mercado de 
produtos reciclados, como os fabricados a partir de papel reciclado, de plástico reciclado 
como vassouras e o de placas e telhas recicladas. Outro ponto a destacar é o leque de 
oportunidades que surge com o uso de matéria-prima secundária alternativa para fabricação 
de móveis, peças de escritórios, entre outros. 
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No Brasil, o mercado de reciclagem tem crescido nos últimos anos, com o fortalecimento das 
empresas já existentes e a abertura de novos empreendimentos em todas as regiões do País.  

Para estudos futuros recomenda-se pesquisas com as empresas reciclam a embalagem Tetra 
Pak, para verificar a logística dos fluxos reversos e com catadores dessa matéria-prima 
secundária para conhecer as dificuldades da coleta seletiva da embalagem cartonada, que 
apresenta ainda índices baixos de reciclagem se comparado a outros materiais. 
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