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RESUMO

Título: Logística reversa em empresas da Região Sul Fluminense após a implementação da Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
Objetivo: O objetivo geral desta Dissertação é analisar as mudanças de prioridades na Logística Reversa
(LR) em empresas da região Sul Fluminense após a implementação da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS). Para se atingir este objetivo principal, foram identificadas práticas de LR em empresas
da região Sul Fluminense, em nove ramos da economia de modo a medir a importância destas com o
uso de um método de auxílio multicritério à decisão. Após esta priorização, foi feita a comparação por
meio da análise de compatibilidade, com estudo realizado por Hernández (2010), identificando quais
das atividades priorizadas por ramo estudado são práticas de economia circular (EC).
Procedimentos/método para a solução do problema: O estudo foi desenvolvido mediante pesquisa
exploratória por meio de questionários e analisado com o uso do método de tomada de decisão, Analytic
Hierarchy Process (AHP). A amostra incluiu empresas da Região Sul Fluminense, que representam
nove ramos da economia e que realizam algum tipo de prática de LR. Os dados foram inicialmente
analisados por meio do software Super Decisions.
Resultados: Como resultados principais, identificaram-se quais critérios/programas e
alternativas/atividades da LR são prioritários para cada ramo analisado, comparando se houve mudança
efetiva ou não, após a PNRS homologada em 2010. Ao comparar este estudo, com o da Hernández
(2010), percebe-se que o programa legal vem ganhando um maior destaque ao dar a questão da
sustentabilidade uma maior relevância.
Implicações práticas: Como implicações práticas, esta pesquisa resultou na análise de quais
critérios/programas e alternativas/atividades de LR são priorizadas na região Sul Fluminense e se estes
se incluem no conceito de economia circular, o que gera uma visão prática para as empresas analisarem
seu sistema de LR e se houve mudança efetiva após a PNRS, o que contribui para a implementação da
economia circular. O estudo realizou a análise na região Sul Fluminense, porém outras regiões podem
realizar a adequação do presente estudo.
Originalidade e contribuições: A LR ganha destaque nos tempos atuais, sendo importante para o
fortalecimento da empresa, seja em relação a aspectos sociais, ambientais e econômicos. Esse estudo
contribui, pois, inova ao analisar critérios/programas e alternativas/atividades de LR, na região Sul
Fluminense, e sua relação com a economia circular, conceito considerado por muitos relativamente
novo, ao analisar o cenário após a implementação da PNRS.
Produção Técnica/Tecnológica: A integração de aspectos sustentáveis como EC, LR, gestão de
resíduos e PNRS no estudo apresentado é um produto técnico derivado da análise realizada. A
aplicabilidade do estudo é testada e validada ao analisar sua compatibilidade com modelo proposto por
Hernández (2010).
Palavras-chave: Economia Circular, Logística Reversa, Multiple Criteria Decision
Making (MCDM), Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

ABSTRACT
Title: Reverse Logistics in companies in the South Fluminense region, after the implementation of the
National Solid Waste Policy.
Objective: The general objective of this Dissertation is to analyze the changes in priorities in Reverse
Logistics (RL) in companies in the South Fluminense region after the implementation of the Brazilian
National Solid Waste Policy (PNRS). To achieve this main objective, RL practices were identified in
companies in the South Fluminense region, in nine branches of the economy, to measure their
importance using a multicriteria decision aid method. After this prioritization, the comparison was made
through the compatibility analysis, with a study carried out by Hernández (2010), identifying which of
the activities prioritized by field studied are circular economy practices (CE).
Procedures/methods for solving the problem: The study was developed through exploratory
research through questionnaires and analyzed using the decision-making method, Analytic Hierarchy
Process (AHP). The sample included companies from the South Fluminense region, which represent
nine branches of the economy and which carry out some type of RL practice. Data were initially
analyzed using the Super Decisions software.
Results: As main results, it was identified which RL criteria/programs and alternatives/activities were
prioritized for each analyzed branch, comparing whether there was an effective change or not, after the
Brazilian National Solid Waste Policy approved in 2010. When comparing this study with that of
Hernández (2010), the legal program has gained greater prominence by giving the issue of sustainability
greater relevance.
Practical implications: As practical implications, this research resulted in the analysis of which RL
criteria/programs and alternatives/activities are prioritized in the South Fluminense region and whether
these are included in the concept of circular economy, which generates a practical vision for companies
to analyze their system of RL and if there was an effective change after the Brazilian National Solid
Waste Policy, which contributes to the implementation of the circular economy. The study carried out
the analysis in the South Fluminense region, but other regions may adjust the present study.
Originality and contributions: Reverse Logistics is highlighted nowadays, being important for the
company's strengthening, whether in relation to social, environmental, and economic aspects. This study
contributes, therefore, innovating by analyzing RL criteria/programs and alternatives/activities in the
South Fluminense region, and its relationship with the circular economy, a concept considered by many
to be relatively new, when analyzing the scenario after the implementation of Brazilian National Solid
Waste Policy.
Technical/Technological Production: The integration of sustainable aspects such as CE, RL,
waste management and Brazilian National Solid Waste Policy in the study presented is a technical
product derived from the analysis carried out. The applicability of the study is tested and validated by
analyzing its compatibility with the model proposed by Hernández (2010).
Keywords: Circular Economy, Reverse Logistics, Multiple Criteria Decision Making (MCDM),
Brazilian National Solid Waste Policy (PNRS).
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1 INTRODUÇÃO
A economia mundial vem passando por um processo de globalização intensificada por
diversos agentes, o que aumenta a conscientização relacionada a questões que envolvem
sustentabilidade, de modo que a sociedade, governo, consumidores e empresas adotem medidas
conscientes em seus processos durante todo o ciclo de vida dos produtos (SUBRAMONIAM,
2010). Aliado à crescente preocupação ambiental, tem-se o fato de que as inovações
tecnológicas exigem que as empresas sejam capazes de oferecer produtos e serviços inovadores
aos seus consumidores, com grande variedade de produtos e, portanto, menores ciclos de vida,
além de priorizar as necessidades dos clientes, de maneira a pensar além do uso dos produtos,
no seu descarte, não somente preocupando-se com a questão ambiental mais na comodidade
que um correto descarte pode trazer ao consumidor final (HERNÁNDEZ, 2010).
Aspectos sustentáveis estão cada vez mais sendo difundidos ao abranger várias dimensões
e conceitos, porém, na maioria das vezes está interligado ao desenvolvimento econômico.
Países desenvolvidos tem em suas agendas a questão ambiental, mas estes muitas vezes são os
maiores degradadores ambientais. A sustentabilidade em seu conceito mais famoso é definida
como a capacidade de satisfazer as necessidades da geração atual, sem prejudicar as
necessidades das gerações futuras, ou seja, se opõe, ao uso indiscriminado dos recursos naturais
(SLOMSKI et al., 2020). Devido a este uso, as gerações futuras podem ser comprometidas, o
que faz com que a sustentabilidade também comtemple a dimensão social, econômica e
ambiental, conhecido como o tripé da sustentabilidade. Slomski et al. (2020) defendem que o
conceito da sustentabilidade vai muito além, pois deve se preocupar desde a extração da
matéria-prima até o destino final do produto, de maneira a ser viável economicamente e
socialmente justo.
Neste cenário, o conceito proposto por Slomski et al. (2020) se confunde com a economia
circular (EC), uma vez que é caracterizada por ser um sistema restaurativo e regenerativo, que
tem como uma de suas principais características o desenvolvimento sustentável (ŠKRINJARÍ,
2020). Agrawal e Singh (2019) e Bassi e Dias (2019), conceituam a EC como um sistema
responsável por maximizar o valor do material, e que preza pelo não desperdício, além de os
produtos ao final de suas vidas úteis serem vistos como recursos, de modo a ser inverso ao
modelo linear de produção. Blomsma e Brennan (2017) focam na gestão de resíduos, como a
principal parte do modelo circular, mediante a reutilização, reciclagem e remanufatura,
responsáveis por operacionalizar este modelo.
Desta maneira, a gestão de resíduos é responsável por operacionalizar o modelo de EC, de
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acordo com o autor. Nesta perspectiva, em relação ao cenário brasileiro, o marco na gestão dos
resíduos sólidos se deu em agosto de 2010, devido à crescente preocupação com o meio
ambiente, com a intitulação da Lei nº 12.305, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) e, que gera responsabilidade ao Estado, instituições privadas e públicas, além de toda
a sociedade, ou seja, a todos que geram resíduos sólidos de forma direta ou indireta,
independentemente de ser pessoa física ou jurídica. Segundo esta lei, a logística reversa (LR)
seria parte importante para fazer o correto gerenciamento de resíduos e otimização do ciclo de
vida dos produtos e estaria definida como um conjunto de procedimentos e atos que possam
restituir os resíduos sólidos para as empresas, de maneira a fazer reaproveitamento deles nos
seus ciclos de vidas ou em outras aplicações, mas que estas sejam compostas de uma adequada
destinação final para os resíduos sólidos. Enquanto no Brasil, esta lei demorou 21 anos em
tramite, outros países desenvolvidos como a Alemanha, anteriormente se atentaram a adotar
medidas rígidas na gestão de resíduos sólidos (DE OLIVEIRA; MÔNICA; CAMPOS, 2019;
FOSTER; ROBERTO; IGARI, 2016; LUNA; VIANA, 2019).
Além disso, a política se preocupa com o pós-consumo e com a ideia de preservação
ambiental em todo o ciclo de vida dos produtos e na sua cadeia de suprimentos. O
Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos tornou-se essencial à medida que ganhou destaque
na era tecnológica (MAHADEVAN; PYKE; FLEISCHMANN, 2003). De acordo com a
definição dada pelo Council of Supply Chain Management Professionals (CSMP), a gestão da
cadeia de suprimentos possui atividades diversas envolvidas em seus processos ao incluir vários
agentes que necessitam estar interligados para a maximização dos recursos existentes, em que
se é analisado, implementado e controlado o fluxo direto e reverso dos produtos e serviços,
além da estocagem de produtos, qualquer serviço e informação que esteja entre o ponto de
origem e consumo dos mesmos (CSMP, 2017).
Partindo-se da definição da cadeia de suprimentos, nota-se que o fluxo reverso é uma parte
crítica de seu gerenciamento, sendo a LR originada da necessidade de especialização da
logística. A LR é definida segundo Rogers e Tibben-Lembke (2001), como o processo
responsável por planejar, implementar e controlar o fluxo de todos os produtos, serviços e
informações que estejam envolvidos nos processos desde o início até o consumo final, em que
seja realizado corretamente o descarte do que foi utilizado para que haja agregação de valor no
produto final. Desta maneira, a LR na cadeia de suprimentos é um dos principais meios de
aplicação da PNRS. De acordo, com o art. 3º, inciso XII, da lei 12305/2010, a LR é responsável
por coletar e devolver os resíduos sólidos aos seus processos produtivos ou em outros ciclos ou
fazer o correto descarte destes (SLOMSKI et al., 2020; VIEIRA et al., 2020).
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Deste modo, a PNRS veio para reforçar vários benefícios que são trazidos com a aplicação
da LR. Segundo esta Lei de nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, a responsabilidade
compartilhada, destacada no artigo 30, entre os vários agentes envolvidos, acarreta a redução
da geração de resíduos sólidos o que aumenta a eficiência e sustentabilidade das atividades (DE
BRITO; DEKKER, 2004; DE OLIVEIRA; MÔNICA; CAMPOS, 2019; FERREIRA, 2014;
FOSTER; ROBERTO; IGARI, 2016; LUNA; VIANA, 2019). De acordo com Leite (2003),
algumas destas vantagens levam ao aumento da responsabilidade social e ambiental. Social no
sentido de gerar novas atividades econômicas relacionadas a um melhor gerenciamento dos
resíduos sólidos, o que pode aumentar a empregabilidade de determinada região de estudo.
Ambiental no sentido de valorizar o aspecto sustentável do processo, em que a reutilização de
produtos se dá na sua disposição final, recapturando valor através da adequada destinação final.
Percebe-se que todos estes conceitos estão relacionados, uma vez que a EC é vista por
muitos como o novo desenvolvimento sustentável. Adicionalmente, o tema costuma ser
debatido no contexto sobre a política pública ambiental de resíduos, sendo a PNRS, destaque
quando se trata do cenário brasileiro. O meio pelo qual a EC e seu efetivo gerenciamento de
resíduos é operacionalizado seria mediante a LR.
Em relação aos ramos estudados, no cenário internacional nota-se que a LR é estudada em
alguns ramos específicos da economia, como o ramo da construção civil, o automotivo, o
farmacêutico e o elétrico eletrônico ao destacar pontos como gerenciamento de resíduos,
vantagens de se implementar a LR e seleção de práticas de LR, relacionando-as ao contexto de
gestão de resíduos rumo a uma EC (AGRAWAL E SINGH, 2019; BOUZON et al., 2015;
CHAN, CHAN E JAIN, 2012; CHILESHE et al., 2018; CHILESHE, RAMEEZDEEN E
HOSSEINI, 2015; DEV, SHANKAR E QAISER, 2020; ELTAYEB E ZAILANI, 2011;
GOVINDAN E BOUZON, 2018; GOVINDAN E SOLEIMANI, 2017; GUARNIERI,
CERQUEIRA-STREIT E BATISTA, 2020; ISERNIA et al., 2019).
No cenário brasileiro, os principais ramos que aplicam a LR, na literatura consultada são o
ramo elétrico eletrônico, o da construção civil, de baterias e o automotivo (BEILER et al., 2020;
BERSSANETI et al., 2019; CAMPOS et al., 2020; CASSOL; SELLITTO, 2020; COSENZA;
DE ANDRADE; DE ASSUNÇÃO, 2020; DE OLIVEIRA NETO; DE JESUS CARDOSO
CORREIA; SCHROEDER, 2017; DE SOUZA JUNIOR et al., 2020; DOS SANTOS, 2020;
FERREIRA; STEINER; CANCIGLIERI JUNIOR, 2020; FERREIRA et al., 2018;
GUTIERREZ et al., 2017; HAMMES et al., 2020; HERNANDEZ; MARINS; DURAN, 2016;
JULIANELLI et al., 2020; KAVIANI et al., 2020; NETO et al., 2014, 2018; OLIVEIRA NETO;
CORREIA, 2019; PINHEIRO et al., 2019; REBEHY et al., 2019; SCHAMNE; NAGALLI,
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2016, 2018; SELLITTO; DE ALMEIDA, 2019; SLOMSKI et al., 2020; VIEIRA et al., 2020).

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
De acordo com Beiler et al. (2020), EC e LR são conceitos semelhantes, pois os dois se
preocupam com a dimensão econômica e ambiental, entretanto o conceito de EC é mais amplo
que o da LR ao cobrir não só o lado reverso mas o frontal da cadeia de suprimentos. Apesar das
semelhanças, os dois conceitos se diferenciam na medida que o conceito de EC é mais
abrangente, pois não engloba só o aspecto reverso dos produtos. Adicionalmente, ainda são
poucas as publicações em EC separadamente da LR. Assim, percebe-se mais trabalhos que se
concentram em estudar somente a LR, e não como ela se inclui na EC, sendo muito substancial
a diferença de publicações em LR quando comparada a estudos em EC, ou aos dois
conjuntamente (COSENZA; DE ANDRADE; DE ASSUNÇÃO, 2020).
O conceito de LR como parte da EC, mais abrangente, ainda é um conceito considerado
como em estágio inicial de estudo (ISLAM; HUDA, 2018; SANDEEP; MARK; AMIT, 2016).
Em relação ao cenário brasileiro, um dos mais importantes estudos que tratam da relação da EC
e da LR, de Polzer, Pisani e Persson (2016), trata da responsabilidade compartilhada e extendida
do produtor, dentro do modelo de LR, com a EC. Neste sentido, é mostrado que muitas práticas
de LR são consideradas de EC.
Neste sentido, os autores colocam a PNRS como instrumento da LR e que se insere no
conceito da EC, uma vez que a logística passou a agregar responsabilidades a empresas e
consumidores, pois percebeu-se potencial econômico nos resíduos ao final de suas vidas úteis,
além de diminuição do uso de matérias primas virgens, o que potencializou a LR. Assim, muitos
países passaram a fazer regulamentações sobre estes aspectos (REBEHY et al., 2019).
No Brasil, mudanças na LR vieram com a principal regulamentação sobre o uso desta na
gestão de resíduos e nos processos produtivos, a PNRS. Alguns aspectos como a
responsabilidade compartilhada fomentou a LR, o que não era regulamentado antes de 2010.
Esta responsabilidade compartilhada, estabelece que o ciclo de vida dos produtos engloba
sociedade, iniciativa privada e poder público, sendo a principal mudança da LR depois da PNRS
(FILHO et al., 2015).
Bernardo, De Souza e Demajorovic (2020); Filho et al. (2015); Heber e Da Silva (2014);
Maiello, Britto e Valle (2018); Nascimento et al. (2014); Rebehy et al. (2019) destacam algumas
mudanças na LR com a implantação da PNRS como a promoção de acordos setoriais, que
impulsionou sistemas de LR no ramo de eletroeletrônicos, assinado depois de muita hesitação
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em 2019, e no de embalagens, óleos de motor e lâmpadas fluorescentes, de mercúrio e de vapor
de sódio. Segundo Leite (2012), houve um aumento significativo de negócios após a PNRS,
vários acordos setoriais colocados em discussão e, com isto, novos produtos entrantes.
Apesar da evolução no uso da LR com a PNRS, a implementação da PNRS segue sendo
desafiadora e lenta, uma vez que há impasses na discussão de acordos setoriais, falta de
controle, fiscalização e incentivo do Poder Público (REBEHY et al., 2019). Assim, o Brasil
ainda precisa ter uma maior disseminação do conceito da EC entre os vários agentes da cadeia
de LR, setor público e privado e consumidores, uma vez que falta divulgação local e nacional
do modelo (OLIVEIRA; FRANÇA; RANGEL, 2018). Apesar disso, a PNRS veio para
fomentar a implementação da EC e se tornou o principal marco regulatório para a implantação
desta, operacionalizada pela LR.
Desta maneira, o presente estudo é norteado para responder a seguinte questão central de
pesquisa:
- Como as práticas de LR mudaram em empresas brasileiras depois da implementação da
PNRS?
Para responder esta questão central foi necessário estabelecer as seguintes questões
secundárias:
- Qual é a prioridade das práticas de LR após a PNRS?
- Como se comporta esta prioridade com respeito ao resultado de estudos realizados antes
da implementação da PNRS?
Para dar resposta a estas questões foram estudadas práticas de LR em alguns ramos
econômicos da Região Sul Fluminense, mostrando o tipo e a importância das mesmas e ainda
destacando como muitas delas fazem parte do um conceito mais moderno e abrangente de EC.
O termo “práticas de LR” utilizado neste trabalho se refere ao conjunto de
alternativas/atividades de LR que as empresas realizam e estas por sua vez estão classificadas
dentro de critérios/programas de LR com objetivos específicos. Desta forma quando falado
práticas de LR, está se falando de forma geral, tanto de programas quanto de atividades de LR.
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral
O objetivo geral desta Dissertação é identificar as mudanças nas práticas de LR em
empresas da região Sul Fluminense após a implementação da PNRS. Esta identificação é
importante uma vez que dá-se a questão da sustentabilidade uma maior importância atualmente.
Além disso, os ramos econômicos selecionados são fundamentais na questão socioeconômica
da região Sul Fluminense.

1.2.2 Objetivos específicos
Os objetivos específicos do estudo são:

1. Identificar práticas de LR em empresas da Região Sul Fluminense;
2. Medir a prioridade das práticas de LR ao utilizar métodos de auxílio multicritério à
decisão;
3. Comparar diferenças entre a prioridade dos critérios/programas de LR antes e depois da
PNRS em relação ao modelo proposto por Hernández (2010);
4. Identificar as alternativas/atividades de LR priorizadas para cada ramo econômico
estudado, destacando sua relação com práticas da EC.
1.3 DELIMITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA
Como objeto de estudo, será considerado a Região Sul Fluminense, no Estado do Rio de
Janeiro. Logo, o estudo limitou-se territorialmente, tendo uma delimitação espacial. Além da
limitação territorial, o estudo limitou-se aos seguintes ramos usados por Hernández (2010), que
os escolheu devido a um grande número de estudos sobre hábitos de LR nestes nove ramos
segundo uma análise bibliográfica: automobilístico, editorial, eletrodoméstico, farmacêutico,
de higiene, informática, material de construção, metalúrgico e de papel, podendo ser
recomendações de trabalhos futuros a aplicação deste em outros ramos econômicos. Em outras
palavras, na literatura estes foram os ramos que mais usam práticas de LR, sendo usado por
Hernández (2010) e pela presente Dissertação, uma vez que será comparado diferenças entre as
práticas de LR antes e depois da PNRS em relação ao modelo proposto por Hernández (2010).
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Adicionalmente, a coleta dos dados primários será realizada por meio de questionários com
gestores e especialistas de logística.
O trabalho justifica-se quanto à sua relevância e contribuição. A LR ganhou muito destaque
nos tempos atuais, sendo importante para o fortalecimento da empresa, seja em relação a
aspectos sociais, ambientais e econômicos. Desta maneira, dá-se a questão da sustentabilidade
uma maior importância. Além disso, os ramos econômicos selecionados são fundamentais na
questão socioeconômica da região Sul Fluminense, contribuindo para o crescimento da região
e para o aumento da taxa de empregabilidade. Cientificamente, o estudo contribuirá para a área
de LR, acrescentando suas considerações sobre as atividades de retorno nesta área.
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
Para atingir os objetivos da Dissertação, este trabalho está organizado em cinco capítulos e
foi estruturado conforme Figura 1.

Figura 1 - Estrutura da Dissertação
Fonte: Elaborado pela autora
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A Introdução ressalta a importância do aspecto sustentável e da EC, dando destaque a LR,
aspecto mais específico destes conceitos e que será dado mais importância ao estabelecer as
questões da pesquisa e seus objetivos. O Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, que
contempla características relacionadas a Sustentabilidade, EC, LR, Geração de Resíduos
Sólidos e PNRS. O Capítulo 3 apresenta o método utilizado, considerando a classificação da
pesquisa, a forma de abordagem do problema, os instrumentos de coleta e análise de dados. O
Capítulo 4 mostra os principais resultados e o 5 as conclusões finais e recomendações futuras.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
A revisão da literatura especializada tem como objetivo permitir a análise do “estado da
arte e da prática” sobre o tema objeto de estudo. Foram analisados diferentes aspectos sobre o
tema de pesquisa, origens, definições, conceitos da sustentabilidade ao tratar especificamente
da gestão de resíduos e nesta perspectiva, a implementação da PNRS e a importância da LR e
suas práticas.
Adicionalmente, completa esta pesquisa o estudo de métodos de tomada de decisão que
auxiliaram no cumprimento dos objetivos da Dissertação.
2.1 SUSTENTABILIDADE
A relação entre produção-consumo e aspectos sustentáveis tem sido fortemente
influenciada por uma crescente consciência ambiental nas últimas duas décadas. As
organizações estão se mostrando cada vez mais preocupadas com as consequências ambientais
dos processos produtivos, com a gestão de resíduos sólidos, com a reciclagem, reutilização e
disposição dos produtos ao fim de seus ciclos de vida (ISERNIA et al., 2019; ORJI, 2019).
Várias são as definições dadas à sustentabilidade, que tem como origem do seu moderno
conceito, a silvicultura, que analisa, entre outros aspectos, como se dá a regeneração natural do
ecossistema, em que a quantidade de madeira retirada do meio ambiente deve ser menor do que
este consegue se regenerar. Em outras palavras, processos sustentáveis estudam como a
atividade humana impacta minimamente no ecossistema terrestre (BATISTA et al., 2018;
GEISSDOERFER et al., 2017). Entretanto, segundo Johnston et al. (2007), o mundo
globalizado muda rapidamente o meio ambiente, o que acarreta mudanças irreversíveis, em que
a taxa de regeneração do meio ambiente é menor do que as transformações realizadas.
Arena et al. (2009), explica a definição de sustentabilidade de uma perspectiva operacional,
sendo de mais fácil interpretação para os diferentes tipos de empresa. Aborda a mesma, do
ponto de vista macro e micro. Do ponto de vista macro, aborda assim como muitos autores da
literatura, o tripé da sustentabilidade, em que três dimensões são abordadas, a ambiental, a
social e a econômica (ARENA et al., 2009; BERGMAN; BERGMAN; BERGER, 2017;
JOHNSTON et al., 2007). Já do ponto de vista micro, enfatiza como a sustentabilidade
influencia no modo de agir das empresas nestas três dimensões, fornecendo um esquema
interpretativo de ajuda operacional.
Sistemas sustentáveis são responsáveis por atingir o progresso através de muitas atividades,
considerando não só o aspecto social e econômico, mas o aspecto ambiental, através do
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desenvolvimento sustentável pelo consumo e produção responsáveis sustentavelmente
(GLAVIČ; LUKMAN, 2007). Lew et al. (2016) expõem outra definição ampla de
sustentabilidade, como sendo qualquer possibilidade de manter o adequado funcionamento da
sociedade e do meio ambiente. Entretanto, apesar das várias definições dadas a sustentabilidade,
a mais citada e famosa, foi dada em 1987 pelo Brundtland Report, que expõe duas gerações, a
atual e a futura, sendo que a geração atual deve satisfazer suas necessidades sem comprometer
a satisfação saudável das necessidades das próximas gerações (ARENA et al., 2009; LEW et
al., 2016; ROOSTAIE; NAWARI; KIBERT, 2019).
Além da definição genérica de sustentabilidade, muitos autores focam suas pesquisas em
temas mais específicos ligados ao aspecto sustentável, analisando mais profundamente algum
ponto das várias vertentes sustentáveis (ARENA et al., 2009). Suriyankietkaew e Petison (2020)
destacam a gestão estratégica da sustentabilidade, em que foram definidas cinco escolas dentro
deste campo, estratégia de sustentabilidade corporativa, gerenciamento sustentável de resíduos,
sistemas estratégicos de sustentabilidade, gerenciamento estratégico de sustentabilidade,
empreendedorismo e estratégia de avaliação da sustentabilidade.
Outros pontos específicos como sustentabilidade na área urbana, com destaque para o uso
de energia renovável e sustentável (MARVUGLIA et al., 2020), cadeia de suprimentos
sustentável (BESKE; LAND; SEURING, 2014; BRANDENBURG et al., 2014; GOVINDAN
et al., 2014; SABERI et al., 2019; SEURING; MÜLLER, 2008), gestão verde da cadeia de
suprimentos (DOU; ZHU; SARKIS, 2018; MARDANI et al., 2020; ZHU; SARKIS, 2004;
ZHU; SARKIS; GENG, 2005), LR (BOUZON et al., 2015; CHILESHE et al., 2018;
GOVINDAN; SOLEIMANI, 2017; ISERNIA et al., 2019; RAHMAN; SUBRAMANIAN,
2012; RICHEY et al., 2005; ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 2001; ROSTAMI et al., 2015;
WANG et al., 2019b; WIEL; BOSSINK; MASUREL, 2012) têm sido foco de estudo de muitos
autores. Muitos desses conceitos mais específicos se relacionam entre si rumo a EC
(ABUABARA; PAUCAR-CACERES; BURROWES-CROMWELL, 2019; FAROOQUE et
al., 2019; GEISENDORF; PIETRULLA, 2018; GEISSDOERFER et al., 2017; GENG et al.,
2012; GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; KALMYKOVA; SADAGOPAN;
ROSADO, 2018).
Alguns outros autores estudam a relação entre a LR e outros conceitos sustentáveis com a
Teoria Institucional. Em outras palavras, analisam como pressões internas e externas
influenciam na implementação da sustentabilidade e sua relação com o desempenho ambiental
e operacional das empresas. Estes examinam como elementos reguladores exercem pressões
coercitivas, outras organizações exercem pressões miméticas e clientes exercem pressões
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normativas, além das pressões exercidas pelo governo e outros agentes externos (CHU et al.,
2017; DUBEY et al., 2017; HUANG; YANG, 2014; HUANG; YANG; WONG, 2016; KHOR
et al., 2016; LAM et al., 2019; SARKIS; GONZALEZ-TORRE; ADENSO-DIAZ, 2010; YE et
al., 2013).

2.1.1 Tripé da Sustentabilidade

O tripé da sustentabilidade é formado por três dimensões, a econômica, a social e a
ambiental, que tem como objetivo atingir o desenvolvimento sustentável (GLAVIČ;
LUKMAN, 2007; SEURING; MÜLLER, 2008). A dimensão econômica ganhou uma imensa
importância desde que aspectos sustentáveis começaram a ser essenciais e considerados em
diversos processos, afinal dinheiro é o que move a sociedade. Entretanto, a dimensão ambiental
e a social também são extremamente relevantes (ROOSTAIE; NAWARI; KIBERT, 2019). Pelo
fato de as necessidades humanas serem infinitas, o que contrapõe com recursos naturais finitos
e limitados oferecidos pelo meio ambiente, que estas outras duas dimensões devem ser
consideradas. Entretanto, alguns autores consideram impossível manter as três bases do tripé
da sustentabilidade, pois elas são contraditórias e responsáveis por gerar o grande dilema da
modernidade (MARTINE; ALVES, 2015).
Segundo Mason et al. (2003), a dimensão ambiental é caracterizada por considerar a
performance ambiental, ou seja, como o uso de recursos naturais, substâncias e energias são
minimizados. Nesta, é necessário que haja um aumento da consciência e do conhecimento ao
se tratar de aspectos sustentáveis em qualquer que seja o processo de exploração humana. Este
aumento de conhecimento inclui, maior capacidade na gestão da água, do solo, de nutrientes e
de diversos outros elementos da biodiversidade, de modo a construir um capital natural
(GOVINDAN; KHODAVERDI; JAFARIAN, 2013; MASON et al., 2003; POPE;
ANNANDALE; MORRISON-SAUNDERS, 2004; VAN MARREWIJK, 2013; WU, 2013).
A dimensão econômica se concentra em construir capital financeiro (MASON et al., 2003).
Assim, mais do que gerar lucro, foca em cuidados responsáveis com o patrimônio, em uma
gestão consciente de todos os recursos que empresas, por exemplo, utilizam em seus processos,
sejam eles materiais (equipamentos, ferramentas, maquinários, entre outros) ou humanos
(ARENA et al., 2009; BESKE; LAND; SEURING, 2014; GLAVIČ; LUKMAN, 2007;
ROOSTAIE; NAWARI; KIBERT, 2019). Gerar capital social, preocupar-se com a
responsabilidade interna ou externa das empresas, caracteriza a dimensão social da
sustentabilidade (MASON et al., 2003). As empresas devem exercer responsabilidade social
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interna e externamente, em outras palavras, ter boas práticas para seus funcionários,
colaboradores e também para a sociedade na qual as mesmas estão inseridas (NESS, 2008; WU,
2013).
Na esfera ambiental, alguns termos como minimização do uso de recursos, recursos
renováveis, reciclagem, reutilização, reparo e remanufatura são utilizados para expressar alguns
princípios ambientais. Na esfera econômica, ecoeficiência é um dos principais termos que
caracterizam os princípios econômicos. Na dimensão social, alguns termos como
responsabilidade social, saúde e segurança são caracterizadores dos princípios sociais
(GLAVIČ; LUKMAN, 2007).
Minimizar o uso de recursos inclui recursos naturais como a água, energias e diferentes
tipos de matérias primas. Entretanto, trata-se de um conceito mais amplo, ao se referir à redução
de qualquer recurso natural da flora (florestas, bacias hidrográficas, entre outros.) e da fauna,
ao ser explorada através da pesca e caça, por exemplo (FOLEY et al., 2011; GLAVIČ;
LUKMAN, 2007; STOCKHAUSEN; OFFICER; SCOTT, 2012). Bassi e Dias (2019)
destacaram a minimização do uso da água e a maximização do seu reuso, como forma
inteligente de gerir a utilização deste recurso natural. Além deste aspecto, enfatizou o uso de
energias renováveis, a necessidade de um novo planejamento ao se utilizar energia para reduzir
o consumo, a minimização de desperdícios e o redesenho de produtos e serviços para utilização
de materiais reciclados (BASSI; DIAS, 2019).
A utilização de recursos renováveis reduz o uso de combustíveis fósseis, pois, sua
disponibilidade se dá de maneira contínua, o que ajuda na diminuição das emissões de dióxido
de carbono. Os principais recursos renováveis incluem a energia solar, a eólica, a biomassa e a
hidrelétrica (GLAVIČ; LUKMAN, 2007). Bekun, Alola e Sarkodie (2019) estudaram a
interação entre o uso de energias renováveis e não renováveis, o crescimento econômico e
populacional e como estes influenciam na emissão de dióxido de carbono, além de estabelecer
um equilíbrio entre as diferentes fontes de energia ao se preferenciar o uso de recursos
renováveis. Além disso, este equilíbrio, conforme Mohanty, Misra e Drzal (2002), deve-se a
mais rigorosas regulações ambientais e uma maior preocupação da sociedade em relação a
sustentabilidade, que justifica a crescente demanda por novos produtos e processos. Entretanto,
devido às várias disparidades entre os países do mundo, o uso de recursos renováveis, em
especial da energia, deve ser pensado estrategicamente, de diferentes maneiras. Danish, Ulucak
e Khan (2020) evidenciam que países com grande população como a China, devem usar sua
velocidade de crescimento populacional para atingir um alto desenvolvimento econômico, ao
atingir seu equilíbrio, com o uso de recursos naturais aliado ao aumento de renda.
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Adicionalmente, países como o Brasil e a Rússia devem aumentar o uso de energia renovável
em sua matriz energética, para controlar seus muitos recursos naturais, maximizando sua
eficiência energética e o aumento populacional (DANISH; ULUCAK; KHAN, 2020).
Ainda na dimensão ambiental, o conceito dos 3 R’s, reduzir, reutilizar e reciclar, é um dos
princípios mais importantes da sustentabilidade (AGRAWAL; SINGH, 2019; AGRAWAL;
SINGH; MURTAZA, 2016). Reduzir não é apenas diminuir a quantidade de materiais que
entram no fluxo dos processos, mas reinventar padrões de produção e consumo (GLAVIČ;
LUKMAN, 2007). Deste modo, segundo Sandeep, Mark e Amit (2016), trata-se de inovação
ao se procurar novos meios de se utilizar recursos não renováveis ao substituí-los por recursos
renováveis, recicláveis e biodegradáveis que oferecem menor potencial de geração de resíduos.
Reutilizar, nada mais é do que sua mais simples definição, ou seja, utilizar de novo. Porém,
utilizar determinado material em um novo processo do que o inicialmente designado sem mudar
sua estrutura (GLAVIČ; LUKMAN, 2007; SANDEEP; MARK; AMIT, 2016).
Reciclar é um dos R’s que vem sendo amplamente disseminado nas últimas décadas.
Diferentemente da reutilização, ao se reciclar determinado material, há uma mudança na sua
estrutura, porém utilizam-se os mesmos em processos iguais ou similares. Em outras palavras,
os materiais são transformados por meio de processos industriais ou artesanais (AGRAWAL;
SINGH, 2019; GLAVIČ; LUKMAN, 2007; SANDEEP; MARK; AMIT, 2016). Especialmente
ao se tratar de reciclagem, percebe-se uma diferença neste tratamento em relação a países
desenvolvidos e em desenvolvimento. Nas economias desenvolvidas, observa-se uma maior
taxa de reciclagem, pois esta ocorre em todas as etapas do processo de produção, e um pequeno
descarte em uma mínima parte nos aterros, o que não ocorre em países emergentes (SHEKDAR,
2009).
Entretanto, Morseletto (2020) propõe um esquema que se baseia em 10 estratégias de EC
utilizadas para analisar suas metas e objetivos. Os 10 R’s são nomeados do R0 ao R9. Do R0
ao R2, recusar, repensar e reduzir, o objetivo é fabricar e usar os produtos de uma maneira mais
inteligente e destacar assim, o design ecológico dos produtos. Recusar produtos que geram
demasiado desperdício, produtos sem necessidade de uso, ou que não são responsáveis social e
ambientalmente, repensar o uso de determinado produto, como seu uso pode ser intensificado,
seus processos modificados e todo seu ciclo de vida reelaborado e reduzir o uso de recursos
naturais ao pensar em como fabricar e usar o produto de maneira mais eficiente, ou seja,
otimizada, caracterizam esses R’s (MORSELETTO, 2020).
Da estratégia R3 a R7, o objetivo principal dos R’s seria aumentar a vida útil dos produtos.
Neste grupo, encontram-se o reusar, o reparar, o reformar, remanufaturar e o redirecionar. O
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reuso é definido como a possibilidade de se utilizar novamente determinado produto por outros,
desde que este conserve cumprir com sua funcionalidade (MORSELETTO, 2020). Para se
prolongar a vida útil dos produtos, o reparo é essencial (RETAMAL, 2017). Reparar um produto
é executar uma melhoria para aumentar sua qualidade antes de ser reutilizado de maneira a
facilitar sua manutenção, reparo e substituição de peças quebradas (ELIA; GNONI; TORNESE,
2017; FASSIO; MINOTTI, 2019; SAUERWEIN et al., 2019). Reformar, nada mais é que
restaurar determinado produto que se encontro deteriorado pelo tempo (MORSELETTO, 2020).
Remanufatura é um processo pelo qual materiais são reconstruídos ou reformados, como alguns
equipamentos que podem adquirir novas reutilizações, tendo seus dispositivos mecânicos quase
novos quando reparados (GLAVIČ; LUKMAN, 2007).
Esta reconstrução conta com desmontagem, limpeza de componentes e algumas
substituições por outros novos. Entretanto, coloca-se em dúvida a qualidade destes produtos
remanufaturados, devido ao desempenho da segurança dos processos que foram executados
para reutilizar os produtos (LIU et al., 2020). Algumas áreas destacadas no contexto da
remanufatura, como recuperação de produtos, controle da produção em relação a produtos
remanufaturados, desenvolvimento de um modelo de custo, ao se instalar a remanufatura nos
ramos automotivos, proposição de um modelo de controle da otimização em um processo de
remanufatura, exposição de um modelo matemático para avaliar reabastecimentos na gestão de
resíduos, estudo da modelagem da remanufatura para avaliar remanufaturadores e fabricantes,
são crescentes áreas estudadas, especialmente no ramo automotivo (LIU et al., 2018, 2020;
MAHADEVAN; PYKE; FLEISCHMANN, 2003; SAXENA; SARKAR; SINGH, 2020;
SUTHERLAND; JENKINS; HAAPALA, 2010).
Redirecionar um produto, segundo Morseletto (2020), seria reaproveitar um produto ou
determinadas partes deste para se produzir algo novo, com um função totalmente diferente da
inicial. Com o objetivo de aplicar de forma útil os materiais, reciclar e recuperar são o R8 e R9,
que fecham o ciclo dos 10 R’s. O processo de reciclagem processa os materiais para produzir
outros com maior ou menor qualidade. Para produtos não reciclados, recuperar é a incineração
destes com recuperação de energia (MALINAUSKAITE et al., 2017; MORSELETTO, 2020).
Na dimensão econômica, o conceito de ecoeficiência expõe um equilíbrio entre a esfera
ambiental e econômica, uma vez que se concentra em aumentar o uso eficiente de materiais e
energia e não descartar a otimização dos lucros. Assim, há a entrega de bens e serviços, de
modo competitivo e com maior valor agregado, pois se importam com a satisfação das
necessidades humanas e com os impactos ambientais (BURNETT; HANSEN, 2008; HOLM;
ENGLUND, 2009). Ao se tratar da esfera social, a responsabilidade social corporativa é
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definida por Motilewa e Worlu Rowland (2015), como uma ligação que existe entre uma
organização e a sociedade em que está inserida. Segundo Marí Farinós (2015), esta ligação deve
ser harmônica e todos os membros da organização devem ser desenvolvidos de maneira
equitativa e respeitosa ao se balancear o aspecto humano e ambiental. Nesta perspectiva, ter
responsabilidade social também inclui garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável,
respeitando normas e regulações estabelecidas para garantir que o recurso humano seja
devidamente desenvolvido (GLAVIČ; LUKMAN, 2007; MARÍ FARINÓS, 2015;
MOTILEWA; WORLU ROWLAND, 2015).
Ao expor o tripé da sustentabilidade e alguns de seus princípios, percebe-se que a
implementação de um desenvolvimento sustentável nas organizações não é simples e possui
difícil operacionalização. Adicionalmente, existem muitos desafios, pois é necessário
mudanças na tomada de decisão, no modo de produção e consumo (LANG et al., 2012). Para
enfrentar todas estas barreiras da sustentabilidade, Norstrom et al. (2020) propõem uma
coprodução de conhecimento por acadêmicos e não acadêmicos, de modo a aumentar a
interação e discussão entre estes grupos, diferentemente de abordagens mais tradicionais.
Ainda para se enfrentar as adversidades, Escrig-Olmedo et al. (2019) expõem que deve-se
ter uma ampla geração de conhecimento em relação aos principais princípios da
sustentabilidade como o seu tripé (dimensões econômica/financeira, social e ambiental) e seu
equilíbrio, a interação entre diferentes gerações (a passada, a presente e a futura), como as partes
interessadas na organização abordam aspectos sustentáveis e como se dá o ciclo de vida de um
produto. Para vencer os desafios e gerar maior conhecimento no campo da sustentabilidade, o
desenvolvimento sustentável deve ser operacionalizado, surgindo para isto alguns conceitos
mais estruturados como a EC e a LR (GEISSDOERFER et al., 2017).

2.2 ECONOMIA CIRCULAR: EVOLUÇÃO E VISÃO GERAL DO CONCEITO
O modelo econômico de EC é constantemente exposto como um modelo oposto ao
tradicional modelo econômico linear (FAROOQUE et al., 2019). Neste sentido, o termo circular
é tido como antônimo a linear, no sentido linguístico e no sentido descritivo, um termo
relacionado a ciclos (MURRAY; SKENE; HAYNES, 2017). O termo economia circular tem
sua origem extremamente debatida, uma vez que esta não pode ser ligada a somente uma
determinada data ou autor. Porém, Murray; Skene e haynes (2017), destacaram alguns fatos
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principais relacionados à origem do termo, destacados na Figura 2.

Figura 2 - Linha do tempo da origem do termo economia circular
Fonte: Adaptado de Murray, Skene e Haynes (2017)

Segundo Murray, Skene e Haynes (2017), com o surgimento de teorias da economia na
época em que a agricultura era essencial na obtenção de riquezas, François Quesnay em 1758,
com o seu livro Tableau Économique, expôs o conceito de fluxo circular de renda com base em
trabalhos de circulação sanguínea, ou seja, na observação do corpo humano e seu
funcionamento. Ainda segundo estes, em 1848, Hofmam, que foi o primeiro presidente da
Royal Society of Chemistry, fez uma declaração que já evidenciava o não desperdício. Segundo
ele, uma fábrica que utiliza seus materiais e produtos e aproveita seus desperdícios, está mais
perto de uma fábrica ideal, o que gera maiores lucros.
Boulding em 1966 foi quem criou o termo, quando disse que o sistema ecológico deve ser
cíclico, capaz de aproveitar os recursos naturais escassos (MURRAY; SKENE; HAYNES,
2017). A origem do termo EC sofre algumas divergências entre os autores. Entretanto, é comum
que estes destaquem a importância do economista Boulding (1966) em que o autor observa a
existência de vários problemas ambientais e a escassez de recursos, e propôs então, ver a Terra
como um sistema fechado, relacionando suas observações na economia ao meio ambiente
(GEISENDORF; PIETRULLA, 2018; GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; SU et al.,
2013). A ideia de Boulding em 1966 era ver a Terra e todas as relações entre seus seres como
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um sistema fechado, expondo na economia o conceito de EC, caracterizado por um fluxo
fechado de materiais (SU et al., 2013).
Stahel e Reday em 1976 introduziram o conceito de EC fechada, ao fazer referência a este
conceito (MURRAY; SKENE; HAYNES, 2017). De acordo com Ellen MacArthur Foundation
(2015), desde o final dos anos de 1970, surgiram várias escolas de pensamento que destacaram
conceitos como o design regenerativo, a economia de performance, a filosofia cradle to cradle,
a ecologia industrial e a biomimética. O design regenerativo é baseado na renovação de energia
e dos materiais utilizados no design dos produtos, ou seja, na regeneração das fontes de energia
e matérias-primas. A economia de performance foi desenvolvida em 1976 por Stahel, e é um
modelo que foca no uso eficiente dos recursos e na extensão da vida dos produtos, além de ter
como objetivos, vender serviços ao invés de produtos, o que cria novos empregos, aumenta a
riqueza e diminui os recursos (GEISENDORF; PIETRULLA, 2018).
O conceito cradle to cradle tem como princípios desenvolver processos mais sustentáveis
e descartar produtos de forma sustentável. O modelo além de incluir a produção e o processo
de reciclagem, também enfatiza a fase de design do produto. Deste modo, o modelo cradle to
cradle produz sistemas sustentáveis e com desperdício minimizado (GEISENDORF;
PIETRULLA, 2018). A ecologia industrial é caracterizada pela otimização de materiais,
minimização de resíduos e poluição e avaliação do impacto de cada produto dos processos
industriais. Adicionalmente, a biomimética é um modelo que coloca a natureza como modelo
ao observá-la para resolver problemas humanos.
Pearce e Turner (1990), dois economistas ambientais, tiveram sua importância destacada
por alguns autores (GHISELLINI; CIALANI; ULGIATI, 2016; SU et al., 2013). Baseados na
lei da termodinâmica, eles definem a transição do sistema aberto para o sistema econômico
circular. Além destes economistas, Winans; Kendall e Deng (2017) expuseram que o conceito
da EC não pode ser adereçado a um único autor e citaram autores como o John Lyle, o William
McDonough, o Michael Braungart e o arquiteto e economista Walter Stahel, como grandes
percursores da EC.
Com estas várias contribuições ao desenvolvimento do conceito da EC, também são as
muitas suas definições. Bastein et al. (2013) definem a EC como um sistema econômico e
industrial que se baseia na reutilização de produtos e matérias primas e que tenta maximizar a
criação de valor em cada elo do sistema produtivo. Kalmykova, Sadagopan e Rosado (2018)
expõem o modelo circular como um sistema que foca na otimização de estoque, na redução,
reutilização e reciclagem de materiais e produtos, na criação de valor e na restauração por
intenção e design. O Quadro 1 sintetiza diferentes definições do modelo econômico de EC.
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Quadro 1- Definições de Economia Circular
Autores
Ness (2008)
Geng et al. (2012)

Su et al. (2013)

Ghisellini, Cialani e
Ulgiati (2016)
Sandeep, Mark e
Amit (2016)
Blomsma e Brennan
(2017)
Elia, Gnoni e
Tornese (2017)
Geissdoerfer et al.
(2017)

Malinauskaite et al.
(2017)
Tisserant et al.
(2017)

Winans; Kendall e
Deng (2017)
Geisendorf e
Pietrulla (2018)
Kalmykova,
Sadagopan e Rosado
(2018)
Abuabara; PaucarCaceres; BurrowesCromwell (2019)
Agrawal e Singh
(2019)
Bassi e Dias (2019)

Bhandari, Singh e
Garg (2019)
Farooque et al.
(2019)

Isernia et al. (2019)

Definições de Economia Circular
Novo modelo que extrai, produz, consome e regenera os produtos ao final de seus ciclos
de vida com o intuito de gerar crescimento econômico.
Modelo integrado de sistemas que possui diversas estratégias para otimização da
eficiência, em que há a existência simultânea da saúde econômica e ambiental. Desta
maneira, os autores destacam a importância da integração de todos os agentes
envolvidos nos processos.
A EC é caracterizada como uma estratégia de desenvolvimento sustentável, uma
maneira de operacionalizar como atingir tal desenvolvimento pela melhoria da
eficiência ao se usar materiais e energia.
Modelo com potencial de romper com o modelo linear e estabelecer novos padrões
para um maior alcance de sustentabilidade nas sociedades, o que acarretaria um grande
bem-estar para estas, com baixo uso de materiais e energia.
Sistema que reduz o uso de recursos não renováveis, reutiliza produtos e serviços e
recicla resíduos transformando-os em novos recursos para uso adicional.
Conceito emergente, em contraposição ao modelo linear que descarta os produtos ao
final de sua vida útil, que foca na gestão de resíduos e recursos através da reutilização,
reciclagem e remanufatura responsáveis por operacionalizar este modelo.
Processo definido como o inverso ao modelo linear, que é um fluxo de materiais em
uma única direção de entrada de matérias primas transformadas em produtos que geram
resíduos.
Sistema com característica regenerativa, em que aspectos como desperdício de recursos
e emissão de energia são constantemente minimizados. Além da definição, os autores
citam que reparo, reutilização, remanufatura e reciclagem são meios para se alcançar
esta otimização.
Modelo responsável pela utilização racional e eficaz dos recursos naturais, preservando
a qualidade do meio ambiente e da vida humana ao garantir a minimização de
desperdícios.
Sistema que tem como objetivo estender a vida útil dos materiais, utilizando para isto,
por exemplo, a reciclagem. Reduzir os impactos ambientais através da redução do uso
de matérias primas, maximizando o serviço de material por insumo de recursos é uma
das principais metas da EC.
Modelo que capitaliza a reciclagem do fluxo de materiais e balanceia o
desenvolvimento econômico com o uso consciente de recursos ao promover assim, um
desenvolvimento sustentável.
A EC é definida como um sistema que maximiza o valor dos produtos e materiais e
minimiza o desperdício, de modo a manter os recursos mesmo quando um produto
atinge o final de sua vida útil.
Sistema estratégico responsável por apresentar um meio de desenvolver as áreas
urbanas da China de modo sustentável.
Sistema circular que maximiza o valor do material, pelo seu maior tempo de uso na
cadeia de suprimentos ao minimizar o desperdício dos materiais em todas as etapas do
processo.
A EC é definida como um sistema de estratégias para solucionar problemas de
desperdício e gerenciamento de resíduos.
A EC é vista como um sistema que percebe os produtos ao final de sua vida útil, não
como resíduos, assim como no sistema linear, mas como recursos, o que reduz o uso
de recursos naturais e gera benefícios econômicos.
Modelo que balanceia o crescimento econômico de um país e seu desempenho
sustentável, através da colaboração de organizações, sociedade e governo.
Consideram a EC um sistema restaurador dos materiais técnicos e regenerador dos
materiais biológicos para se atingir desperdício zero. Para tal propósito, cita a
importância de todos os envolvidos no ciclo de vida útil de um produto, desde
fabricantes até consumidores, sendo todo o sistema baseado em inovação.
Consideram a EC como um modelo que gerenciam seus recursos de forma otimizada,
ao gerenciar resíduos e ao reter produtos, recursos, energia e materiais. Estas mudanças
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Autores

Lopes De Sousa
Jabbour et al. (2019)
Moraga et al. (2019)

Morseletto (2020)

Rosa et al. (2020)
Škrinjarí (2020)

Definições de Economia Circular
são responsáveis por gerar benefícios nas três dimensões da sustentabilidade,
econômica, social e ambiental.
Sistema de produção e consumo responsável por recriar e manter o valor dos produtos
por um razoável período.
Modelo econômico em que há eficaz gestão das etapas de planejamento, aquisição de
recursos, produção e reprocessamento para balancear o bem-estar humano e ambiental,
maximizando os resultados.
A EC é definida como um modelo econômico responsável por gerar benefícios
socioeconômicos através do uso eficiente de recursos, minimização da geração de
resíduos e retenção de valor a longo prazo.
A EC é um modelo econômico responsável por minimizar o uso de recursos com um
design inteligente, superando o modelo de economia linear.
Sistema restaurativo e regenerativo intencionalmente e por design que tem como um
dos objetivos principais o desenvolvimento sustentável.
Fonte: Bitencourt, Angelo e Hernández (2020)

Entretanto, apesar destas definições, a mais famosa e utilizada é dada por Ellen MacArthur
Foundation (2015), que se relaciona com o que foi definido no Quadro 1. Segundo a instituição,
a EC é definida como um sistema restaurador e regenerativo, que tem por objetivo utilizar de
forma otimizada, produtos, componentes, materiais e distingue ciclos técnicos e biológicos.
Assim, tem como principais objetivos, aumentar o valor de produtos e materiais, ao utilizá-los
o máximo de tempo possível, além de se basear em energias renováveis, e na promoção da
relação simbiótica entre as indústrias. Desta maneira, a mudança para se estabelecer um modelo
circular vai desde o design dos produtos e consumo até a relação com a gestão dos resíduos
(GUARNIERI; CERQUEIRA-STREIT; BATISTA, 2020). O modelo foi estabelecido,
juntamente com seus princípios na Figura 3.
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Figura 3 - Modelo de Economia Circular
Fonte: Ellen MacArthur Foundation (2015)

O modelo de EC destacado na Figura 3 baseia-se em três principais princípios, o controle
do estoque dos recursos naturais finitos e o equilíbrio do uso dos recursos renováveis, o aumento
da utilidade de materiais e produtos ao aumentar seus rendimentos nos ciclos técnicos e
biológicos e a necessidade de se identificar e excluir qualquer externalidade negativa do modelo
(BASSI; DIAS, 2019).

2.2.1 Implementação Mundial da Economia Circular: Evolução e Status
A EC tem diferentes níveis de implementação ao redor do mundo (GHISELLINI;
CIALANI; ULGIATI, 2016). Na Europa, o marco do modelo se deu no estabelecimento do
pacote da EC europeia em 2015 e na China, com a Lei de promoção da EC (GEISSDOERFER
et al., 2017). No contexto europeu, a implementação da EC tem uma abordagem ascendente
com ampla participação de organizações ambientais, sociedade civil e ONGs (Organizações
não governamentais), que visa adotar um plano de gerenciamento eficiente de materiais, de
resíduos e de um plano de ação que gerencie o ciclo de vida dos produtos, além de prezar pelo
fechamento dos loops com a reutilização e reciclagem (MURRAY; SKENE; HAYNES, 2017;
TALENS PEIRÓ et al., 2020). Para combater a necessidade de se importar matérias primas, a
Europa lançou uma iniciativa para adquirir suprimentos de forma sustentável, além do pacote
de implementação da EC em 2015 e do pacote de gerenciamento de resíduos, que incluíram
algumas metas como a reutilização e reciclagem de resíduos sólidos, 60% até 2030, o descarte

36
de resíduos, 10% até 2035 e o aumento da reciclagem de embalagens em 70% até 2030
(TOMIĆ; SCHNEIDER, 2020).
Além da Europa, a China é colocada como um país de grande expoente dos conceitos da
EC, uma vez que foi um dos primeiros países a adotar o modelo. Entretanto, a China é
considerada o país que mais emite dióxido de carbono e também consome altos níveis de
energia (SHAO, 2019). O marco do governo chinês no desenvolvimento da EC se deu com a
lei de promoção da EC em 2009. Outros marcos são o 18º Congresso Nacional do Partido
Comunista da China, que colocou o país como um que valoriza o desenvolvimento verde e de
baixo carbono, o 12º Plano Quinquenal, um plano que promove o desenvolvimento da EC e o
13º Plano Quinquenal, que enfatizou a reciclagem de recursos (SHAO, 2019).
No contexto brasileiro, o marco na gestão de resíduos sólidos e que promove a EC foi a
homologação da PNRS, Lei nº 12.305 em 2010. Um dos assuntos mais discutidos nesta política
foi a abordagem da responsabilidade compartilhada entre todos os agentes envolvidos no
processo, os fabricantes, importadores, distribuidores, vendedores, consumidores e detentores
de serviços públicos de limpeza. Percebe, contudo, que a implementação da EC se encontra em
diferentes níveis de implementação em vários países.
O Anexo I estabelece uma visão da implementação da EC por alguns países nos quatro
continentes estabelecidos. Para estes, foram estabelecidos leis, programas e instrumentos
principais, além de metas e objetivos para o futuro.
Observa-se pelo Anexo I que muitos países estão mais desenvolvidos em suas
regulamentações, metas e objetivos em relação a outros. Muito disso, se deve as várias barreiras
que existem para se implementar a EC. Kirchherr et al. (2018), expuseram as principais
barreiras desta implementação no cenário europeu. Barreiras culturais, regulatórias, de mercado
e tecnológicas foram colocadas como os principais grupos de dificuldades.

2.2.2 Economia Circular no Brasil: Implementação e Status
Em relação ao cenário brasileiro, o Brasil ainda precisa ter uma maior disseminação do
conceito da EC, uma vez que falta divulgação local e nacional do modelo, o que coloca o país
ainda em posição inferior de pesquisas em relação a muitos países da Europa e da China
(OLIVEIRA; FRANÇA; RANGEL, 2018). Ao se realizar uma pesquisa no banco de dados
Scopus em 17 de julho de 2020, usando as palavras chaves “Economia Circular” e “Brasil”,
incluindo títulos, resumos e palavras-chave, e sem restrições sobre áreas ou ano de publicação
– dezessete publicações com referência a EC foram encontradas em 2020 (CARNEIRO et al.,
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2020; CHIAPPETTA JABBOUR et al., 2020a, 2020b; CHRISPIM; SCHOLZ; NOLASCO,
2020; DE BRITO NOGUEIRA et al., 2020; GUTBERLET; BRAMRYD; JOHANSSON, 2020;
HOFFMANN; DE SIMONE MORAIS; TEODORO, 2020; NECHIFOR et al., 2020; NUNES;
MAHLER, 2020; OH; HETTIARACHCHI, 2020; OTTONI; DIAS; XAVIER, 2020; RIBEIRO
SIMAN et al., 2020; SHARIFIKOLOUEI et al., 2020; SILVA; SIMIONI; HOFF, 2020;
SINGHAL; TRIPATHY; JENA, 2020; WEBER; TRIERWEILER; TRIERWEILER, 2020),
treze publicações para 2019 (CHENG et al., 2015; GAMEIRO; BONAUDO; TICHIT, 2019;
MEDEIROS et al., 2019; MONTORO et al., 2019; SEHNEM, 2019; SEHNEM et al., 2019a,
2019b, 2019c; SILVA et al., 2019; ZIED et al., 2019), sete publicações para 2018 , seis
publicações para 2017 (BESSADA et al., 2018; BUSCH et al., 2018; DO AMARAL et al.,
2018; OLIVEIRA; FRANÇA; RANGEL, 2018; SELLITTO; MURAKAMI, 2018), uma
publicação para 2016 (RIBEIRO et al., 2016), uma publicação para 2013 (PHILLIPS, 2013) e
uma publicação para 2006 (SCHWAGER; MOSER, 2006).
Oliveira, França e Rangel (2018), realizaram esta mesma pesquisa com estas palavras
chaves no ano de 2017 e só foram encontrados cinco artigos, um em 2016 e quatro em 2017.
Ao se comparar esta busca com a realizada em 2020, foram encontrados quarenta e seis artigos,
o que mostra o crescimento de pesquisa nesta área. Entretanto, ainda se tem a necessidade de
mais pesquisas em EC. Adicionalmente, o Brasil como um país emergente, diferentemente de
países desenvolvidos, que geralmente possuem regulamentações formais bem estabelecidas em
relação à sustentabilidade e/ou EC, é caracterizado por possuir leis e instituições fracas ou
ausentes. Mesmo no caso brasileiro, com a PNRS, ou seja, com uma regulamentação já
existente, esta é prejudicada pela corrupção do Governo ou implementação insuficiente e pouco
efetiva (CHIAPPETTA JABBOUR et al., 2020a).
Chiappetta Jabbour et al. (2020a) em seu estudo caracterizaram o cenário brasileiro e
estabelecem que no Brasil, devido a este contexto de regulamentação pouco efetiva, os
proprietários e acionistas de empresas são as principais partes interessadas na implementação
da EC, diferente de outros países com regulamentação mais estabelecida sobre o meio ambiente
em que partes externas são as maiores influenciadoras deste processo. Ainda neste estudo, a
principal barreira encontrada está relacionada a fatores internos e questões estruturais, assim
como os principais influenciadores que também são internos. Neste sentido, destacou-se a
dificuldade de comunicação entre departamentos, bem como responsabilidades pouco claras
destes em relação a EC. O principal motivador foi também interno, relacionado aos avanços
tecnológicos. Os princípios de EC mais relevantes foram a redução de desperdício e retrabalho
e substituição de tecnologias (CHIAPPETTA JABBOUR et al., 2020a).
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Os setores de eletrônicos, alimentos e da construção são os mais economicamente
relevantes na economia brasileira e os mais sensíveis à adoção da EC, uma vez que o Brasil é
um dos maiores produtores agrícolas, maiores produtores de aço e um dos maiores usuários de
aparelhos eletrônicos (CHIAPPETTA JABBOUR et al., 2020a). Neste sentido, o Quadro 2 se
refere ao relatório da Fundação Ellen MacArthur (BRASIL, 2017) em que os ramos de
eletrônicos, alimentos e construção foram identificados, no Brasil, como sensíveis à adoção da
EC e economicamente relevantes.
Quadro 2 - Visão geral do status da implementação da Economia Circular no Brasil – eletrônicos, alimentos e
construção
IMPLEMENTAÇÃO DA EC NO BRASIL
AGRICULTURA E ATIVOS DA BIODIVERSIDADE
Oportunidades:
- Ampliar esforços atuais em modelos de negócio regenerativos no setor agrícola e de ativos
da biodiversidade.
- Estimular o desenvolvimento do incipiente setor de bio inteligência.
- Alavancar a tecnologia digital para destravar potencial de economia circular na bio economia.
Barreiras:
- Dificuldade de transferência de novos conhecimentos e habilidades.
- Dificuldade de acesso a crédito para adoção de novos modelos regenerativos.
- Necessidade de plataformas de investimentos em grupos, compartilhamento de ativos e
distribuição de subprodutos.
Atividade Circular Existente:
- Certificações ambientais como primeira etapa para a economia circular (exemplo:
Certificação Mesa Redonda do Óleo de Palma Sustentável).
- Métodos regenerativos de cultivo em escala: (exemplos: compostagem, rotação de colheitas
cultivo de cobertura e do plantio direto.).
- Restauração de áreas degradadas (exemplo: investimento do governo brasileiro para
recuperar 15 milhões de hectares de áreas degradadas).
- Produtores brasileiros estão extraindo valor adicional com o aproveitamento em cascata de
produtos agrícolas (exemplo: segmento do suco de laranja utilizando resíduos da polpa cítrica
como ração animal).
- Empresas e comunidades tradicionais estão cooperando na valorização de ativos da
biodiversidade (exemplos: rede de supermercados Pão de açúcar, a marca de pães Wickbold e
a Mercur realizando compras de produtos artesanais de comunidades tradicionais e indígenas).
- Setor aplicando novas tecnologias (exemplos: TI, big data, sensoriamento remoto e dados de
posicionamento via satélite).
RAMO DE EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO
Oportunidades:
- Utilizar princípios circulares em novos empreendimentos para evitar entraves lineares.
- Aumentar a acessibilidade no espaço construído através da aplicação dos princípios da
economia circular.
- Alavancar as tecnologias digitais e inovar em práticas circulares para gerar novos valores em
edifícios e construções.
Barreiras:
- Setor muito afetado pela instabilidade economica
- Dificuldade na adoção de novas tecnologias
Atividade Circular Existente:
- Surgimento de projetos circulares no setor de edifícios e construção (exemplo: start-up de
Tocantins que desenvolveu uma tecnologia para recuperar matérias oriundos de resíduos de
construção e mineração para produção de blocos modulares).
- Práticas de construção circulares têm benefícios comprovados (exemplo: Precon Engenharia
pré-fabricando peças para a montagem de edifício).
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IMPLEMENTAÇÃO DA EC NO BRASIL
- Inovações importantes na fase de uso estão aumentando a utilização de edifícios e
destravando benefícios em espaços urbanos (exemplo: Goma, um ecossistema de empresas
que ocuparam edifícios abandonados).
- Formuladores de políticas e empresas estão reconhecendo a necessidade de integrar sistemas
urbanos (exemplo: Vitacon, imobiliária brasileira).
EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS
Oportunidades:
- Alavancar as dinâmicas específicas ao mercado de EEE no Brasil para criar novas
oportunidades de negócio.
- Integrar a economia informal ao setor de EEE em uma colaboração mutuamente vantajosa.
- Desenvolver novos modelos de negócio para aumentar o acesso a produtos EEE.
- Criar mecanismos para influenciar processos de design.
Barreiras:
- Existência de políticas fiscais que incentivam a economia linear em detrimento da circular
- Falta de colaboração entre organizações e setores informais nos ciclos reversos
Atividade Circular Existente:
- Certificações internacionais promovem ‘design para o meio ambiente’ e definem regras para
a indústria no Brasil (exemplos: Certificações Electronic Product Environmental Assessment
Tool (EPEAT) e Restriction of Hazardous Substances (RoHS). A EPEAT trata de critérios
ambientais ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos e a RoHS especifica níveis máximos
de substâncias perigosas sujeitas a restrições.
- Empresas que estão se movendo em direção aos ciclos internos estão capturando mais valor
(exemplos: Start-up eStoks, captura valor dos resíduos pré-consumo, equipamentos que não
entraram no mercado são recolhidos).
- Alguma capacidade e infraestrutura para ciclos reversos já existe.
Fonte: BRASIL (2017)

O Quadro 2 mostra três diferentes ramos expostos como mais importantes para gerar
oportunidades de inovação e criação de valor no Brasil, uma vez que o território brasileiro é
atraente para se explorar oportunidades e construir capital econômico, social e natural
(BRASIL, 2017).
Desta maneira, a EC possui uma grande importância no mundo e no Brasil para se implantar
processos sustentáveis e de acordo com a sua mais famosa definição, dada por Ellen MacArthur
Foundation (2015), a EC é um sistema restaurador e regenerativo, que percebe os produtos ao
final de sua vida útil, não como resíduos, assim como no sistema linear, mas como recursos, o
que reduz o uso de recursos naturais e gera benefícios econômicos. Assim, para efetiva
implementação do sistema circular, destaca-se a gestão de resíduos como um dos principais
processos do conceito.

2.3 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
A gestão de resíduos sólidos é de extrema importância uma vez que, a geração de resíduos
aumenta os custos de sua coleta, tratamento e descarte e contribui para a emissão de gases de
efeito estufa, além da poluição do ar, do solo e da água. Adicionalmente, esta gestão inclui
componentes governamentais e acompanhamento de todo o ciclo dos resíduos, em outras
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palavras, desde sua geração a disposição final e todas as partes interessadas (FAN et al., 2020;
PIN et al., 2018). Adicionalmente, deve-se atentar ao aumento populacional e aos níveis de
renda dos países, pois a geração de resíduos sólidos se relaciona diretamente a estes aspectos
(FAN et al., 2020). Neste sentido, esta seção expõe a gestão de resíduos sólidos com um
panorama mundial, com destaque ao gerenciamento brasileiro e a sua PNRS.

2.3.1 Gestão dos Resíduos Sólidos no Mundo
Várias são as formas e meios para implementar a gestão de resíduos sólidos em diferentes
países, uma vez que cada Estado escolhe as melhores maneiras para isto. A União Europeia
(EU) baseia sua gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) em diretivas, em que há objetivos
obrigatórios, mas cada membro escolhe como implementar seu gerenciamento. Cinco são os
objetivos na política de resíduos da UE, usar técnicas ambientalmente favoráveis para prevenir
a produção de resíduos ao se utilizar a reciclagem, como técnica, por exemplo, aproveitar
energeticamente resíduos ao se recuperar e reutilizá-los como matéria prima, utilizar
dispositivos normativos para melhorar a disposição final dos resíduos, reforçar o assunto
relativo ao transporte de substâncias perigosas e saneamento dos terrenos contaminados (GRSUFPE, 2014).
Os Estados Unidos possuem uma lei federal para a gestão de resíduos sólidos, a Lei de
Conservação e Recuperação de Recursos (Resource Conservation and Recovery Act – RCRA),
apesar de cada estado ter determinado poder. Esta lei se assemelha a PNRS, uma vez que esta
também se concentra em estabelecer diretrizes gerais e dá aos estados e municípios, autonomia
para estabelecer regulação específica. O Japão baseia sua política de gestão de resíduos sólidos
no elevado índice populacional e no uso intensivo do solo. O anexo B, sintetiza as principais
legislações sobre resíduos, na União Europeia, de maneira geral, nos Estados Unidos, no Japão
e no Brasil.
Apesar das diferenças na gestão de resíduos sólidos entre estes países, existe uma legislação
geral, que estabelece algumas diretrizes, mas não impõe como esta deve ser feita (GRS-UFPE,
2014). Percebe-se uma legislação em relação aos aspectos ambientais desenvolvida
anteriormente na União Europeia, Estados Unidos e no Japão, quando comparados ao Brasil,
que inicialmente desenvolveu a lei 6938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação.
Desde a revolução industrial, os processos produtivos tornam-se cada vez mais complexos,
o que facilita e deixa mais confortável a vida humana (BHANDARI; SINGH; GARG, 2019).
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Entretanto, ao aumentar os padrões de vida aliado a um constante crescimento populacional,
percebe-se um aumento no consumo de bens e energia (MALINAUSKAITE et al., 2017). A
grande escala de produção industrial acarreta uma maior utilização de recursos naturais, como
águas e combustíveis fósseis. Esta maior utilização se dá pelo aumento populacional, pela
crescente produção industrial e pelo consumo em massa. Com o aumento no consumo de bens
e energia, há também um aumento na geração de resíduos. Desta maneira, os recursos naturais
não se renovam a mesma taxa que se esgotam (BHANDARI; SINGH; GARG, 2019;
MALINAUSKAITE et al., 2017).
O aumento no consumo de recursos está diretamente relacionado ao aumento na geração
de resíduos (TISSERANT et al., 2017). Aumentos estes também impulsionados pelo
crescimento populacional. De acordo com Nations (2019), a população mundial continua a
crescer, porém com uma taxa de crescimento cada vez menor desde 1950. O aumento no
consumo de recursos está diretamente relacionado ao aumento na geração de resíduos
(TISSERANT et al., 2017). Aumentos estes também impulsionados pelo crescimento
populacional.
A taxa de crescimento da população mundial atingiu seu pico entre 1965 e 1970, quando
era de 2,1% ao ano. Desde este pico na sua taxa de crescimento, esta decaiu e deve continuar a
desacelerar até o fim do século. Entre 2015 e 2020, esta taxa foi abaixo de 1,1%. Apesar disso,
espera-se uma população de 8,5 bilhões em 2030, 9,7 bilhões em 2050 e 10,9 bilhões em 2100
(NATIONS, 2019).
Conforme Nations (2019), a maior parte do crescimento populacional estará concentrado
na África Subsaariana nos próximos anos. Contrapondo esta tendência da África Subsaariana,
as outras regiões começarão a ter um decréscimo na sua população. Desta maneira, a previsão
é que a África Subsaariana em meados de 2050 seja a mais populosa, ultrapassando a Ásia
Oriental e do Sudeste e a Ásia Central e do Sul, que são as regiões mais populosas do mundo
em 2019 (NATIONS, 2019).
Adicionalmente ao aumento populacional, tem-se o aumento na geração de resíduos
sólidos. Segundo Sharma e Jain (2020), a geração de resíduos sólidos é positivamente
relacionada não somente ao crescimento populacional, mas também ao crescimento econômico
da nação. Com o crescimento populacional esperado para 2050, a geração de resíduos sólidos
também aumentará de 2010 milhões de toneladas (MT) em 2016 para 3400 MT em 2050
(SHARMA; JAIN, 2020). Cerca de 1,47 bilhão de resíduos sólidos, na área urbana, são gerados
a cada ano, o que aumenta a importância de gerir estes resíduos eficientemente. Esta gestão na
geração de resíduos sólidos urbanos varia de acordo com o nível de renda dos países (ZAMAN,
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2016).
Países de renda alta geram uma maior quantidade de resíduos sólidos por dia, enquanto
países de renda baixa geram a menor taxa. Segundo Zaman (2016), apesar dos países mais
desenvolvidos economicamente serem apenas 24% da população global, eles produzem cerca
de 42% de resíduos produzidos mundialmente. Entretanto, estes também possuem uma maior
taxa de coleta de resíduos.
Apesar da taxa de geração de resíduos sólidos aumentar com a riqueza dos países, nestes a
taxa de desmaterialização, ou seja, diminuição da dependência de recursos físicos é maior
(HOORNWEG; BHADA-TATA; KENNEDY, 2015; KHANDELWAL et al., 2019;
MALINAUSKAITE et al., 2017; ZAMAN, 2016).

2.3.2 Gestão de Resíduos no Brasil (Política Nacional de Resíduos Sólidos)
A geração de resíduos urbanos no Brasil, assim como no mundo, se relaciona além do
crescimento populacional ao crescimento econômico. Além da geração de resíduos sólidos
urbanos, tem-se a geração de resíduos sólidos industriais. Neste sentido, as indústrias se
destacam uma vez que qualquer empresa, em diferentes graus, enfrenta aspectos que podem
gerar impactos ambientais. O Brasil é um dos maiores países em extensão territorial com
8.510.295,914 km² e enfrenta um panorama de crescimento populacional e econômico, com
estimativa de 210.147.125 pessoas e com crescimento do PIB, R$ 31.833,50 (GRS-UFPE,
2014).
Além da população e PIB, cabe acrescentar que a geração de resíduos sólidos urbanos
também está relacionada ao gerenciamento municipal (GRS-UFPE, 2014), sendo os municípios
responsáveis pelos serviços de Manejo dos Resíduos Sólidos (MRS). No Brasil, a técnica
predominante na disposição de resíduos sólidos é o uso de aterro sanitário.
Simião (2011) destaca que as principais atividades industriais que influenciam a geração
de resíduos sólidos são a fase do projeto do processo, que visa projetar os projetos industriais
com tecnologias alternativas, a aquisição e o armazenamento de matérias-primas, com estas
sendo de qualidade superior, operações de produção, limpeza e manutenção de equipamentos e
derramamentos e vazamentos. Assim, o efetivo gerenciamento de resíduos sólidos industriais é
caracterizado por fazer o controle sistemático da geração, coleta, segregação na fonte,
estocagem, transporte, processamento, tratamento, recuperação e disposição de resíduos.
Em 1981, foi estabelecida a Política Nacional de Meio Ambiente, um dos grandes marcos
na implementação da sustentabilidade no Brasil. Nela consta seus objetivos, fins e mecanismos
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de formulação e aplicação, além de ter criado o Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA) e o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) (GRS-UFPE, 2014). Na
definição de consórcio público, a Lei nº. 11.107/ 2005 e o Decreto nº. 6.017/2007, que
estabelecem princípios gerais de contratação de consórcio público ao gerar benefícios para
municípios de pequeno porte à medida que tem como objetivo o ganho na escala de execução
de atividades importantes na gestão de resíduos como a coleta e transporte destes, possuem
eminente destaque (ABRELPE, 2018).
Complementarmente em 2007, foi homologada a Lei nº. 11.445/2007 e posteriormente o
Decreto número 7217/2007, que a regulamenta, que estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento público e indica alternativas para o enfrentamento das fragilidades dos serviços
públicos de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. O resumo das principais legislações
brasileiras que se relacionam com a EC no cenário nacional, encontra-se no Quadro 5. Neste
sentido, destaca-se a PNRS, que foi o principal marco legal da política pública ambiental na
gestão de resíduos sólidos, homologada em 2010, para integrar e complementar a Lei de
Consórcios Públicos e a Política Nacional de Saneamento Básico (PNSB) (GRS-UFPE, 2014).
A PNRS regulamentada pelo decreto nº. 7404 preencheu uma lacuna na legislação
brasileira ambiental baseado na gestão internacional e suas legislações. Esta política brasileira
mais moderna aborda alguns conceitos importantes, destaca a responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida do produto, acordos setoriais, LR, sustentabilidade operacional e financeira
e envolvimento de padrões sustentáveis de produção e consumo (GRS-UFPE, 2014). A
responsabilidade compartilhada envolve todos os envolvidos no ciclo de vida dos produtos, os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes que devem se preocupar com a
destinação final e o impacto do resíduo, sendo a LR fundamental neste processo (CNI, 2019).
Proteção à saúde pública e ao meio ambiente, não geração, redução, reutilização,
reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, assim como disposição final dos rejeitos, adoção
da sustentabilidade na produção e consumo, utilização de tecnologias limpas, menor volume e
periculosidade dos resíduos perigosos, incentivo a reciclagem, gerenciamento integrado de
resíduos sólidos, interação da esfera pública e privada, capacitação técnica na área, recuperação
de gastos, aquisição de reciclados e recicláveis, integração de catadores, implementação da
avaliação do ciclo de vida, incentivo a sistemas de gestão que prezam pela melhoria dos
processos e reaproveitamento de resíduos e estímulo ao consumo sustentável são os objetivos
da PNRS. O Quadro 3 mostra, a estrutura da PNRS.
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Quadro 3 - Estrutura da PNRS
Título I – Disposições Gerais
Do objeto e campo de aplicação.
Definições.
Título II – Da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Disposições gerais.
Princípios e objetivos.
Instrumentos.
Título III - Das Diretrizes Aplicáveis aos Resíduos Sólidos
Disposições gerais.
Planos de resíduos sólidos (nacional, estadual, microrregional e municipal).
Plano de gerenciamento (individual, comércio, prestação de serviços, saúde etc).
Responsabilidades dos geradores e do poder público.
Responsabilidade compartilhada.
Da LR.*
Resíduos perigosos.*
Instrumentos econômicos.*
Disposições gerais.

* Afeta diretamente o setor industrial

Título IV – Disposições transitórias e finais
Fonte: Adaptado da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) (2012)

Pelo Quadro 3, observa-se que a PNRS estabelece princípios, diretrizes e responsabilidades
e atua sobre diversos tipos de resíduos. Neste sentido, a LR, é um dos principais instrumentos
de implementação da responsabilidade compartilhada, uma vez que a LR está diretamente
relacionada com a recuperação do valor econômico dos resíduos, para priorização da
reciclagem, e a disposição adequada dos rejeitos.
Entretanto, há muitas divergências quanto à efetividade de implementação da PNRS.
Cetrulo et al. (2018) testaram algumas hipóteses da efetividade da PNRS e das suas conclusões,
concluiu-se que a geração de resíduos sólidos municipais no Brasil aumentou. Este aumento
deve-se principalmente, a ausência ao consumo sustentável na própria lei, além da influência
do aumento de renda da população pobre, que tende a aumentar a geração de resíduos.
Adicionalmente, outra hipótese confirmada foi que a população atendida com serviço de coleta
de lixo aumentou, em contradição a população que possui uma frequência adequada de coleta
de resíduos diminuiu ligeiramente, fato que pode ser explicado por uma troca entre um projeto
de coleta maior e um com mais frequência. Outras hipóteses confirmadas foram que a taxa de
materiais recicláveis recuperados não teve um aumento significativo e que a proporção geral de
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aterros, que estão ambientalmente adequados, não aumentou significativamente (CETRULO et
al., 2018).
Adicionalmente, a PNRS enfrenta muitos desafios e dificuldade na sua implementação ao
longo do país. Falta de fundos governamentais, falta de capacidade técnica e administrativa,
falta de conscientização do público em relação à geração de resíduos, insuficiência da estratégia
de descentralização do governo federal na implementação da agenda, falta de articulação da
PNRS com outras políticas, falta de instrumentos de controle e cobrança, modelos de gestão e
incentivo poucos claros e necessidade de maior articulação entre os entes federativos
(CETRULO et al., 2018; GRS-UFPE, 2014). O Quadro 4 expõe uma visão geral de como está
a implementação da PNRS no cenário federal, estadual e municipal.
Quadro 4 - Visão geral do status de implementação da PNRS no Brasil
Sobre a União, Estados e Municípios.
União:
- A primeira versão do Plano Nacional foi concluída em agosto de 2012,
entretanto, o Plano não foi publicado em função da sua não apreciação pelo
Conselho Nacional de Política Agrícola.
- Embora não tenha sido publicado, o Ministério do Meio Ambiente (MMA)
considera que o Plano existe e está realizando a sua revisão em função da
previsão de atualização a cada quatro anos.
- Diante do exposto conclui-se que a versão atual do Plano Nacional não é
plenamente válida, está desatualizada e a sua revisão só deve ser concluída
em 2019, portanto, a União até o momento não tem um instrumento legítimo
para orientar e exigir que Estados e Municípios elaborem seus próprios
planos.
- Recursos disponibilizados pela União entre 2011 e 2014: R$ 1,2 bilhão.
Estados:
- O prazo para elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos venceu em
agosto de 2012.
- Segundo informações do MMA, das vinte e sete unidades federativas, apenas
doze (AC, AL, AM, GO, MA, PA, PE, PI, RJ, SE, SP e RS) concluíram seus
planos estaduais de resíduos sólidos.

Municípios:
- 2.325 municípios (42%) dos 5.570 elaboraram seus respectivos Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).
Fonte: Adaptado de Oliveira (2016)

Fonte

(MINISTÉRIO DA
TRANSPARÊNCIA E
CONTROLADORIAGERAL DA UNIÃO
SECRETARIA
FEDERAL DE
CONTROLE, 2017)

MMA (2015)

(MINISTÉRIO DA
TRANSPARÊNCIA E
CONTROLADORIAGERAL DA UNIÃO
SECRETARIA
FEDERAL DE
CONTROLE, 2017)
(CETRULO et al.,
2018)

Pelo Quadro 4, percebe-se que a porcentagem de municípios com planos de gestão de
resíduos ainda é pequena em relação aos mais de 5000 municípios existentes. Já o Quadro 5
mostra como está a PNRS está em relação a alguns indicadores importantes ao se tratar da EC.
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Quadro 5 - Análise da adesão da PNRS aos indicadores para transformar resíduos em recursos
Indicador
Geração de resíduos, com exclusão dos resíduos de
mineração, resíduos dragados e solo contaminado
(kg/per capita).

Taxa de depósito em aterro (%), excluindo resíduos de
mineração, dragagem e contaminação do solo
(definida como o volume de resíduos enviado para
depósito de aterro (direta ou indiretamente) dividido
pelo volume de resíduos tratados (excluindo
mineração, dragagem e resíduos contaminados do
solo).

Geração de resíduos urbanos (kg / per capita).

Taxa de deposição de resíduos urbanos em aterros
sanitários (%).

Taxa de reciclagem de resíduos urbanos (%).

Taxa de reciclagem de resíduos de embalagens (%).

Taxa de reciclagem dos resíduos de dispositivos
eletrônicos (%).

Medida
Com base nas informações fornecidas pelos
municípios sobre o volume de resíduos per capita, são
incentivados esforços para não gerar e reduzir os
atuais níveis de emissão de resíduos; mas não há
prazos ou indicadores para tal controle (Art. 7, II; Art.
30, III; Art. 38, entre outros).
Os depósitos em aterros sanitários são considerados
adequadamente justificados ambientalmente para os
desperdícios de residuais, incluindo resíduos mistos
(art.3, VIII; art.9, §1; art.54; entre outros). Ainda é a
principal metodologia para o depósito final de
resíduos. A norma estabelece que os municípios sejam
responsáveis pelo gerenciamento, controle e criação
de indicadores de desempenho. Havia um
compromisso assinado em longo prazo, mas não foi
cumprido. Por isso, entidades de classe e agências
ambientais fornecem os dados, embora subestimados.
São estimulados esforços visando a não geração e a
redução de resíduos (Art. 7, II). No entanto, não há
indicadores na legislação, pois são os municípios
quem devem criá-los; no entanto, entidades de classe
e órgãos ambientais fornecem esses dados de forma
estimada.
O depósito em aterros é considerado ambientalmente
adequado para resíduos urbanos, incluindo resíduos
mistos (art.3, VIII; art. 9, §1º; art. 54; entre outros). A
principal metodologia é o depósito final de resíduos.
A coleta seletiva e a reciclagem são incentivadas (art.
9, §1; entre outros). Os índices de desempenho devem
ser criados pelos municípios.
A reutilização e a reciclagem são ações consideradas
prioritárias pela lei (art. 6, VIII; art. 7, II, VI; art. 19,
X; entre outras). Não há indicadores na legislação,
pois são os municípios quem devem criá-los; no
entanto, entidades de classe e órgãos ambientais
fornecem dados estimados.
A reciclagem de materiais de embalagem (papel,
vidro, plástico, metal e madeira) é uma preocupação
relevante na regulamentação. Nos programas de
reciclagem e no sistema de LR (Art.12; Art.14; Art.18;
Art. 32; Art.33; entre outros). O estabelecimento das
metas, indicadores e mecanismos de controle ficou a
cargo dos planos municipais. No entanto, essas
medidas são baseadas em estimativas de entidades de
classe e organizações ambientais, que por sua vez
acabam fornecendo dados subestimados.
Os planos municipais incluirão compromissos
voltados para o desenvolvimento e implementação de
metas, indicadores e mecanismos para controlar o
desperdício de dispositivos eletrônicos. No entanto, a
responsabilidade será compartilhada, implementada
individualmente e em cadeias, entre participantes do
mercado e proprietários de serviços públicos. O lixo
eletrônico é inserido na coleta seletiva, nos programas
de reciclagem e no sistema de LR. Os sistemas de
responsabilidade ampliada do produtor devem ser
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Indicador

Medida
estruturados e mantidos por fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes (Art.33; Art.18; entre
outros). Os acordos setoriais devem estabelecer metas
progressivas, intermediárias e finais. Os dados e taxas
de análise de desempenho não estão disponíveis ou são
mostrados subvalorizados por estimativa.
Fonte: Cosenza, De andrade e De assunção (2020)

Pelo Quadro 4 e 5, observa-se que os planos federais, estaduais e municipais mostram que
a gestão de resíduos sólidos, inserida na EC, ainda é principiante, pois apesar de estar presente
em diversas legislações, ainda se encontra descentralizada, o que aumenta a criação de um plano
estratégico nacional para desenvolver pesquisas e tecnologias (CNI, 2019). Nestes planos, falase dos resíduos urbanos, mas também da parte empresarial, uma vez que os estudos destacados
enfatizam a responsbilidade compartilhada como empresa cooperativa.
As diferenças do panorama brasileiro antes e depois da PNRS, também podem ser
percebidas pela produção acadêmica anterior e posterior a 2010. Demajorovic et al. (2014)
estudam os desafios no gerenciamento de práticas de LR, integrando empresas e cooperativas,
em uma visão após a homologação da PNRS, destacando que esta foi um marco no Brasil, pois
obriga os ramos produtivos a implementar políticas de LR. Nesta mesma linha de pensamento,
Souza et al. (2012) também expõe uma perspectiva até então não muito tratada antes da
instauração da PNRS, a contribuição social e ambiental de uma cooperativa de reciclagem nos
canais reversos de pós consumo. Cunha e Caixeta Filho (2002) expõem a falta de política na
coleta de resíduos sólidos, propondo para minimizar o problema a aplicação de um modelo não
linear de programação por metas. Assim, percebe-se que antes de 2010, falta uma política que
regulamente e padronize as tratativas no fim de vida útil dos produtos com o uso da LR, definida
pela PNRS, como um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por
um 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.

2.4 LOGÍSTICA REVERSA (LR)
A LR começou a ser incialmente estudada na década de 70 e 80, sendo uma de suas
definições mais antigas dada por Lambert e Stock (1982). De acordo CSMP (2017), LR é uma
área especializada da logística que foca no movimento de produtos após a venda, incluindo os
produtos que são devolvidos. Entretanto, uma das definições de LR mais aceita é a dada por
Rogers and Tibben-Lembke (1999), que diz que a LR é o processo que move os produtos do
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consumidor para um canal de distribuição de modo a agregar valor ou fazer a destinação
adequada dos resíduos.
Outra definição bem conhecida é dada pelo grupo de trabalho europeu sobre LR
(REVLOG), em que é caracterizada como o processo que está relacionado com a reutilização
de materiais e produtos e tange ao ato de planejar, implementar e controlar o fluxo de matérias
primas, materiais em processo e as informações a estes relacionados desde a origem até a
destinação final. De acordo com Geisendorf e Pietrulla (2018), a definição dada pelo grupo
REVLOG é a mais completa. O Quadro 6 mostra algumas principais definições da LR na
literatura.
Quadro 6 - Principais definições de LR
Autores
Stock (1992)

Carter e Ellram
(1998)
Rogers e TibbenLembke (1999)

Fleischmann
(2000)

de Brito e
Dekker (2004)
Ayvaz e Bolat
(2015)

Definições de LR
“. . . O termo frequentemente usado para se referir ao papel da logística na reciclagem,
descarte de resíduos e gerenciamento de materiais nocivos, uma perspectiva mais ampla
inclui todas as atividades de logística realizadas na redução da fonte, reciclagem,
substituição, reutilização de materiais e descarte. ”
“. . . O processo pelo qual as empresas podem se tornar ambientalmente eficientes por meio
da reciclagem, reutilização e redução da quantidade de materiais usados. ”
“O processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e econômico de
matérias-primas, estoque em processo, produtos acabados e informações relacionadas
desde o ponto de consumo até o ponto de origem com a finalidade de recuperar valor ou
disposição."
“. . . LR é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo de entrada e
armazenamento eficiente e eficaz de bens secundários e informações relacionadas, em
oposição à direção tradicional da cadeia de suprimentos com o objetivo de recuperar valor
ou descarte adequado. ”
“O processo de planejamento, implementação e controle do fluxo reverso de matériasprimas, estoque em processo, embalagem e produtos acabados, a partir de um ponto de
fabricação, distribuição ou uso de descarte adequado.”
“Como um aspecto da gestão sustentável da cadeia de suprimentos (SSCM), a LR pode ser
considerada uma estratégia de negócios em que as atividades de recuperação são impostas
com o objetivo de aumentar a sustentabilidade.”
Fonte: Isernia et al. (2019)

O Quadro 6 foi responsável por expor algumas definições famosas e internacionalmente
aceitas, como as dadas por Stock (1992), Rogers e Tibben-Lembke (1999) e de Brito e Dekker
(2004). Na Figura 4, foi indicado o fluxo direto e reverso dos produtos, sendo o reverso indicado
pelas linhas pontilhadas.
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Figura 4 - Diagrama esquemático dos processos diretos e reversos
Fonte: Agrawal e Singh (2019)

Após a inspeção e triagem, tem-se a opção de descarte do produto devolvido para reparo,
reuso, reciclagem, remanufatura ou descarte, conforme observado na Figura 4. Esta decisão de
disposição em relação aos produtos de devolução está se tornando essencial na gestão dos
resíduos sólidos e nos seus melhores aproveitamentos.
Oliveira (2016) definiu a destinação, o reuso, a coleta e triagem (ou Segregação), o
processamento, o recondicionamento, a canibalização, a remanufatura, a manufatura reversa, a
reciclagem, a redistribuição e a disposição final como atividades da LR. A destinação trata de
escolher um destino adequado para os produtos no final de suas vidas úteis, o reuso, é o ato de
revender ou utilizar novamente o produto, porém, sem alterar sua estrutura ou natureza. A coleta
identifica as fontes geradoras, os tipos e as quantidades geradas dos materiais e a triagem o que
será feito com cada produto coletado, se algum pode ser reusado ou será descartado. O
processamento é a fase em que o produto é transformado e o recondicionamento, o processo de
fazer pequenos reparos para funcionalizar o produto novamente.
Adicionalmente, a canibalização é a fase que reaproveita componentes que estão no final
de suas vidas úteis em outros produtos. A remanufatura é responsável por restaurar produtos
em final de vida para produtos novos e a manufatura reversa transforma estes produtos, mas
sem transformá-los em novos. A reciclagem é um dos processos mais importantes da LR e da
gestão de resíduo sólidos, em que altera os produtos no final de vida de maneira a alterar suas
propriedades físicas e/ou químicas. Já a redistribuição, é o envio do produto, que está no sistema
de LR, de volta ao mercado. Produtos não reaproveitados são destinados em aterros ou em
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usinas de incineração (OLIVEIRA, 2016).
Na literatura, a LR é discutida em várias temáticas, seja por colocar a questão ambiental
como foco central de discussão, seja pela necessidade de criar um modelo que minimize os
custos do fluxo reverso ou pela criação de um modelo que projete uma rede de LR que gere
otimização dos processos. Quando a logística coloca seu foco nos aspectos ambientais,
Srivastava (2007) tem grande destaque no meio acadêmico ao tratar especificadamente da
gestão verde da Cadeia de Suprimentos. Estudos que procuram desenvolver modelos que
otimizem a rede logística e que minimizem os custos do fluxo reverso, também estão sendo
estão sendo amplamente estudados por Kim et al. (2006), Pokharel et al. (2009) e Govindan et
al. (2008). Outros autores, mostrados no Quadro 7, exploraram como fatores internos e externos
levam as empresas a adotar a LR ao destacar pressões institucionais, como risco político,
financeiro e competitividade.
Quadro 7 - Fatores internos e externos que influenciam a aplicação da LR
Autor

Revista

Ambiente interno e externo

Sarkis, Gonzalez-Torre e Adenso-Diaz (2010)

Journal
of
Operations
Management
Industrial Marketing
Management

Exploração de como as pressões
de partes interessadas influenciam
na adoção de práticas ambientais.
Desenvolvimento
de
uma
estrutura que caracteriza os
direcionadores e barreiras ao
implementar a LR em países
asiáticos.
Análise dos fatores que motivam
as empresas a adotar o
gerenciamento da cadeia de
suprimentos verde.
Análise da implantação de
práticas sustentáveis e como estas
influenciam
o
desempenho
econômico e ambiental.
Estudo de como pressões
institucionais influenciam na
postura dos gerentes em relação à
implementação da LR.
Identificação de como pressões
institucionais moderam a relação
entre inovação em LR e
performance econômica.
Demonstração de que risco
político,
risco
financeiro,
liberdade econômica, liberdade
política e competitividade têm
influências
no
desempenho
logístico
Desenvolvimento de propostas
para
o
gerenciamento
de

Geng et al. (2012)

Hsu et al. (2013)

Laosirihongthong, Adebanjo e Choon Tan (2013)

International Journal
of Operations and
Production
Management
Industrial
Management
and
Data Systems

Ye et al. (2013)

International Journal
of
Production
Economics

Huang e Yang (2014)

Management
Research Review

Lee e Van Wyk (2015)

Service Business

Shaharudin et al. (2015)

Journal of Cleaner
Production
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Autor

Revista

Ambiente interno e externo

Huang, Yang e Wong (2016)

Supply
Management

Khor et al. (2016)

International Journal
of
Production
Economics

Syazwan et al. (2016)

Journal of Islamic
Marketing

Vlachos (2016)

International Journal
of Logistics Research
and Applications

Chu et al. (2017)

Sustainability

Dubey et al. (2017)

International Journal
of
Production
Economics

Huang, Huang e Yang (2017)

International Journal
of
Physical
Distribution
and
Logistics
Management
International Journal
of Productivity and
Performance
Management
Journal
of
Environmental
Management

Famiyeh e Kwarteng (2018)

Liu, Zhang e Ye (2018)

Chain

Malviya, Kant e Gupta (2018)

Business
Strategy
and the Environment

Lam et al. (2019)

Resources,
Conservation
Recycling

and

Li et al. (2019)

International Journal
of Operations and
Production
Management

Wan, Yuan e Lai (2019)

Journal of Enterprise
Information
Management

devoluções de produtos usando a
Teoria Institucional.
Exploração das relações entre
pressões
institucionais,
comprometimento de recursos e
gestão de retornos.
Investigação do papel moderador
da pressão regulatória na relação
entre a LR e os níveis de
desempenho.
Demonstração que o apoio do
governo pode ser um moderador
da relação entre a logística de
Halal e o seu desempenho.
Demonstração de como alguns
fatores institucionais são mais
significativos do que fatores da
cadeia de suprimentos.
Investigação de como pressões
do
governo,
clientes
e
concorrentes influenciam no
desempenho
ambiental
e
operacional das empresas.
Investigação de como as pressões
institucionais influenciam a
performance das organizações e
como o efeito destas moderam a
cultura organizacional.
Exploração de como fatores
internos e externos levam as
empresas a adotar ações de LR
baseando-se
na
teoria
institucional.
Apontamento
das
pressões
coercitivas e miméticas como as
principais forças que influenciam
empresas em Gana.
Exploração de como as relações
de poder dos fornecedores
influenciam a adoção de práticas
de sustentabilidade.
Estudo de como pressões
institucionais ajudam os gerentes
a tomar decisões.
Validação de como as pressões
coercitivas,
miméticas
e
normativas influenciam a vida dos
indivíduos.
Investigação de como pressões
externas e internas influenciam o
comportamento da alta gerência
na
aplicação
de
práticas
sustentáveis.
Exploração de como pressões
externas
influenciam
na
terceirização logística.

Fonte: Adaptado de Bitencourt e Hernández (2019)
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O Quadro 7 mostra que pressões do governo, clientes e concorrentes influenciam na
implementação da LR nas empresas, nos seus desempenhos ambientais e operacionais.
Adicionalmente, no Brasil, a LR, que é um aspecto da EC, foi instituída e normalizada pela
PNRS, homologada em 2010, com a Lei 12305, em que é definida como um instrumento
formado por ações, procedimentos e meios para o desenvolvimento econômico e social, de
modo a coletar e restituir aos processos, em seus ciclos ou em outros, os resíduos sólidos, ou
fazer sua disposição adequada. Conforme Lei 12.305 de 2010, existem casos de aplicação
obrigatória da LR:
I - Os agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;
II - As pilhas e baterias;
III - Os pneus;
IV - Os óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - As lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - Os produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

2.4.1 Relação LR e Economia Circular: Importância e Abrangência
Nos dias atuais, é crescente a preocupação das empresas com o papel que exercem na
sociedade, fazendo com que se preocupem com o impacto de suas atividades, pois estas podem
afetar sua imagem perante o consumidor. Entretanto, o gerenciamento das questões ambientais
pode se tornar bastante custoso, o que faz com que as empresas sobreponham os interesses
financeiros a qualquer outra questão.
Para se implementar conceitos da EC nas cadeias de suprimentos, a LR desempenha papel
fundamental nesta implementação (AGRAWAL; SINGH, 2019). Segundo Dev, Shankar e
Qaiser (2020), a LR tem aspectos semelhantes a EC, pois os dois conceitos se preocupam com
a dimensão ambiental, social e econômica. Entretanto, as diferenças consistem na maior
abrangência da EC, uma vez que não engloba só o aspecto reverso dos produtos.
Ao se fazer uma rápida pesquisa na base de dados Scopus, com as palavras chaves Reverse
Logistics e Circular Economy para artigos no país Brasil, só foram expostos vinte e quatro
artigos. Assim, alguns autores buscaram relacionar a LR como um pilar da EC, de modo a
relacionar os dois conceitos e destacar a importância que a LR tem na implementação do modelo
circular (BEILER et al., 2020; BERSSANETI et al., 2019; CAMPOS et al., 2020; CASSOL;
SELLITTO, 2020; COSENZA; DE ANDRADE; DE ASSUNÇÃO, 2020; DE SOUZA
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JUNIOR et al., 2020; DOS SANTOS, 2020; FERREIRA et al., 2018; GUTIERREZ et al., 2017;
HAMMES et al., 2020; JULIANELLI et al., 2020; KAVIANI et al., 2020; REBEHY et al.,
2019; SCHAMNE; NAGALLI, 2016; SELLITTO; DE ALMEIDA, 2019; SLOMSKI et al.,
2020; VIEIRA et al., 2020).
Ao relacionar os conceitos de EC e LR, os ramos da economia mais estudados nesta relação
de conceitos são o da construção civil, de embalagens, de reciclagem, incluindo os catadores,
do poliestireno, comida e bebida e de equipamentos elétricos eletrônicos. Ainda são poucas as
publicações em EC separadamente da LR. Assim, percebe-se mais trabalhos que se concentram
em estudar somente a LR, e não como ela se inclui na EC. (COSENZA; DE ANDRADE; DE
ASSUNÇÃO, 2020).
Ao analisar práticas de LR e sua circularidade, o estudo da CNI (2020) identifica práticas
de EC que são desenvolvidas em empresas brasileiras como otimização de processos, insumos
circulares, recuperação de recursos, extensão da vida dos produtos, produto como serviço,
virtualização e compartilhamento. Adicionalmente, o estudo de Zhu, Geng e Lai (2010),
classifica práticas de LR em compra verde, cooperação do cliente com questões ambientais,
gestão ambiental interna, ecodesign e recuperação de investimento. O Quadro 8, mostra esta
relação entre os conceitos.
Quadro 8 - Classificação das práticas de LR conforme sua circularidade.

Práticas de LR
-Materiais retornados ao processo produtivo.
De acordo com Zhu, Ggeng e Lai (2010), esta atividade pode ser classificada como circular e entra no grupo
de recuperação de investimento de maneira a recolher e reciclar produtos e materiais em fim de vida, muitas
vezes os retornando ao processo produtivo. De acordo com CNI (2020), esta categoria se enquadra em
insumos circulares, insumos provenientes de reparos, recondicionamento, remanufatura, reciclagem e/ou
renováveis.
-Reuso de embalagens e venda como matéria-prima para outros processos.
De acordo com Zhu, Ggeng e Lai (2010), esta atividade é circular e está no grupo de recuperação de
investimento como venda de sucata e materiais usados e venda de equipamento de capital excedente.
-Revenda de produtos em mercados secundários.
De acordo com Zhu, Ggeng e Lai (2010), esta atividade é circular e se enquadra na recuperação de
investimento (venda) de estoques / materiais em excesso.
-Reciclagem.
De acordo com Zhu, Ggeng e Lai (2010), está é uma das principais atividades circulares ao estabelecer um
sistema de reciclagem para aproveitamento de produtos defeituosos ou não.
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Práticas de LR
-Existência de registro dos custos gerados pelas devoluções.
Está é uma atividade circular do grupo de recuperação de investimento, e de acordo com Zhu, Ggeng e Lai
(2010) é circular.
-Desembolso por ações sociais e meio ambientais.
Atividade classificada como circular, de acordo com CNI (2020) e Zhu, Geng e Lai (2010), utilizada para
melhorar a imagem da empresa com campanhas que se preocupem com o ambiental, social e econômico.
-Despesas por treinamento de funcionários.
No grupo de gestão ambiental interna, esta atividade é classificada como circular como treinamento especial
para trabalhadores em problemas ambientais.
-Custos para operar o canal reverso (coleta, seleção, transporte, armazenagem).
Esta atividade é circular, conforme Zhu, Ggeng e Lai (2010) e se classifica como recuperação do investimento
para o canal reverso de uma maneira geral, desde a coleta a armazenagem.
-Custos para desenvolver novas tecnologias.
Esta atividade é circular, segundo Zhu, Ggeng e Lai (2010), e também se enquadra na recuperação de
investimento.
-Propaganda como empresa responsável quanto aos seus produtos e processos.
Esta atividade não é claramente definida pelos autores como circular.
-Desenvolvimento de novas tecnologias para aproveitar os materiais reciclados.
Esta atividade não é claramente definida pelos autores como circular.
-Destino adequado aos resíduos.
Esta atividade é circular, pois através desta os resíduos se classificam quanto a sua reutilização, reciclagem,
recuperação de peças e componentes e correto descarte no fim de vida.
-Projetos sociais.
Esta atividade não é claramente definida pelos autores como circular.
-Projetos educacionais.
Esta atividade não é claramente definida pelos autores como circular.
-Criação de emprego para operar canal reverso.
Esta atividade não é claramente definida pelos autores como circular.
-Parcerias com stakeholders.
De acordo com Zhu, Geng e Lai (2010), a cooperação entre os vários agentes envolvidos nos processos é um
dos fatores mais primordiais na busca pela circularidade. Os autores destacam a cooperação entre
fornecedores, clientes, gestores e todos os atores.
-Políticas de retorno liberais.
Esta atividade é definida por Zhu, Geng e Lai (2010) como circular, uma vez que os autores defendem a
criação de um sistema de reciclagem que facilite o retorno dos produtos.
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Práticas de LR
-Fidelização de clientes.
Esta atividade não é claramente definida pelos autores como circular.
-Retornos bem definidos.
Esta atividade é definida como circular, pois os retornos devem ser inseridos em um sistema bem definido de
coleta, retorno e reciclagem (ZHU; GENG; LAI, 2010).
-Responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus produtos no fim da vida útil.
Cni (2020); Zhu, Geng e Lai (2010) definem esta atividade como uma das mais importantes, uma vez que
procuram estabelecer insumos circulares, otimização de processos e responsabilidade compartilhada no
tratamento dos produtos no fim de suas vidas uteis.
-Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a serem cumpridos pelas empresas.
Esta atividade não é claramente definida pelos autores como circular.
Fonte: Elaborado pela autora com base em CNI (2020); Zhu, Geng e Lai (2010)

Algumas atividades não são claramente definidas pelos autores como circular, mas a
maioria das atividades da LR tem sua circularidade destacada.

2.4.2 Práticas de LR: Critérios/Programas e Alternativas/Atividades
Esta Dissertação utilizou o critério que define práticas de LR ao conjunto de atividades que
são realizadas pelas empresas em correspondência com determinados direcionadores, segundo
o critério de (LEITE, 2012). Estas práticas se dividem em diferentes critérios/programas:
econômicos, de serviço ao cliente, legais, de cidadania corporativa e de imagem corporativa,
sendo este mesmo critério adotado por Hernández et al. (2010) e Hernández, Marins e Castro
(2012), que definem estas práticas também como critérios/programas e alternativas/atividades
de LR, como mostrado no Quadro 9.
Quadro 9 - Práticas de LR: Critérios/Programas e Alternaivas/Atividades

Critérios/Programas de LR

Alternativas ou atividades de LR
-Materiais retornados ao processo produtivo.
-Reuso de embalagens e venda como matéria-prima para outros
processos.
-Revenda de produtos em mercados secundários.
-Reciclagem.
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Critérios/Programas de LR
Programas Econômicos (PE)

Alternativas ou atividades de LR
-Existência de registro dos custos gerados pelas devoluções.
-Desembolso por ações sociais e meio ambientais.
-Despesas por treinamento de funcionários.
-Custos para operar o canal reverso (coleta, seleção, transporte,
armazenagem).*
-Custos para desenvolver novas tecnologias.*
-Propaganda como empresa responsável quanto aos seus produtos e
processos.

Programas de Imagem (PI)

-Desenvolvimento de novas tecnologias para aproveitar os materiais
reciclados.
-Destino adequado aos resíduos.
-Projetos sociais.

Programas de Cidadania Corporativa

-Projetos educacionais.

(PC)

-Criação de emprego para operar canal reverso.
-Parcerias com stakeholders.

Programas de Serviço ao Cliente

-Políticas de retorno liberais.

(PS)

-Fidelização de clientes.
-Retornos bem definidos.
-Responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus produtos

Programas Legais (PL)

no fim da vida útil.
-Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a serem cumpridos
pelas empresas.
Fonte: Hernández (2010)

* As atividades A8 e A9 do Quadro 9 geram elevados custos às empresas. Desta forma, para
reforçar esta característica Hernández (2010), as identificou como atividades separadas com
ênfase nos custos das mesmas dentro dos programas econômicos de LR.

Nesta classificação, o programa econômico visa obter lucro, o serviço ao cliente visa
destacar o serviço prestado pelas empresas no mercado competitivo de modo a valorizar o
cliente, o programa legal é caracterizado pela legislação existente no país, o de cidadania
corporativa visa se responsabilizar socialmente e o de imagem corporativa visa reforçar a
imagem da organização de modo positivo (LEITE, 2012).
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica a partir da base de dados Web of Science e Scopus,
filtrando-se por tópico (que considera o título, resumo e palavras-chave do artigo) e com as
palavras-chaves Reverse Logistics Drivers ou Reverse Logistics Programs ou Reverse Logistics
Barriers, no estilo artigo e no idioma inglês. Os resultados foram lidos e os mais relevantes para
a pesquisa encontram-se no Quadro 10.
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Quadro 10 - Critérios/Programas de LR
Autor

Critérios/Programas de LR

Hernández et al. (2010)
Hernández et al. (2012)
Leite (2012)
Mangla, Madaan e Chan (2012)
Govindan et. al (2016)
Eltayeb; Zailani e Filho (2010)

Programa econômico, de serviço ao cliente, legal, de cidadania corporativa
e de imagem

Govindan e Bouzon (2018)
Kumar e Putnam (2008)
Islam et al. (2020)
Bouzon et al. (2016)
Yusuf et al. (2017)
Couto e Lange (2017)
Eltayeb, Zailani e Filho (2010)
Willison e Buisman-Pijlman (2016)
Orji (2019)
Peña-Montoya et al. (2020)
Demajorovic et al. (2012)

Programa econômico, de serviço ao cliente, legal e de cidadania
corporativa

Programa econômico, de serviço ao cliente, legal e de imagem

Programa econômico, legal, de cidadania corporativa e de imagem
Programa econômico, de serviço ao cliente e de imagem

de Oliveira et al. (2019)
Luna e Viana (2019)

Programa econômico, legal e de imagem

Lau e Wang (2009)
Leite et al. (2006)

Programa econômico, de cidadania corporativa e de imagem

de Brito e Dekker (2004)
Wiel, Bossink e Masurel (2012)
Chileshe et al. (2018)
Eltayeb e Zailani (2011)
Chileshe; Rameezdeen e Hosseini

Programa econômico, legal e de cidadania corporativa

(2015)
Zarbakhshnia; Soleimani e Ghaderi
(2018)
Hsu et al. (2013)
Abbas e Farooquie (2020)
Sellitto e Hermann (2019)

Programas de serviço ao cliente, legal e de cidadania corporativa
Programa legal e de imagem

Gomes et al. (2014)
Budijati et al. (2016)

Programa econômico e legal

Chan, Chan e Jain (2012)
Rahman e Subramanian (2012)

Programa econômico e de serviço ao cliente
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Autor

Critérios/Programas de LR

Souza, Paula e Souza-Pinto (2012)

Programa econômico

Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores mencionados

Alguns aspectos da LR, como motivadores, barreiras e aplicação de métodos de tomada de
decisão em alguns ramos específicos da economia, como o ramo da construção civil, o
automotivo, o farmacêutico e o elétrico eletrônico, seleção de provedores da LR, avaliação de
performance, avaliação da sustentabilidade em empresas, gerenciamento de resíduos,
benefícios de se adotar a LR, fatores internos e externos que influenciam esta implementação e
a análise do tripé da sustentabilidade na LR são alguns dos principais temas estudados por
Abbas e Farooquie (2020); Agrawal e Singh (2019); Bouzon et al. (2015); Chan, Chan e Jain
(2012); Chileshe et al. (2018); Chileshe, Rameezdeen e Hosseini (2015); Dev, Shankar e Qaiser
(2020); Eltayeb e Zailani (2011); Govindan e Bouzon (2018); Govindan e Soleimani (2017);
Guarnieri, Cerqueira-streit e Batista (2020); Isernia et al. (2019); Islam et al. (2020); Kumar e
Putnam (2008); Peña-montoya et al. (2020); Richey et al. (2005); Rostami et al. (2015); Tian
et al. (2019); Wadhwa, Madaan e Chan (2009); Wang et al. (2019a, 2019b); Wiel, Bossink e
Masurel (2012) e Zarbakhshnia, Soleimani e Ghaderi (2018).
Na produção acadêmica brasileira, Ferreira, Steiner e Canciglieri Junior (2020); Hernandez,
Marins e Duran (2016); Neto et al. (2014, 2018); Oliveira Neto e Correia (2019); Pinheiro et
al. (2019); Schamne e Nagalli (2018) destacam pontos como gerenciamento de resíduos,
vantagens de se implementar a LR e seleção de atividades de LR, utilizando métodos de tomada
de decisão. Os principais ramos estudados foram o ramo elétrico eletrônico, o da construção
civil, de baterias e o automotivo.
Aplicado a LR, observa-se uma grande utilização dos métodos de tomada de decisão com
múltiplos critérios, utilizado ao se ter critérios conflitantes, segundo definição da International
Society on Multiple Criteria Decision Making (2016). Assim, tomar decisões é um processo
complexo que envolve escolher da melhor maneira entre algumas possibilidades, ao se analisar
diversos critérios, alternativas e objetivos. Estes métodos têm como função tornar os problemas
que os tomadores de decisão enfrentam mais palpáveis de análise e compreensão (AL-SUBHI
AL-HARBI, 2001). A principal diferença entre a análise multicritério e os métodos tradicionais,
é o nível que se utilizam valores qualitativos dos tomadores de decisão nos modelos (TONA et
al., [s.d.]). Duas escolas de pensamento em relação à decisão multicritério, se destacam, a
Escola Americana e a Francesa. A Escola Americana tem o Método de Análise Hierárquica, o
Analytic Hierarchy Process (AHP) e a Teoria da Utilidade Multiatributo (MAUT) como
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principais métodos e a Escola Francesa, o ELimination Et Choix Traduisant la Realité (ELECTRE)
e o Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE) como

métodos mais usados (TONA et al., [s.d.]). Na escola americana, o método mais usado é o AHP,
enquanto na francesa é o ELECTRE. O uso do AHP é amplo devido a sua utilização com outros
métodos e ferramentas de gestão e com o Analytic Network Process (ANP) (HERNÁNDEZ,
2010).
Devido às características próprias da LR, a aplicação dos métodos de Multiple Criteria
Decision Making (MCDM) são adequados no que se refere à tomada de decisão e avaliação de
desempenho (GUIMARÃES, 2017). No Quadro 11, são citados estudos desenvolvidos para
tomada de decisão em LR e, que fazem uso de métodos de MCDM.
Quadro 11 - Tomada de decisão na LR usando MCDM
Objetivo

Autor

Modelo de gerenciamento de LR

(HERNÁNDEZ, 2010)

Método
AHP e ANP em conjunto com o
BSC

Seleção de alternativas no
processo de recuperação de valor
do produto
Avaliação da sustentabilidade em
empresas

(SUTHERLAND; JENKINS;

Lógica Fuzzy

Seleção de projeto de LR para
computadores em fim de vida

(SUTHERLAND; JENKINS;

Seleção de provedores de LR

(TIAN et al., 2019)

Grey-DEMATEL

(WANG et al., 2019a)

Fuzzy-VIKOR

(TOSARKANI; AMIN, 2018)

AHP-EW

HAAPALA, 2010)
(SUTHERLAND; JENKINS;

Lógica Fuzzy

HAAPALA, 2010)
ANP

HAAPALA, 2010)

Fuzzy Analytic Network Process
(FANP)
Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores mencionados

O Quadro 11 mostra além destes trabalhos, os principais objetivos que se pretendem
alcançar com a utilização destes métodos MCDM.
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3 MÉTODO DE PESQUISA
Neste Capítulo, são apresentados os métodos, procedimentos e instrumentos de pesquisa
utilizados no desenvolvimento desta Dissertação.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa pode ser classificada quanto a sua natureza,
abordagem, objetivos e procedimentos. Em relação a sua natureza, a pesquisa pode ser pura ou
aplicada, pura no sentido de que o pesquisador tem como necessidade principal buscar o
conhecimento. Na pesquisa aplicada, o pesquisador busca soluções para problemas concretos,
ou seja, quer que a sua pesquisa tenha fins práticos e seja usada para a resolução de problemas
(BIROCHI, 2017). Deste modo, a pesquisa se caracterizará por ser de natureza aplicada, devido
a sua aplicação e análise das práticas de LR, no contexto da PNRS e da EC, na região Sul
Fluminense.
Segundo Birochi (2017), a pesquisa qualitativa se dedica a estudar o fenômeno, uma vez
que estabelece não ser adequado reduzir o objeto estudado a determinados padrões de medida
e a pesquisa quantitativa, envolve coleta e análise de dados numéricos, em que o processo de
mensuração é essencial. Adicionalmente, conforme definição de Creswell e Plano Clark (2011),
os métodos mistos são procedimentos que coletam, analisam e combinam técnicas qualitativas
e quantitativas em um mesmo estudo. Partindo-se desta definição quanto à abordagem, a
pesquisa pode ser definida como mista com teor exploratório, pois inicialmente os dados são
coletados qualitativamente, seguidos de uma análise quantitativa que auxilia e interpreta os
dados qualitativos iniciais. Ainda segundo Creswell e Plano Clark (2011), esta abordagem de
dois métodos combinados fornece uma melhor possibilidade analítica de análise, o que reforça
a justificativa de uso deste método de análise.
Quanto aos objetivos propostos, a pesquisa terá caráter exploratório, pois possui o intuito
de proporcionar maior familiaridade com o problema proposto. Segundo Gil (2008), este tipo
de pesquisa tem como finalidade fazer com que o problema se torne mais explícito ou que haja
a geração de hipóteses. Ainda segundo Gil (2008), a maioria desses tipos de pesquisa envolve
levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes em relação ao problema e
estudos de caso. Além disso, técnicas quantitativas são geralmente usadas neste tipo de
pesquisa, o que se familiariza com o problema de estudo em questão. Quantos aos
procedimentos, a pesquisa se classifica por ser caracterizada por levantamento, pois tem a

necessidade de conhecer o comportamento dos ramos estudados, solicitando informações aos
grupos para análise quantitativa. A classificação da pesquisa pode ser resumida na Figura 5.

Figura 5 - Classificação da pesquisa
Fonte: Adaptado de Oliveira (2016)

Além da classificação da pesquisa, uma etapa importante da metodologia é a descrição dos
procedimentos metodológicos e o seu desenvolvimento, diferenciando as etapas da pesquisa,
análise da litertura, análise exploratória e como foi feita a análise dos resultados.

3.2 ETAPAS DA PESQUISA
Esta seção apresenta as características da pesquisa realizada, contemplando as etapas
necessárias para cumprir os objetivos da pesquisa. A Figura 6 apresenta as características e a
estrutura de pesquisa mais detalhadamente.
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Figura 6 - Estrutura proposta para avaliar práticas da RL na Região Sul Fluminense
Fonte: Elaborado pela autora
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A seguir será analisada cada uma das etapas utilizadas na Figura 6, de maneira mais
detalhada.

3.2.1 Análise da Literatura
No passo 1, foi feita uma pesquisa bibliográfica geral sobre temas que se interligam como
sustentabilidade, EC, gestão de resíduos, marcada pela PNRS no Brasil e LR. Foram analisados
diferentes aspectos sobre o tema de pesquisa, origens, definições, conceitos da sustentabilidade,
implementação da EC no mundo e Brasil, ao tratar especificamente da gestão de resíduos e
nesta perspectiva a implementação da PNRS e a importância da LR. Para uma visão geral de
como aspectos sustentáveis como estes vem sendo tratados ao longo do tempo, a fim de
estabelecer a lacuna de pesquisa, buscou-se, neste primeiro passo, mostrar uma evolução
temporal da sustentabilidade, ao utilizar a base de dado Scopus.
O aumento da população humana, a globalização acelerada e as constantes modificações
na biodiversidade, nos ciclos hidrológicos e energéticos, são exemplos das várias mudanças que
ocorrem devido à interação do homem com o meio ambiente. Para uma rápida contextualização
de como a sustentabilidade e seus principais aspectos vem sendo estudadas, foi elaborada a
Figura 7, que mostra visualmente, quais os anos de mais publicações acadêmicas e como estas
vêm se modificando com a evolução temporal.

Número de artigos por ano
4000
3000
2000
1000
0

Figura 7 - Evolução Temporal do número de artigos
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados

Pôde-se perceber que as publicações, com os critérios que foram definidos, começaram no
ano de 1974, tendo um pico em 2019 e já com vários trabalhos em 2020. Desta maneira,

observou-se-se uma tendência de crescimento nas pesquisas acadêmicas relacionadas à
sustentabilidade e diferentes termos relacionados a esta área.
A distribuição por país da literatura sobre a sustentabilidade encontra-se representada na
Figura 8. Destacaram-se os dez principais países e territórios que estudam o tema, sendo que a
maioria da literatura tem origem em países desenvolvidos da América do Norte (Estados Unidos
e Canadá), Europa (Reino Unido, Itália, Alemanha, Espanha e Países Baixos) e região do
Pacífico (Austrália). Os quatro principais países com estudos na área são os Estados Unidos,
Reino Unido, Austrália e Itália. Além destes, estudos também foram feitos em países
emergentes como a China e a Índia. O país chinês possui um grande apoio ao financiamento de
pesquisas por parte de agências e fundações, de acordo com os dados da base Scopus, sendo
este país o que mais recebeu financiamento para pesquisa.
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Figura 8 - Distribuição do número de artigos por país ou território
Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados coletados

Esta breve análise confirmou que poucos estudos foram publicados até o momento com
foco em sustentabilidade no contexto brasileiro. Desta forma, observou-se uma grande lacuna
nesta área de conhecimento. Como resultado desta etapa, teve-se a descrição do problema, ao
observar as lacunas na área de conhecimento e aprofundamento em aspectos específicos. No
passo 2, foram estabelecidos a descrição do problema e os objetivos da Dissertação.
Também na análise da literatura, no passo três, foi feita uma análise da literatura sobre
práticas de LR. Esta análise bibliográfica também se concentrou em artigos publicados em
periódicos revisados por pares de língua inglesa. As bases de dados bibliográficas científicotécnicas utilizadas para a busca de artigos foram a base de dados Web of Science e Scopus. As
palavras-chave contidas no título, palavras-chave ou resumo utilizadas para recuperar os artigos
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são: Reverse Logistics Drivers ou Reverse Logistics Programs ou Reverse Logistics Barriers.
Isso resultou em mais de 60 artigos. Foi realizado um processo de triagem, em que os títulos e
resumos foram analisados para assegurar que seu tema principal estava adequado ao escopo da
pesquisa. O conjunto final de artigos usados neste estudo para identificar as práticas de LR
foram de 35 artigos.
Como resultado desta etapa, teve-se o aprofundamento em aspectos específicos para iniciar
a pesquisa exploratória e empírica da solução metodológica. Desta primeira etapa, foi fornecida
a base para estabelecer as práticas de LR que seriam pesquisadas usando os critérios de Leite
(2012) e Hernández (2010). Desta forma, quando se fala de práticas de LR, estão se abordando
os diferentes critérios/programas e alternativas/atividades de LR que as empresas implementam
segundo direcionadores com objetivos específicos. Estabelecida a descrição do problema e os
objetivos da Dissertação, começou a ser trabalhada a solução metodológica, caracterizada pela
elaboração do questionário e pela medição da importância das práticas de LR para cada ramo.

3.2.2 Análise Exploratória
Inicialmente, no passo 4, elaborou-se um questionário, baseado em Hernández (2010), que
encontra-se no Apêndice A e que teve como resultado a aplicação do questionário no passo 5.
O passo 5 trata da aplicação do questionário e caracterizou a pesquisa empírica, em outras
palavras, a pesquisa de campo para a coleta de dados que é formado por questões abertas e
fechadas, de acordo com os procedimentos empregados, qualitativos ou quantitativos. O
objetivo inicial, para o levantamento qualitativo, foi a obtenção de informação abrangente sobre
as características das práticas de LR que existiam nas empresas. O passo 5 envolveu vários
aspectos e exigiu algumas etapas necessárias para cumprir os objetivos traçados na pesquisa de
campo:
- Seleção das empresas para o levantamento dos dados;
- Coleta dos dados mediante técnicas ou instrumentos específicos;
As próximas seções estão dedicadas a abordar estes tópicos.
De acordo com Medeiros (2019), a pesquisa de levantamento procura obter dados ou
informações sobre um grupo de pessoas, que são selecionados como um grupo que representa
uma população, ou seja, a coleta de dados busca fazer generalizações através de uma amostra.
A amostra desta Dissertação não foi formada apenas por um tipo de empresa ou processo
produtivo. O critério de escolha foi o mesmo feito por Hernández (2010) e incluiu empresas
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que representam nove ramos da economia e que realizam algum tipo de prática de LR. O Quadro
12 mostra estes nove ramos da economia selecionados.
Quadro 12 - Ramos econômicos analisados
Ramos da economia
Automobilístico

Canal de pós-consumo
X

X

Editorial (Distribuidora)
Eletrodoméstico

Canal de pós-venda

X

X
X

Farmacêutico
Higiene

X

Informática

X

Construção

X

Metalúrgico

X

Papel

X

X

Fonte: Hernández (2010)

Estas empresas foram selecionadas por conveniência e facilidade para o levantamento dos
dados e estão localizadas na região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, composta
pelos municípios, Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Paraty, Pinheiral, Piraí,
Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. Os
entrevistados, em total 9, eram especialistas de logística de empresas dos nove ramos da
economia da região estudada. Deste modo, a amostragem foi feita por conveniência e consome
pouco tempo quando comparada com outras técnicas.
No caso desta pesquisa, uma parte da amostra foi selecionada com o professor do curso de
especialização de um centro universitário de Volta Redonda que pediu apoio e colaboração dos
seus alunos, que representarão três ramos analisados, outra parte da pesquisa foi feita por
abordagem através de uma rede profissional. Apesar dos especialistas da amostra serem
acessíveis e dispostos a cooperar, uma das desvantagens desta coleta foi a existência de vieses
nas respostas, de maneira a utilizar práticas de LR destacados na literatura para melhor
aproveitamento dos questionários. Desta maneira, o passo cinco, se deu com a aplicação de um
questionário para profissionais da região Sul Fluminense para especialistas em logística. O
perfil dos especialistas encontra-se no Quadro 13.
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Quadro 13 - Perfil dos especialistas em logística
Ramo dos especialistas em LR

Cargo

Ramo metalúrgico

Especialista em Logística

Construção civil

Especialista em Logística

Automobilístico

Especialista em Logística

Eletrodoméstico

Analista de Logística

Higiene

Engenheiro de Logística

Informática

Analista de Logística

Editorial

Supervisor de Logística

Farmacêutico

Engenheiro de Logística

Papel

Analista de Logística
Fonte: Elaborado pela autora

Este questionário encontra-se no apêndice A e é correspondente com o instrumento de
coleta usado por Hernández (2010) e anteriormente validado, com a inclusão apenas de algumas
perguntas mais gerais.
Segundo Creswell (2007), uma etapa importante no procedimento de pesquisa é o
instrumento de coleta e análise de dados. Para o método misto, algumas recomendações são
feitas como, a existência de questões abertas e fechadas, tipos de dados múltiplos e forma de
análise quantitativa, como o uso de estatísticas (CRESWELL, 2007).
Para isto, foi elaborado um conjunto de perguntas abertas que serviram como roteiro inicial
e que pretendiam identificar:
- A existência de procedimentos de retorno/descarte;
- A quantificação de retorno/descarte;
- Os stakeholders envolvidos nestes processos;
- Os procedimentos de destino;
- Existência de áreas funcionais para atender o descarte/retorno.
Adicionalmente as perguntas gerais, esta seção serviu para identificar práticas de LR
existentes em cada empresa analisada. Para estabelecer os critérios/programas de LR, foi
realizada uma pesquisa bibliográfica e percebeu-se que todos os autores classificavam seus
critérios/programas em um dos cinco critérios/programas, estudados por Leite (2006).
Com a finalização do passo 5, que utilizou o questionário do Apêndice A, percebeu-se que
nenhuma das empresas envolvidas no estudo realizavam mais de 9 (nove) das 21 atividades de
LR elencadas. O passo 6 se caracterizou pela medição da importância das práticas de LR, com
o uso do AHP, devido a sua maior simplificação e conveniência, uma vez que ele considera os
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elementos independentes, ao contrário do ANP que considera a dependência, para cada ramo
detalhado na etapa de pesquisa empírica.
O AHP, um método de auxílio multicritério à decisão, foi desenvolvido por Saaty (1980) e
tem como objetivo resolver problemas complexos, mas é considerada uma técnica de simples
manejo. Esta possui componentes qualitativos e quantitativos. Segundo Saaty (2008), de
maneira qualitativa, estabelece níveis hierárquicos ao se analisar determinado problema
complexo e seus diversos critérios e alternativas. Quantitativamente, segundo o mesmo autor,
o método usa pares de comparação para calcular os pesos dos elementos por nível de forma a
determinar o desempenho global e o peso final ao se considerar todos os critérios (AL-SUBHI
AL-HARBI, 2001; MARCARELLI; SQUILLANTE, 2020; RIBERA et al., 2020; RICARDO,
2010).
Al-Subhi Al-Harbi (2001) estabelece diferentes passos do AHP, baseado em Saaty (1980)
e que podem ser resumidos na Figura 9.
Figura 9 - Fluxograma do processo de decisão do método AHP
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Fonte: Cruz (2011)

Alguns aspectos da Figura 9 são destacados, como a Escala Fundamental de Saaty do
Quadro 14, usada quando se faz comparação pareada ao se utilizar escala relativa e a
importância da agregação de julgamentos.
Quadro 14 - Escala Fundamental de Saaty
Peso

Importância

Contribuição

1

Igual importância

As duas atividades contribuem igualmente para o objetivo

3

Importância pequena de uma

A experiência e o juízo favorecem uma atividade em relação à

sobre a outra

outra

Importância grande ou essencial

A experiência ou juízo favorece fortemente uma atividade em

5

relação à outra
7

Importância muito grande ou

Uma atividade é muito fortemente favorecida em relação à outra.

demonstrada

Pode ser demonstrada na prática.

9

Importância absoluta

A evidência favorece uma atividade em relação à outra

2, 4, 6,

Valores Intermediários

Quando se procura condição de compromisso entre duas

8

definições
Fonte: Saaty (1980)

Pelo Quadro 14, percebe-se que a escala de Saaty, utiliza uma pontuação de 1 a 9, sendo o
1, quando os itens têm igual importância e 9, quando um tem importância absoluta em relação
ao outro.
Para agregação de julgamentos individuais, os dois procedimentos mais utilizados são o
Aggregating Individual Judgments (AIJ) (Agregação dos julgamentos individuais,) que aplicase quando os indivíduos agem de acordo com preferências comuns, e neste caso, usa-se a média
geométrica para cálculo, e o Aggregating Individual Priorities (AIP) (Agregação de prioridades
individuais) que é usado quando vetores de decisão de indivíduos, com perspectivas diferentes
em relação a valores e objetivos, são combinados para compor um vetor de prioridade geral
através do uso da média aritmética (FORMAN; PENIWATI,1998)
Baseado em Saaty (1980), a aplicação do AHP se deu nas seguintes etapas:
1. Representação da hierarquia: Definição do problema, do objetivo e decomposição
destes em critérios e alternativas, representando a hierarquia que será particular para
cada empresa de acordo com os critérios/programas e alternativas/atividades
escolhidos.
2. Comparação de pares: Comparação entre si e em pares de todos os critérios e atividades.
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Para construção destas matrizes de comparações pareadas, utilizou-se a escala Likert
de 1 a 5 (onde 1 significa a menor importância e 5 a maior importância). Com os escores
de 1 a 5, Dias, Hernández e De Oliveira (2020) elaboraram a Tabela 1, que relaciona os
escores de 1 a 5 com a escala de Saaty do Quadro 14. Por exemplo, quando for atribuído
a um programa uma pontuação de 2 e a outro uma pontuação de 1, esta relação pareada
recebeu um valor de 3 na escala de Saaty.
Tabela 1 - Tabela relacional de gravidade
1

2

3

4

5

1

1

1/3

1/5

1/7

1/9

2

3

1

1/3

1/5

1/7

3

5

3

1

1/3

1/5

4

7

5

3

1

1/3

5

9

7

5

3

1

Fonte: Dias, Hernández e De Oliveira, (2020)

3. Método dos autovalores: Nesta etapa, estima-se os pesos dos elementos de decisão,
utilizando-se a síntese hierárquica.
4. Avaliação da consistência das comparações por pares: Depois de fazer todas as
comparações aos pares, é calculada a razão de coerência das matrizes, este sendo
aceitável se não exceder 0,10. Assim, quando necessário, refez-se o preenchimento do
questionário. Feitas todas as comparações entre pares, a consistência é determinada
usando o autovalor, λ𝑚𝑎𝑥 , para calcular o Consistency Index ou índice de consistência,
CI como o tamanho da matriz de folga. A consistência do julgamento pode ser
verificada na Equação 1:
𝐶𝐼 =

λ𝑚𝑎𝑥 −𝑛
𝑛−1

(1)

Onde:
𝐶𝐼: Índice de consistência
λ𝑚𝑎𝑥 : Autovalor Máximo.
𝑛: Número de Critérios.
Para cada matriz, também é calculado o CR (Consistency Ratio – Razão de Coerência). O
CR é um indicador da coerência dos julgamentos, que considera o afastamento entre λ e n,
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conforme a Equação 2, e considera também um erro aleatório associado à ordem da matriz de
julgamento. A razão de coerência pode ser verificada tomando o índice de consistência (CI)
pelo índice de coerência aleatória (RI). O CR é aceitável, se não exceder 0,10. Se for mais, a
matriz de julgamento é inconsistente. Para obter uma matriz consistente, os julgamentos devem
ser revisados e aprimorados.
𝐶𝑅 = 𝐶𝐼/𝑅𝐼 < 0,1 ≈ 10%

(2)

Onde:
𝐶𝑅: Razão de coerência
RI: Índice de Coerência Aleatória.
O valor de RI é fixo e é baseado no número de critérios avaliados, conforme mostrado na
Tabela 2.
Tabela 2 - Tabela de índice de coerência aleatória
𝒏

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

𝑹𝑰

0

0

0,58

0,9

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

Fonte: Saaty (2005)

Como resultado da análise exploratória, foi possibilitado o uso do AIP, da análise de
compatibilidade e verificado a circularidade das atividades de LR identificadas na etapa de
resultados.

3.2.3 Resultados
Aplicado o questionário a profissionais especializados em logística e medida a importância
das práticas de LR para cada ramo, com o uso do AHP, teve-se os resultados nos passos 7, 8,
9. Quando aplicado o AHP se usam os termos, critérios e alternativas, formando cada grupo
deles, níveis hierárquicos diferentes na árvore ou estrutura hierárquica do modelo. Neste caso
os critérios do modelo são: os critérios/programas de LR estabelecidos em cada empresa; e as
alternativas, são as atividades de LR praticadas, fundamentadas estas na análise estabelecida
por Hernández (2010). Tanto critérios/programas de LR como alternativas/atividades de LR,
são mencionadas nesta Dissertação usando o termo práticas de LR.
Com as práticas de LR identificadas na coleta de dados, foram formadas as estruturas
hierárquicas para cada empresa, o que resultou em estruturas para cada uma em particular, que
serão mostradas nos resultados.
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Após a aplicação do método AHP para cada um dos nove ramos realizou-se a agregação de
prioridades individuais, no passo 7, em que as prioridades relativas são agregadas para se avaliar
os resultados e para se obter um ranking dos critérios e alternativas através das prioridades
globais para cada ramo, para possibilitar uma visão geral sobre os critérios/programas de LR.
Para esta agregação se usou a média aritmética usando a técnica AIP, quando vetores de decisão
de indivíduos, com perspectivas diferentes em relação a valores e objetivos, são combinados
para compor um vetor de prioridade geral.
Cabe destacar que não foi agregada a importância das alternativas/atividades de LR porque
elas são diferentes em função de cada ramo e além disso estas atividades podem evoluir no
tempo em função de mudanças ou avanços tecnológicos entre outras possibilidades. Entretanto,
mesmo não analisando a importância agregada das alternativas/atividades de LR, foi analisado
de forma qualitativa o comportamento destas alternativas/atividades de forma geral em todos
os ramos analisados.
Nesta Dissertação, utilizou-se o software Super Decisions. Este software foi desenvolvido
com a participação de Saaty (2003) e é usado tanto para a análise de múltiplos critérios,
dependentes ou independentes, com as técnicas ANP ou AHP.
A análise de compatibilidade, no passo oito, é feita para comparar os resultados obtidos
com modelo proposto por Hernández (2010), que estabelece a importância dos
critérios/programas de LR antes da PNRS. Quando há proximidade entre os valores
apresentados pelos vetores, estes são considerados compatíveis, ou seja, não houve mudança
significativa entre os resultados obtidos por Hernández (2010), antes da PNRS e os obtidos
agora, depois da PNRS e se imcompatíveis, houve mudanças significativas.
Para avaliar esta proximidade, alguns índices podem ser usados, como índices S de Saaty,
G de Garuti e V de Salomon (GUIMARÃES, 2017). O índice S (SAATY, 1994a, 1994b) é
calculado dados dois vetores de decisão w = (𝑤1, 𝑤2 , …, 𝑤𝑛 ) e u = (𝑢1 , 𝑢2 …, 𝑢𝑛 ), o índice de
compatibilidade S é calculado através da equação 3.
1

𝑆 = (𝑛2 ) 𝑒 𝑇 𝑊 ° 𝑈 𝑇 𝑒

(3)

Onde,
W = (𝑤𝑖𝑗 ) 𝑛𝑥𝑛 com 𝑤𝑖𝑗 =
U = (𝑢𝑖𝑗 ) 𝑛𝑥𝑛 com 𝑢𝑖𝑗 =

𝑤𝑖
⁄𝑤𝑗 é uma matriz recíproca, isto é, 𝑤𝑗𝑖 = 1⁄𝑤𝑖𝑗 ;

𝑢𝑖
⁄𝑢𝑗 , é uma matriz recíproca, isto é, 𝑢𝑗𝑖 = 1⁄𝑢𝑖𝑗 ;

e = (𝑒𝑖 ), com 𝑒𝑖 = 1 Ɐ i = 1,2, …, n, é uma matriz nx1;
W ∘ 𝑈 𝑇 , é o produto Hadamard entre a matriz W e a matriz transposta 𝑈 𝑇 ;
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Se w = u então S = 1. Para w ≠ u, eles são considerados compatíveis se S ≤ 1,1. Se w = u
então S = 1. Para w ≠ u, eles são considerados compatíveis se S ≤ 1,1.
O limite 1,1 significa considerar 10% de diferença. A Tabela 3 apresenta os valores limites
para o índice S, a partir dos índices de consistência para diferentes valores de n.
Tabela 3 - Valores limite para índices de compatibilidade e de consistência

𝛌𝒎𝒂𝒙 − 𝒏
)
𝒏−𝟏

𝑪𝑹=

𝑪𝑰
𝑹𝑰

S

𝛌𝒎𝒂𝒙

3

1,017

3,052

0,026

0,52

0,05

4

1,053

4,214

0,071

0,89

0,08

5

1,089

5,444

0,111

1,11

0,10

6

1,104

6,625

0,125

1,25

0,10

7

1,116

7,810

0,135

1,35

0,10

8

1,123

8,980

0,140

1,40

0,10

9

1,129

10,160

0,145

1,45

0,10

10

1,134

11,341

0,149

1,49

0,10

𝒏

RI

𝑪𝑰₌(

Fonte: Adaptado de Saaty (1994b)

Tem-se também, o índice G, que analisa a proximidade entre vetores de decisão ao
considerar que quanto mais o ângulo entre os vetores se aproxima do valor zero e G tende para
o valor um, existe proximidade entre os mesmos e eles são considerados compatíveis
(GUIMARÃES, 2017). Saaty considera utilizar o índice G ao se comparar valores de prioridade
maiores com menores. Entretanto, foi observado também há uma tendência para redução do
valor do índice G quando os vetores possuem uma maior quantidade de elementos.
Assim, também dados dois vetores de decisão w = (𝑤1, 𝑤2 , …, 𝑤𝑛 ) e u = (𝑢1 , 𝑢2 …, 𝑢𝑛 ),
o índice de compatibilidade G é calculado através da Equação 4.

𝐺 =

1

∑𝑛 [
𝑛 𝑖=1

(𝑤𝑖 + 𝑢 ) min(𝑤𝑖 ; 𝑢𝑖 )
𝑖

2

max(𝑤𝑖 ; 𝑢𝑖 )

]

(4)

Garuti (2016) há limites para compatibilidade muito alta (G ≥ 0,9), para alta
compatibilidade, quase totalmente compatível (0,85 ≤ G ≤ 0,899), para compatibilidade
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moderada (0,75 ≤ G ≤ 0,849), para baixo nível de compatibilidade (0,65 ≤ G ≤ 0,749), para
muito pouca compatibilidade (0,6 ≤ G ≤ 0,649) e para totalmente incompatível (G < 0,6)
(GARUTI, 2007).
O índice V proposto por Salomon (2010b) tem o mesmo processo de cálculo do índice S,
com a diferença de os vetores serem na forma ordinal (GUIMARÃES, 2017). A equação (5)
mostra a relação para o índice 𝑉 de Salomon ao utilizar as matrizes C e D que utilizam vetores
ordinais.
1
𝑉 = ( 2 ) 𝑒 𝑇 𝐶 ∙ 𝐷𝑇 𝑒
𝑛

(5)

Como limite para a compatibilidade ordinal, é proposto pelo autor que 𝑉 ≤ 1,1. Desta
forma, é sugerido que os índices S e V sejam usados em conjunto. Segundo Almeida, Leite e
Hernández (2021), Salomon (2010) propõe um índice de compatibilidade ordinal e Saaty, um
índice de compatibilidade cardinal, sendo recomendável utilizar os índices 𝑆, de Saaty
concomitantemente com o índice 𝑉 de Salomon, pois o primeiro indicaria uma compatibilidade
cardinal, enquanto o segundo indicaria uma compatibilidade ordinal, o que proporciona uma
melhor confiabilidade dos resultados.
Os índices S proposto por Saaty e o G proposto por Garuti, ambos para análise de vetores
na forma cardinal, e o índice V proposto por Salomon, para análise de vetores na forma ordinal,
foram utilizados para uma maior confiabilidade, ao se analisar a compatibilidade com os
resultados desta Dissertação com modelo proposto por Hernández (2010).
O passo 9 se caracteriza pela classificação da circularidade das alternativas/atividades
conforme Quadro 8, elaborado segundo estudo da CNI (2020) e Zhu, Geng e Lai (2010). Em
outras palavras, neste passo, serão analisadas as atividades de LR que as empresas relataram
existir em cada ramo, de modo a destacar as alternativas/atividades do modelo de Hernández
(2010) e as dos resultados desta Dissertação.
Entretanto, mesmo não se analisando a importância agregada das alternativas/atividades de
LR, no passo 9, será analisado de forma qualitativa o comportamento destas
alternativas/atividades de forma geral em todos os ramos estudados.
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4 RESULTADOS OBTIDOS
Nesse Capítulo, apresentam-se os resultados da pesquisa para cada ramo estudado.

4.1 RAMO METALÚRGICO
A Figura 10 mostra a árvore hierárquica que representa as práticas de LR no ramo
metalúrgico. Foram identificadas práticas com direcionadores nos 5 critérios/programas
estabelecidos por Leite (2006, 2012) além de alternativas/atividades próprias em função dos
programas identificados. Para a aplicação do AHP, os níveis da estrutura hierárquica são
representados por objetivo ou meta, programas e atividades. Desta forma, em todos os modelos
que serão analisados programas de LR representam os critérios e as atividades de LR
representam as alternativas.

Figura 10 - Árvore hierárquica com os critérios/programas e alternativas/atividades no ramo metalúrgico
Fonte: Elaborado pela autora

Como observado na Figura 10, para o ramo metalúrgico, estão presentes os cinco
critérios/programas de LR estudados e cinco alternativas/atividades foram consideradas para
este ramo. Para realizar a análise, foram elaboradas 6 matrizes de julgamentos (uma matriz para
a avaliação dos critérios/programas e cinco matrizes para analisar a importância de cada
alternativa/atividade de logística reversa perante cada programa. Como próximo passo é
realizada a comparação por pares dos julgamentos e para isto, foi elaborada a Tabela 4.
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Tabela 4 - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para os critérios (Programas de LR)
MATRIZ COMPARATIVA
Programa Econômico-PE
Programa Legal-PL
Programa de Imagem-PI

PE

PL

PI

PS

PC

Vetor de prioridades

1

3

7

9

5

0,51399

1

5

7

3

0,25758

1

3

1/3

0,06721

1

1/5

0,03793

1

0,12329

Programa de Serviço ao Cliente-PS
Programa de Cidadania-PC

Fonte: Elaborado pela autora

Para verificar se o modelo é consistente, Saaty e Sodenkamp (2010) expuseram a Taxa de
Consistência (CR), que é determinado pela razão entre o Índice de Consistência e o Índice de
Consistência Aleatório. A matriz será considerada consistente se a proporção resultante for
menor que 10%.
Para a primeira matriz em forma de Tabela 4, obteve-se um índice de consistência de
0,05301, ou seja aproximadamente 5,3%, valor menor que o valor de 10% ou 0,1, o que é
parâmetro para testar a consistência da matriz. Observa-se também, pela Tabela 4, que o vetor
de prioridades obtido dita que o programa econômico tem uma prioridade maior em relação aos
outros, seguido do programa legal. Nas Tabelas 5, 6, 7, 8 e 9 será mostrada, a avaliação das
alternativas ou atividades da LR para os cinco critérios/programas estabelecidos por Leite
(2012).
•

Programa econômico

Para este critério/programa, foi elaborada a Tabela 5, onde se tem a matriz de julgamentos
e o vetor de prioridades que mostra a importância relativa de cada alternativa/atividade no
critério/programa econômico.
Tabela 5 - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa econômico do ramo
metalúrgico
MATRIZ COMPARATIVA
Reciclagem-A4

A4

A12

A13

A16

A20

1

9

9

5

3

Vetor de
prioridades
0,51859

MATRIZ COMPARATIVA

A4

Destino adequado aos resíduos-A12

Vetor de

A12

A13

A16

A20

1

1

1/5

1/7

0,03846

1

1/5

1/7

0,03846

1

1/3

0,13732

1

0,26716

Projetos sociais-A13
Parcerias com Stakeholders-A16
Responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus

prioridades

produtos no fim da vida útil -A20
Fonte: Elaborado pela autora

Da Tabela 5, a alternativa/atividade 4, que trata da reciclagem, obteve um valor de
prioridade maior em relação aos outros, ou seja, no quesito econômico, o item reciclagem tem
maior importância. Para a matriz em forma de Tabela 5, obteve-se um índice de consistência
de 0,04566, ou seja aproximadamente 4,6%, valor menor que o valor de 10% ou 0,1, o que é
parâmetro para testar a consistência da matriz.
•

Programa de imagem

Para este critério/programa, foi elaborada a Tabela 6, onde se mostra a matriz de
julgamentos e o vetor de prioridades, que mostra a importância relativa de cada
alternativa/atividade no critério/programa de imagem.
Tabela 6 - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de imagem do ramo
metalúrgico
MATRIZ COMPARATIVA

Reciclagem-A4
Destino adequado aos resíduos-A12

Vetor de

A4

A12

A13

A16

A20

1

1/3

1/5

3

1/7

0,06338

1

1/3

5

1/5

0,12898

1

7

1/3

0,26150

1

1/9

0,03334

1

0,51281

Projetos sociais-A13
Parcerias com Stakeholders-A16
Responsabilidade das empresas pelo destino correto de
seus produtos no fim da vida útil -A20
Fonte: Elaborado pela autora

prioridades
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Da Tabela 6, a alternativa/atividade 20, que trata da responsabilidade corporativa, obteve
um valor de prioridade maior em relação aos outros, ou seja, no quesito de imagem, o item
responsabilidade corporativa tem maior importância. Para a matriz em forma de Tabela 6,
obteve-se um índice de consistência de 0,05301, ou seja aproximadamente 5,3%, valor menor
que o valor de 10% ou 0,1, o que é parâmetro para testar a consistência da matriz
•

Programa de cidadania corporativa

Para este critério/programa, foi elaborada a Tabela 7, onde se mostra a matriz de
julgamentos e o vetor de prioridades que mostra a importância relativa de cada
alternativa/atividade no critério/programa de cidadania corporativa.
Tabela 7 - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de cidadania corporativa do
ramo metalúrgico
MATRIZ COMPARATIVA

Reciclagem-A4
Destino adequado aos resíduos-A12

Vetor de

A4

A12

A13

A16

A20

1

1/3

1/5

5

1/5

0,14000

1

1/3

7

1/3

0,19305

1

9

1

0,30027

1

1/9

0,04423

1

0,32246

Projetos sociais-A13
Parcerias com Stakeholders-A16
Responsabilidade das empresas pelo destino correto de

prioridades

seus produtos no fim da vida útil -A20
Fonte: Elaborado pela autora

Da Tabela 7, a alternativa/atividade 20, que trata da responsabilidade corporativa, obteve
um valor de prioridade maior em relação aos outros, ou seja, no quesito de cidadania
corporativa, o item responsabilidade corporativa tem maior importância. Para a matriz em
forma de Tabela 7, obteve-se um índice de consistência de 0,09848, ou seja aproximadamente
9,8%, valor menor que o valor de 10% ou 0,1, o que é parâmetro para testar a consistência da
matriz
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•
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Programa de serviço ao cliente

Para este critério/programa, foi elaborada a Tabela 8, onde se mostra a matriz de
julgamentos e o vetor de prioridades que mostra a importância relativa de cada
alternativa/atividade no critério/programa de serviço ao cliente.
Tabela 8 - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de serviço ao cliente do ramo
metalúrgico
MATRIZ COMPARATIVA

Reciclagem-A4
Destino adequado aos resíduos-A12

Vetor de

A4

A12

A13

A16

A20

1

1/5

1/3

1/3

1/5

0,05508

1

3

3

1

0,34345

1

1

1/3

0,12901

1

1/3

0,12901

1

0,34345

Projetos sociais-A13
Parcerias com Stakeholders-A16
Responsabilidade das empresas pelo destino correto de

prioridades

seus produtos no fim da vida útil -A20
Fonte: Elaborado pela autora

Da Tabela 8, as alternativas/atividades 12 e 20, que tratam da destinação adequada de
resíduos e responsabilidade corporativa, obtiveram um valor de prioridade maior em relação
aos outros, ou seja, no quesito serviço ao cliente, os itens, destinação adequada de resíduos e
responsabilidade corporativa tem maior importância. Para a matriz em forma de Tabela 8,
obteve-se um índice de consistência de 0,01242, ou seja aproximadamente 1,2%, valor menor
que o valor de 10% ou 0,1, o que é parâmetro para testar a consistência da matriz.
•

Programa legal

Para este critério/programa, foi elaborada a Tabela 9, onde se mostra a matriz de
julgamentos e o vetor de prioridades que mostra a importância relativa de cada
alternativa/atividade no critério/programa legal.
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Tabela 9 - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa legal do ramo metalúrgico
MATRIZ COMPARATIVA

Vetor de

A4

A12

A13

A16

A20

1

3

9

7

5

0,51281

1

7

5

3

0,26150

1

1/3

1/5

0,03334

1

1/3

0,06338

1

0,12898

Reciclagem-A4
Destino adequado aos resíduos-A12
Projetos sociais-A13
Parcerias com Stakeholders-A16
Responsabilidade das empresas pelo destino correto de

prioridades

seus produtos no fim da vida útil -A20
Fonte: Elaborado pela autora

Da Tabela 9, a alternativa/atividade 4, que trata da reciclagem, obteve um valor de
prioridade maior em relação aos outros, ou seja, no quesito legal, o item reciclagem tem maior
importância. Para a matriz em forma de Tabela 9, obteve-se um índice de consistência de
0,05301, ou seja aproximadamente 5,3%, valor menor que o valor de 10% ou 0,1, o que é
parâmetro para testar a consistência da matriz
A taxa de consistência (CR) manteve-se entre 0,01242 e 0,05301, ou seja,
aproximadamente 5,30% e 1,24% ao se tratar da comparação das alternativas/atividades para
cada critério/programa. A Tabela 10 mostra as prioridades de cada alternativa/atividade em
relação a cada um dos cinco critérios/programas.
Tabela 10 - Prioridades de cada alternativa/atividade em relação a cada um dos cinco critérios/programas.
MATRIZ
COMPARATIVA

Programa
EconômicoPE

Programa
Legal-PL

Programa
de
ImagemPI

Programa
de Serviço
ao ClientePS

Programa
de
CidadaniaPC

0,51859

0,51281

0,06338

0,05508

0,14000

0,03846

0,2615

0,12898

0,34345

0,19305

Projetos sociais-A13

0,03846

0,03333

0,2615

0,12901

0,30027

Parcerias com StakeholdersA16

0,13732

0,063376

0,03333

0,12901

0,04423

Responsabilidade
das
empresas
pelo
destino
correto de seus produtos no
fim da vida útil -A20

0,26716

0,12898

0,51281

0,34345

0,32246

Reciclagem-A4
Destino
adequado
resíduos-A12

aos

Fonte: Elaborado pela autora
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A Tabela 11 mostra o desempenho global de cada critério/programa de LR no ramo
metalúrgico, além do desempenho de cada alternativa/atividade.

Tabela 11 - Prioridades dos critérios/programas de Logística Reversa
CRITÉRIOS/PROGRAMAS E ALTERNATIVAS/ATIVIDADES

PRIORIDADES

Programa Econômico-PE

0,51399

Programa Legal-PL

0,25758

Programa de Imagem-PI

0,06721

Programa de Serviço ao Cliente-PS

0,03793

Programa de Cidadania-PC

0,12329

Reciclagem-A4

0,42225

Destino adequado aos resíduos-A12

0,13262

Projetos sociais-A13

0,08785

Parcerias com Stakeholders-A16

0,09949

Responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus produtos no fim da vida útil -

0,25779

A20
Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se pela Tabela 11, que neste ramo o critério/programa econômico e a
alternativa/atividade A4, reciclagem, que se relaciona com o critério/programa econômico, são
os que têm maior importância.

4.2 RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
A Figura 11 mostra a árvore hierárquica do modelo e a Tabela 12, a comparação entre os
critérios/programas estabelecidos para o ramo da construção civil. Neste ramo, foram
destacadas nove alternativas/atividades.
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Figura 11 - Árvore hierárquica com os critérios/programas e alternativas/atividades no ramo da construção civil
Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 12 - Matriz comparativa entre os critérios (Programas de LR)
MATRIZ COMPARATIVA
Programa Econômico-PE
Programa Legal-PL
Programa de Imagem-PI

PE

PL

PI

PS

PC

Vetor de prioridades

1

1

1

3

5

0,28084

1

1

3

5

0,28084

1

3

5

0,28084

1

3

0,10697

1

0,05051

Programa de Serviço ao Cliente-PS
Programa de Cidadania-PC

Fonte: Elaborado pela autora

Para a matriz em forma de Tabela 12, obteve-se um índice de consistência de 0,00937, ou
seja aproximadamente 0,937%, valor menor que o valor de 10% ou 0,1, o que é parâmetro para
testar a consistência da matriz.
No Apêndice B, podem ser vistas as matrizes de julgamento das atividades de LR com
respeito a cada critério/programa estabelecidos por Leite (2012) no ramo da construção civil. A
Tabela 13 mostra o desempenho global de cada critério/programa de LR no ramo da construção
civil, além do desempenho de cada alternativa/atividade.
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Tabela 13 - Prioridades dos critérios/programas de Logística Reversa
CRITÉRIOS/PROGRAMAS E ALTERNATIVAS/ATIVIDADES

PRIORIDADES

Programa Econômico-PE

0,28084

Programa Legal-PL

0,28084

Programa de Imagem-PI

0,28084

Programa de Serviço ao Cliente-PS

0,10697

Programa de Cidadania-PC

0,05051

Materiais retornados aos processos produtivos-A1

0,11863

Reciclagem-A4

0,15533

Existência de registro dos custos gerados pelas devoluções-A5

0,06029

Custo para operar o canal reverso-A8

0,06029

Destino adequado aos resíduos-A12

0,16089

Projetos sociais-A13

0,08308

Parcerias com Stakeholders-A16

0,10973

Fidelização de clientes-A18

0,09456

Responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus produtos no fim da vida útil-

0,15721

A20
Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se pela Tabela 13, que neste ramo o critério/programa econômico, legal e de
imagem tem a mesma importância e a alternativa/atividade A12, destino adequado aos resíduos,
que se relaciona com o critério/programa de imagem, é a que tem maior importância.

4.3 RAMO AUTOMOBILÍSTICO
A Figura 12 mostra a árvore hierárquica do modelo e a Tabela 14, a comparação entre os
critérios estabelecidos para o ramo automobilístico. Pela Figura 12, percebe-se que este foi o
único ramo em que apareceram três critérios/programas dos cinco que podiam ser utilizados.
Neste ramo, foram destacadas cinco alternativas/atividades.
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Figura 12 - Árvore hierárquica com os critérios/programas e alternativas/atividades no ramo automobilístico
Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 14 - Matriz comparativa entre os critérios (Programas de LR)
MATRIZ COMPARATIVA
Programa Econômico-PE
Programa Legal-PL
Programa de Imagem-PI

PE

PL

PI

Vetor de prioridades

1

4

9

0,71707

1

4

0,21717

1

0,06577

Fonte: Elaborado pela autora

Para a matriz em forma de Tabela 14, obteve-se um índice de consistência de 0,03548, ou
seja aproximadamente 3,55%, valor menor que o valor de 10% ou 0,1, o que é parâmetro para
testar a consistência da matriz. Observa-se também, pela Tabela 14, que o vetor de prioridades
obtido dita que o critério/programa econômico tem uma prioridade maior em relação aos outros,
seguido do critério/programa legal.
No Apêndice C, podem ser vistas as matrizes de julgamento das atividades de LR com
respeito a cada critério/programa estabelecidos por Leite (2012) no ramo automobilístico. A
Tabela 15 mostra o desempenho global de cada critério/programa de LR no ramo
automobilístico, além do desempenho de cada alternativa/atividade.

Tabela 15 - Prioridades dos critérios/programas de Logística Reversa
CRITÉRIOS/PROGRAMAS E ALTERNATIVAS/ATIVIDADES

PRIORIDADES

Programa Econômico-PE

0,71706

Programa Legal-PL

0,21717

Programa de Imagem-PI

0,06577

Reuso, revenda e reciclagem-A2,A3,A4

0,28222

Custos por atividade de LR-A8,A9

0,49603

Propaganda e novas tecnologias-A10,A11

0,06553

Destino adequado aos resíduos-A12

0,07523

Responsabilidade e cumprimento da lei-A20,A21

0,08099

Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se pela Tabela 15, que neste ramo o critério/programa econômico e a
alternativa/atividade A8 e A9, custos por atividade, que se relaciona com o critério/programa
econômico, são os que têm maior importância. Assim, foram priorizadas as atividades para
operar o canal reverso e desenvolvimento de novas tecnologias que geram elevados custos.

4.4 RAMO ELETRODOMÉSTICO
A Figura 13 mostra a árvore hierárquica do modelo e a Tabela 16, a comparação entre os
critérios/programas estabelecidos para o ramo eletrodoméstico. Neste ramo, foram destacadas
nove alternativas/atividades
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Figura 13 - Árvore hierárquica com os critérios/programas e alternativas/atividades no ramo
eletrodoméstico
Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 16 - Matriz comparativa entre os critérios (Programas de LR)
MATRIZ COMPARATIVA
Programa Econômico-PE
Programa Legal-PL
Programa de Imagem-PI
Programa de Serviço ao Cliente-PS

PE

PL

PI

PS

PC

Vetor de prioridades

1

3

5

7

1/3

0,12898

1

3

5

1/5

0,51281

1

3

1/7

0,26150

1

1/9

0,03334

1

0,51281

Programa de Cidadania-PC
Fonte: Elaborado pela autora

Para a matriz em forma de Tabela 16, obteve-se um índice de consistência de 0,05301, ou
seja aproximadamente 5,30%, valor menor que o valor de 10% ou 0,1, o que é parâmetro para
testar a consistência da matriz.
No Apêndice D, podem ser vistas as matrizes de julgamento das atividades de LR com
respeito a cada critério/programa estabelecidos por Leite (2012) no ramo eletrodoméstico. A
Tabela 17 mostra o desempenho global de cada critério/programa de LR no ramo
eletrodoméstico, além do desempenho de cada alternativa/atividade.
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Tabela 17 - Prioridades dos critérios/programas de Logística Reversa
CRITÉRIOS/PROGRAMAS E ALTERNATIVAS/ATIVIDADES

PRIORIDADES

Programa Econômico-PE

0,19955

Programa Legal-PL

0,51281

Programa de Imagem-PI

0,19093

Programa de Serviço ao Cliente-PS

0,03334

Programa de Cidadania-PC

0,06338

Materiais retornados aos processos produtivos-A1

0,13396

Propaganda como empresa responsável quanto aos seus produtos e processos-A10

0,11386

Desenvolvimento de novas tecnologias para aproveitar os materiais reciclados-A11

0,10206

Destino adequado aos resíduos-A12

0,11760

Projetos sociais-A13

0,05970

Projetos educacionais-A14

0,06622

Parcerias com Stakeholders-A16

0,07610

Responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus produtos no fim da vida útil-

0,17118

A20
Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a serem cumpridos pelas empresas -

0,15932

A21
Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se pela Tabela 17, que neste ramo o critério/programa legal e a
alternativa/atividade A20, responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus produtos
no fim da vida útil que se relaciona com o critério/programa legal, são os que têm maior
importância.

4.5 RAMO DA HIGIENE
A Figura 14 mostra a árvore hierárquica do modelo e a Tabela 18, a comparação entre os
critérios/programas estabelecidos para o ramo da higiene.
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Figura 14 - Árvore hierárquica com os critérios/programas e alternativas/atividades no ramo da higiene
Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 18 - Matriz comparativa entre os critérios (Programas de LR)
MATRIZ COMPARATIVA

PE

PL

PI

PS

PC

Vetor de prioridades

1

3

5

7

9

0,51281

1

3

5

7

0,26150

1

3

5

0,12898

1

3

0,06338

1

0,03334

Programa Econômico-PE
Programa Legal-PL
Programa de Imagem-PI
Programa de Serviço ao Cliente-PS
Programa de Cidadania-PC

Fonte: Elaborado pela autora

Para a matriz em forma de Tabela 18, obteve-se um índice de consistência de 0,05301, ou
seja aproximadamente 5,30%, valor menor que o valor de 10% ou 0,1, o que é parâmetro para
testar a consistência da matriz.
No Apêndice E, podem ser vistas as matrizes de julgamento das atividades de LR com
respeito a cada critério/programa estabelecidos por Leite (2012) no ramo da higiene. A Tabela
19 mostra o desempenho global de cada critério/programa de LR no ramo da higiene, além do
desempenho de cada alternativa/atividade.
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Tabela 19 - Prioridades dos critérios/programas de Logística Reversa
CRITÉRIOS/PROGRAMAS E ALTERNATIVAS/ATIVIDADES

PRIORIDADES

Programa Econômico-PE

0,51281

Programa Legal-PL

0,26150

Programa de Imagem-PI

0,12898

Programa de Serviço ao Cliente-PS

0,06338

Programa de Cidadania-PC

0,03334

Revenda de produtos em mercados secundários-A3

0,30018

Reciclagem-A4

0,09141

Desembolso por ações sociais e meio ambientais-A6

0,12343

Custos para operar o canal reverso-A8

0,07957

Propaganda como empresa responsável quanto aos seus produtos e processos-A10

0,07680

Destino adequado aos resíduos-A12

0,07639

Projetos sociais-A13

0,07639

Projetos educacionais-A14

0,07639

Responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus produtos no fim da vida útil -

0,09945

A20
Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se pela Tabela 19, que neste ramo o critério/programa econômico e a
alternativa/atividade A3, revenda de produtos em mercados secundários, que se relaciona com
o critério/programa econômico, são os que têm maior importância.

4.6 RAMO FARMACÊUTICO
A Figura 15 mostra a árvore hierárquica do modelo e a Tabela 20, a comparação entre os
critérios/programas estabelecidos para o ramo farmacêutico.
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Figura 15 - Árvore hierárquica com os critérios/programas e alternativas/atividades no ramo farmacêutico
Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 20 - Matriz comparativa entre os critérios (Programas de LR)
MATRIZ COMPARATIVA
Programa Econômico-PE
Programa Legal-PL

PE

PL

PI

PS

PC

Vetor de prioridades

1

3

7

9

5

0,51281

1

5

7

3

0,23709

1

3

1/3

0,08778

1

1/5

0,03334

1

0,12898

Programa de Imagem-PI
Programa de Serviço ao Cliente-PS
Programa de Cidadania-PC

Fonte: Elaborado pela autora

Para a matriz em forma de Tabela 20, obteve-se um índice de consistência de 0,05301, ou
seja aproximadamente 5,30%, valor menor que o valor de 10% ou 0,1, o que é parâmetro para
testar a consistência da matriz.
No Apêndice F, podem ser vistas as matrizes de julgamento das atividades de LR com
respeito a cada critério/programa estabelecidos por Leite (2012) no ramo farmacêutico. A
Tabela 21 mostra o desempenho global de cada critério/programa de LR no ramo farmacêutico,
além do desempenho de cada alternativa/atividade.
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Tabela 21- Prioridades dos critérios/programas de Logística Reversa
CRITÉRIOS/PROGRAMAS E ALTERNATIVAS/ATIVIDADES

PRIORIDADES

Programa Econômico-PE

0,51281

Programa Legal-PL

0,23709

Programa de Imagem-PI

0,08778

Programa de Serviço ao Cliente-PS

0,03334

Programa de Cidadania-PC

0,12898

Reciclagem-A4

0,22151

Custos para operar o canal reverso-A8

0,27982

Destino adequado aos resíduos-A12

0,26666

Fidelização de Clientes-A18

0,10882

Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a serem cumpridos pelas empresas-

0,12319

A21
Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se pela Tabela 21, que neste ramo o critério/programa econômico e a
alternativa/atividade A8 de operar o canal reverso, que se relaciona com o critério/programa
econômico, são os que têm maior importância. Assim, foi priorizada a atividade para operar
canal reverso (coleta, seleção, transporte, armazenagem) que gera custos significativos. Porém,
ao compará-la com a alternativa/atividade destino adequado aos resíduos houve pouca
diferença.

4.7 RAMO DO PAPEL
A Figura 16 mostra a árvore hierárquica do modelo e a Tabela 22, a comparação entre os
critérios/programas estabelecidos para o ramo do papel.
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Figura 16 - Árvore hierárquica com os critérios/programas e alternativas/atividades no ramo do papel
Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 22 - Matriz comparativa entre os critérios (Programas de LR)
MATRIZ COMPARATIVA

PE

PL

PI

PS

PC

Vetor de prioridades

1

9

5

7

3

0,51281

1

1/5

1/3

1/7

0,03334

1

3

1/3

0,12898

1

1/5

0,06338

1

0,26150

Programa Econômico-PE
Programa Legal-PL
Programa de Imagem-PI
Programa de Serviço ao Cliente-PS
Programa de Cidadania-PC

Fonte: Elaborado pela autora

Para a matriz em forma de Tabela 22, obteve-se um índice de consistência de 0,05301, ou
seja aproximadamente 5,30%, valor menor que o valor de 10% ou 0,1, o que é parâmetro para
testar a consistência da matriz.
No Apêndice G, podem ser vistas as matrizes de julgamento das atividades de LR com
respeito a cada critério/programa estabelecidos por Leite (2012) no ramo do papel. A Tabela 23
mostra o desempenho global de cada critério/programa de LR no ramo do papel, além do
desempenho de cada alternativa/atividade.
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Tabela 23 - Prioridades dos critérios/programas de Logística Reversa
CRITÉRIOS/PROGRAMAS E ALTERNATIVAS/ATIVIDADES

PRIORIDADES

Programa Econômico-PE

0,51281

Programa Legal-PL

0,03334

Programa de Imagem-PI

0,12898

Programa de Serviço ao Cliente-PS

0,06338

Programa de Cidadania-PC

0,26150

Reciclagem-A4

0,15747

Desembolso por ações sociais e meio ambientais-A6

0,11998

Custos para operar o canal reverso -A8

0,15496

Propaganda como empresa responsável quanto aos seus produtos e processos-A10

0,11734

Destino adequado aos resíduos-A12

0,14273

Projetos Sociais-A13

0,12820

Responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus produtos no fim da vida útil-

0,17931

A20
Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se pela Tabela 23, que neste ramo o critério/programa econômico e a
alternativa/atividade A20, responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus produtos
no fim da vida útil, que se relaciona com o critério/programa econômico, são os que têm maior
importância. Observa-se, porém que que não existe muita diferença na importância das outras
atividades, o que denota um trabalho de LR em várias frentes.

4.8 RAMO DA INFORMÁTICA
A Figura 17 mostra a árvore hierárquica do modelo e a Tabela 24, a comparação entre os
critérios/programas estabelecidos para o ramo da informática.
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Figura 17 - Árvore hierárquica com os critérios/programas e alternativas/atividades no ramo da informática
Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 24 - Matriz comparativa entre os critérios (Programas de LR)
MATRIZ COMPARATIVA
Programa Econômico-PE
Programa Legal-PL
Programa de Imagem-PI
Programa de Serviço ao Cliente-PS

PE

PL

PI

PS

PC

Vetor de prioridades

1

7

5

9

3

0,51281

1

1/3

3

1/5

0,06338

1

5

1/3

0,12898

1

1/7

0,03334

1

0,26150

Programa de Cidadania-PC
Fonte: Elaborado pela autora

Para a matriz em forma de Tabela 24, obteve-se um índice de consistência de 0,05301, ou
seja aproximadamente 5,30%, valor menor que o valor de 10% ou 0,1, o que é parâmetro para
testar a consistência da matriz.
No Apêndice H, podem ser vistas as matrizes de julgamento das atividades de LR com
respeito a cada critério/programa estabelecidos por Leite (2012) no ramo da informática. A
Tabela 25 mostra o desempenho global de cada critério/programa de LR no ramo da
informática, além do desempenho de cada alternativa/atividade.
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Tabela 25 - Prioridades dos critérios/programas de Logística Reversa
CRITÉRIOS/PROGRAMAS E ALTERNATIVAS/ATIVIDADES

PRIORIDADES

Programa Econômico-PE

0,50564

Programa Legal-PL

0,06655

Programa de Imagem-PI

0,13034

Programa de Serviço ao Cliente-PS

0,03336

Programa de Cidadania-PC

0,26411

Materiais retornados ao processo produtivo-A1

0,08677

Reciclagem-A4

0,17279

Custos para operar o canal reverso -A8

0,19574

Custos para desenvolver novas tecnologias -A9

0,05916

Destino adequado aos resíduos-A12

0,03957

Fidelização de Clientes-A18

0,12820

Responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus produtos no fim da vida útil-

0,17931

A20
Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a serem cumpridos pelas empresas-

0,14580

A21
Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se pela Tabela 25, que neste ramo o critério/programa econômico e a
alternativa/atividade A8 de operar o canal reverso, que se relaciona com o critério/programa
econômico, são os que têm maior importância. Assim, foi priorizada a atividade de operar o
canal reverso (coleta, seleção, transporte, armazenagem) que gera custos significativos.

4.9 RAMO EDITORIAL
A Figura 18 mostra a árvore hierárquica do modelo e a Tabela 26, a comparação entre os
critérios/programas estabelecidos para o ramo editorial.
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Figura 18 - Árvore hierárquica com os critérios/programas e alternativas/atividades no ramo do editorial
Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 26 - Matriz comparativa entre os critérios (Programas de LR)
MATRIZ COMPARATIVA

PE

PL

PI

PS

PC

Vetor de prioridades

1

3

5

7

1

0,36209

1

3

5

1/3

0,36209

1

3

1/5

0,16069

1

1/7

0,03892

1

0,07620

Programa Econômico-PE
Programa Legal-PL
Programa de Imagem-PI
Programa de Serviço ao Cliente-PS
Programa de Cidadania-PC

Fonte: Elaborado pela autora

Para a matriz em forma de Tabela 26, obteve-se um índice de consistência de 0,03037, ou
seja aproximadamente 3,04%, valor menor que o valor de 10% ou 0,1, o que é parâmetro para
testar a consistência da matriz.
No Apêndice I, podem ser vistas as matrizes de julgamento das atividades de LR com
respeito a cada critério/programa estabelecidos por Leite (2012) no ramo do editorial. A Tabela
27 mostra o desempenho global de cada critério/programa de LR no ramo do editorial, além do
desempenho de cada alternativa/atividade.
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Tabela 27 - Prioridades dos critérios/programas de Logística Reversa
CRITÉRIOS/PROGRAMAS E ALTERNATIVAS/ATIVIDADES

PRIORIDADES

Programa Econômico-PE

0,36209

Programa Legal-PL

0,36209

Programa de Imagem-PI

0,16069

Programa de Serviço ao Cliente-PS

0,03892

Programa de Cidadania-PC

0,07620

Reciclagem-A4

0,21816

Custos para operar o canal reverso -A8

0,36816

Destino adequado aos resíduos -A12

0,19265

Fidelização de Clientes -A18

0,09346

Responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus produtos no fim da vida útil -

0,12756

A20
Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se pela Tabela 27, que neste ramo o critério/programa econômico e legal e a
alternativa/atividade A8, de operar o canal reverso, são os que têm maior importância. Assim,
foi priorizada a atividade de operar o canal reverso (coleta, seleção, transporte, armazenagem)
que gera custos significativos.

4.10 AGREGAÇÃO DE PRIORIDADES
Com todos os vetores calculados, pode ser vista a importância de cada programa para cada
ramo, mas é preciso agregar os resultados. Assim, foi usada a média aritmética obtida utilizando o
método AIP, usado quando vetores de decisão de indivíduos com perspectivas diferentes em

relação a valores e objetivos são combinados para compor um vetor de prioridade geral. Desta
maneira, apresenta-se a Tabela 28.
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Tabela 28 - Vetores de prioridade calculados pelos métodos AIP
CRITÉRIOS

Programa
EconômicoPE

Programa
Legal-PL

Programa de
Imagem-PI

Programa de
Serviço ao
Cliente-PS

RAMO
METALÚRGICO

0,51399

0,25758

0,06721

0,03793

Programa
de
CidadaniaPC
0,12329

RAMO DA
CONSTRUÇÃO
CIVIL
RAMO
AUTOMOBILÍSTICO

0,28084

0,28084

0,28084

0,10697

0,05051

0,71706

0,21717

0,06577

-

-

RAMO
ELETRODOMÉSTICO

0,19955

0,51281

0,19093

0,03334

0,06338

RAMO DA HIGIENE

0,51281

0,2615

0,12898

0,06338

0,03334

RAMO
FARMACÊUTICO

0,51281

0,23709

0,08778

0,03334

0,12898

RAMO DO PAPEL

0,51281

0,03334

0,12898

0,06338

0,2615

RAMO DA
INFORMÁTICA

0,50564

0,06655

0,13034

0,03336

0,26411

RAMO DO
EDITORIAL

0,36209

0,36209

0,16069

0,03892

0,0762

PRIORIDADES
AGREGADAS

0,45751

0,24766

0,13795

0,05133

0,12516

1

2

3

5

4

Ordem

Fonte: Elaborado pela autora

Observa-se na Tabela 28, que com esta agregação, os critérios/programas econômicos e
legais se mantiveram com as maiores importâncias. Comparando o resultado obtido nesta
Dissertação com outros trabalhos publicados, pode ser observado que:
- Leite (2006) em estudo realizado para comparar importância dos diferentes
critérios/programas de LR obteve que, os critérios/programas econômicos se mantiveram com
maior peso ao totalizar 50% da importância. O critério/programa de serviço ao cliente se
manteve em segundo lugar ao totalizar 36% de importância, seguidos do programa de meio
ambiente, que inclui o critério/programa de imagem e cidadania, com 8% e legislação com 6%
de importância;

- Hernández (2010) realizou um estudo que incluiu os nove ramos da economia que foram
também utilizados nesta Dissertação e que mostra a importância dos critérios/programas de LR
vistos na Tabela 29.
Tabela 29 - Prioridades dos programas de LR relacionadas a empresas brasileiras
Critérios/Programas

Desempenho Global (Prioridades)

Ordem

Programas econômicos (PE)

0,52882

1

Programas de imagem (PI)

0,24378

2

Programas de serviço ao cliente (PS)

0,13185

3

Programas de cidadania (PC)

0,07270

4

Programas legais (PL)

0,02285

5

Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se que no estudo de Hernández (2010) comparado ao de Leite (2006), o critério/
programa econômico continua sendo o de maior importância, seguido do critério/programa de
imagem. O último critério/programa, em termos de importância, foi o programa legal no estudo
de Hernández (2010), este que também ficou com uma menor importância, 6%, no estudo de
Leite (2006). Nesta Dissertação, o critério/programa econômico se manteve em primeiro lugar,
seguido do critério/programa legal. Em último lugar, ficou o critério/programa de serviço ao
cliente. Observa-se assim, diferenças em relação ao segundo e último lugar dos
critérios/programas, em termos de importância.
Deste modo, mesmo que essas diferenças mostrem mudanças significativas na ordem de
prioridade dos critérios/programas, será necessário avaliar a compatibilidade dos vetores e isso
pode ser feito usando os índices de compatibilidade de Saaty, de Garuti e Salomon ao comparar
os resultados desta Dissertação e os obtidos por Hernández (2010).

4.11 ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE ENTRE OS MODELOS
Para avaliar se existem diferenças significativas entre as práticas de LR antes e depois da
PNRS, foram calculados os índices de compatibilidade dos vetores de prioridade dos programas
de LR, entre o modelo proposto por Hernández (2010) e o modelo proposto nesta Dissertação.
Para este cálculo, foram usadas as expressões (3) e (4) para os índices de Saaty e Garuti e a
expressão (5) para o índice de Salomon.
Os três índices foram usados, pois a análise de compatibilidade é um tema novo, uma vez
que o primeiro artigo em português é de (SALOMON, et al., 2008). Desta maneira, determinar
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os três índices dá maior confiabilidade aos resultados. A Tabela 30 apresenta a análise de
compatibilidade entre os vetores de prioridade da Tabela 28 e do estudo com ramos da economia
para empresas brasileiras da Tabela 29.
Tabela 30 - Índices de compatibilidade entre o estudo da Dissertação e o de Hernández (2010)
Índices de Compatibilidade

Valor

Classificação

𝑆

1,2574

Incompatível

𝐺

0,1091

Totalmente Incompatível

𝑉

1,2840

Incompatível

Fonte: Elaborado pela autora

Em relação a Tabela 30, para valores onde 𝑆 > 1,1, é sugerido aceitar a hipótese de não
compatibilidade. Em relação ao índice de Garuti, para valores onde 𝐺 < 0,6, os estudos são
totalmente incompatíveis. Para o índice V de Salomon, valores em que 𝑉 > 1,1, é também
sugerido a hipótese de não compatibilidade.
Observa-se pela Tabela 30, um resultado geral de não compatibilidade com o resultado
apresentado por Hernández (2010). O estudo feito na Região Sul Fluminense por Hernández
(2010) considera nove setores da economia e também teve como destaque o critério/programa
econômico. Entretanto, mesmo se mantendo com uma maior importância nos dois estudos,
nesta Dissertação, a importância econômica foi em torno de 46% e no de Hernández (2010),
em torno de 53%. O segundo critério/programa no estudo de Hernández (2010), em termos de
importância, foi o critério/programa de imagem, este se manteve em terceiro no atual estudo.
Em grau de priorização, o critério/programa legal ficou em último lugar no estudo de 2010,
sendo que no atual estudo, este se encontra em segundo lugar em termos de importância. Assim,
nota-se que o programa legal teve sua importância aumentada, o que pode indicar a importância
da instalação da lei da PNRS.
Pode-se comparar adicionalmente, a indústria automobilística, também aprofundada no
estudo de Hernández (2010). A Tabela 31, mostra os critérios/programas priorizados no estudo
de 2010 e os resultados desta Dissertação para este ramo, em específico.
Tabela 31- Prioridades dos programas de LR relacionadas a indústria automobilística no estudo de Hernández
(2010) e nesta Dissertação
Critérios/Programas
Programas econômicos- PE

Vetor de prioridades (Hernandez
2010)
0,73064

Vetor de prioridades
(Dissertação)
0,71707
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Critérios/Programas
Programas de imagem- PI

Vetor de prioridades (Hernandez
2010)
0,08096

Vetor de prioridades
(Dissertação)
0,06577

Programas de cidadania-

0,18839

Não foi relatado

Não foi relatado

0,21717

PC
Progama Legal -PL

Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se pela Tabela 31, que se mantem três programas priorizados para este ramo.
Entretanto, no estudo de 2010, os priorizados foram os critérios/programas econômico, de
imagem e de cidadania e no atual, o econômico, o legal e o de imagem. Nota-se que em 2010,
o programa legal nem foi identificado, assim quando incorporado nos resultados atuais depois
da PNRS pode ter contribuído significativamente no resultado de incompatibilidade dos índices.
Entretanto, a incompatibilidade não invalida o estudo, somente reforça o que mudou.
A análise de compatibilidade foi feita aqui em relação aos programas, ao analisar os nove
ramos estudados, mas não foi feita com as alternativas/atividades, uma vez que elas são
diferentes em função de cada ramo. Entretanto, mesmo não analisando a importância agregada
das alternativas/atividades de LR, foi avaliado de forma qualitativa o comportamento delas de
forma geral em todos os ramos, destacando a circularidade das mais comuns antes, no estudo
de Hernández (2010), e depois, nesta Dissertação.

4.12 ANÁLISE DAS ATIVIDADES DE LR PRIORIZADAS EM CADA RAMO E SUA
CIRCULARIDADE
A seção anterior, que analisou a compatibilidade entre os programas e esta seção, que
analisa as atividades de LR, identificaram como mudaram as práticas de LR após a
implementação da PNRS. A seção tem como objetivo verificar quais alternativas/atividades de
LR foram encontradas no estudo de Hernández (2010) e no estudo da presente Dissertação, ao
analisar se existiram diferenças entre ambos os estudos e quais delas são consideradas inseridas
no conceito de circularidade. Neste sentido, foi elaborado o Quadro 15, baseado no estudo de
CNI (2020) e Zhu, Geng e Lai (2010) ao classificar as alternativas/atividades de LR quanto a
sua circularidade.
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Quadro 15 - Alternativas/Atividades priorizadas em cada ramo para o estudo de Hernández (2010) e nesta
Dissertação

Atividades ou alternativas de LR: priorizadas antes

Atividades ou alternativas de LR: priorizadas

DA PNRS (estudo de Hernández, 2010)

depois DA PNRS (nesta Dissertação)

ATIVIDADE CIRCULAR DO GRUPO

ATIVIDADE CIRCULAR DO GRUPO

RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTO

RECUPERAÇÃO DE INVESTIMENTO

-Reuso de embalagens e venda como matéria-prima para

-Reuso de embalagens e venda como matéria-prima

outros processos.

para outros processos.

-Reciclagem.

-Revenda de produtos em mercados secundários.

-Custos para desenvolver novas tecnologias.

-Reciclagem.

-Destino adequado aos resíduos.

-Custos para operar o canal reverso (coleta, seleção,
transporte, armazenagem).
-Destino adequado aos resíduos.

ATIVIDADE CIRCULAR DO GRUPO GESTÃO

ATIVIDADE CIRCULAR DO GRUPO

AMBIENTAL INTERNA

GESTÃO AMBIENTAL INTERNA

-Responsabilidade das empresas pelo destino correto

-Responsabilidade das empresas pelo destino correto

de seus produtos no fim da vida útil.

de seus produtos no fim da vida útil.

ATIVIDADE CIRCULAR DO GRUPO COMPRA

ATIVIDADE CIRCULAR DO GRUPO

VERDE

COMPRA VERDE

-Parcerias com stakeholders.

- Nenhuma foi relatada.

NÃO CLARAMENTE DEFINIDA COMO

NÃO CLARAMENTE DEFINIDA COMO

ATIVIDADE CIRCULAR

ATIVIDADE CIRCULAR

-Desenvolvimento de novas tecnologias para aproveitar

- Nenhuma foi relatada.

os materiais reciclados.
-Criação de emprego para operar canal reverso.
-Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas empresas.
Fonte: Elaborado pela autora

Percebe-se que em relação a priorização das alternativas/atividades não foram relatadas
novas atividades após a implementação da PNRS. No estudo de Hernández (2010), foram
priorizadas nove atividades de LR e no estudo atual somente seis. Alguns questionamentos
podem surgir deste fato, como a ideia de que algumas atividades colocadas dentro do conceito
de LR deixaram de existir depois da PNRS. Adicionalmente, as atividades classificadas como
não claramente definida como circular, deixaram de aparecer priorizadas nesta Dissertação.
Ao analisar as alternativas/atividades priorizadas antes, em 2010, e depois, nesta
Dissertação e sua classificação quanto a circularidade, para o estudo atual, a
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alternativa/atividade reciclagem apareceu no ramo metalúrgico e no automobilístico. Destino
adequado aos resíduos, apareceu no ramo da construção civil. Reuso, revenda e reciclagem
foram priorizadas no ramo autobilístico. A alternativa/atividade responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus produtos no fim da vida útil, foi priorizada no ramo eletrodoméstico
e no ramo do papel. Revenda de produtos em mercados secundários foi priorizada no ramo da
higiene. A alternativa/atividade de operar o canal reverso apareceu em três ramos, no
farmacêutico, no ramo da informática e no ramo editorial.
Pelo Quadro 15, nota-se que grande parte das alternativas/atividades são classificadas
claramente pelos autores como circular, seja no estudo de 2010 ou no atual estudo. Assim,
mesmo tendo poucas publicações que tratam da EC separadamente da LR, muitas práticas de
EC já existem nas empresas, mesmo muitas das vezes, os gestores não terem ouvido falar do
conceito. Isso pode ser devido ao conceito de EC ser semelhante em muitos aspectos a LR,
conceito mais difundido no meio empresarial.
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5 CONCLUSÃO
Esta Dissertação teve como objetivo geral identificar as mudanças nas práticas de LR em

empresas da região Sul Fluminense após a implementação da PNRS. Para atingir este objetivo,
foi realizada uma pesquisa exploratória, onde elaborou-se um questionário, que se encontra no Apêndice
A, baseado em Hernández (2010), para realizar a pesquisa de campo e coletar os dados nos nove ramos
da economia analisados.

Assim, foi possível compreender particularidades dos processos de retorno envolvidos e
como os diversos profissionais especializados em logística priorizam as atividades/alternativas
de LR e quais são as práticas identificadas em cada ramo. Assim, foi atingido o primeiro
objetivo específico de identificar práticas de LR, na região Sul Fluminense.
Para avaliar os níveis de prioridade entre critérios/programas e alternativas/atividades foi
aplicado o modelo de tomada de decisão multicritério, AHP. Desta maneira, foi atingido o
segundo objetivo específico, ao medir a prioridade destas práticas. Pôde-se, portanto, identificar
características relacionadas aos ramos econômicos analisados, o que será utilizado para que seja
comparado o atual estudo com o apresentado por Hernández (2010) ao analisar a
compatibilidade de maneira a ressaltar se houve mudanças significativas.
Como principais resultados, no atual estudo, foi visto que os programas se mantêm os
mesmos (não foi identificado outro tipo) mas a importância dos programas foi o que mudou.
Para os mesmos ramos econômicos utilizados por Hernández (2010), o programa econômico
foi o mais importante dada a sua priorização seguido do programa legal. Em relação ao de
Hernández (2010), o programa econômico também foi o mais prioritário e o programa legal o
menos importante dado o valor de priorização alcançado.
É importante ressaltar que todas as atividades são importantes, porém como a dissertação
está trabalhando com ranking de prioridade cabe priorização. Ao comparar os dois estudos e
atingir o terceiro objetivo específico, foi mostrada uma não compatibilidade nos resultados,
devido a ordem de priorização dos critérios/programas que foi divergente, tendo o estudo atual
mostrado uma grande importância no pograma legal. Nesta comparação, foram utilizados três
métodos de análise de compatibilidade, S de Saaty, G de Garuti e V de Salomon. Para os três
métodos obteve- se incompatibilidade.
De modo geral, a não compatibilidade mostra que houve mudanças significativas entre os
dois estudos.Vale destacar que essas diferenças foram significativas, uma vez que o programa
legal estava em último lugar no estudo de 2010, e no atual, teve um maior grau de priorização,
o que destaca aspectos legais ganhando cada vez mais importância no cenário sustentável.
Entretanto, em ambos os estudos foram identificados os mesmos programas.

104

Após a análise da compatibilidade com os índices somente nos programas, percebe-se que
as alternativas/atividades, reuso de embalagens e venda como matéria-prima, reciclagem,
operação do canal reverso (coleta, seleção, transporte e armazenagem), destino adequado aos
resíduos e responsabilidade das empresas pelo destino correto de seus produtos no fim da vida
útil foram priorizadas tanto no estudo de Hernández (2010) e nesta Dissertação. Revenda de
produtos em mercados secundários aparece como priorizada somente no atual estudo e parcerias
com stakeholders, desenvolvimento de novas tecnologias para aproveitar os materiais
reciclados, criação de emprego para operar canal reverso e estabelecimento de níveis mínimos
de recuperação a serem cumpridos pelas empresas foram priorizadas somente no estudo de
Hernández (2010) e não apareceram depois da PNRS.
Adicionalmente, foi analisado quais das atividades priorizadas para cada ramo econômico
estudado são práticas da EC ao fazer uma comparação entre as atividades priorizadas no estudo
de Hernández (2010), antes da PNRS, e o estudo desta Dissertação. Para se implementar
conceitos da EC nas cadeias de suprimentos, a LR desempenha papel fundamental nesta
implementação (AGRAWAL; SINGH, 2019). Segundo Dev, Shankar e Qaiser (2020) a EC não
engloba só o aspecto reverso dos produtos. Anteriormente, foram identificadas três atividades
não claramente definidas como circular, pelos autores considerados, e no atual estudo todas as
atividades priorizadas pelos especialistas em logística foram definidas como circulares.
Logo, foi atingido o objetivo geral desta Dissertação de identificar as mudanças nas práticas
de LR em empresas da região Sul Fluminense após a implementação da PNRS.
Outro aspecto importante diz respeito ao método utilizado na pesquisa. Em relação ao
aspecto metodológico, foi esolhido o método misto, que tem como principal autor, Creswell
(2007), que prioriza a abordagem qualitativa, porém, expõe uma estratégia sequencial
exploratória e mescla características dos métodos qualitativos e quantitativos, o que foi ideal ao
estudo, uma vez que analisou questionários com questões abertas em uma primeira fase e com
questões fechadas em uma segunda etapa.
Em relação aos resultados obtidos na seção 4, pode-se concluir que o programa econômico
ainda é o que é tido como mais prioritário para que a LR seja implantada nas empresas. Porém,
percebe-se que o programa legal vem ganhando relevância com a legislação brasileira que se
torna cada vez mais rigorosa.
O estudo limitou-se territorialmente ao analisar a Região Sul Fluminense e também ao
analisar somente os ramos usados por Hernández (2010).
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5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
Uma das recomendações de trabalhos futuros, seria a aplicação e investigação de
características deste trabalho em outros ramos econômicos. Além disso, também utilizar um
maior número de empresas para ampliar o campo de análise. Outra recomendação de trabalho
futuro, poderia ser a aplicação do raciocínio usado em outras regiões, para avaliar características
da LR em diferentes lugares. Pesquisa do tipo estudo de caso poderiam ser realizadas para
aprofundar os resultados aqui obtidos ao verificar práticas de LR mais específicas.
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ANEXO I - VISÃO GERAL DO STATUS DA IMPLEMENTAÇÃO DA ECONOMIA
CIRCULAR POR ALGUNS PAÍSES/CONTINENTE – POLÍTICAS, OBJETIVOS E
INSTRUMENTOS PRINCIPAIS
Status da implementação da EC
Alemanha (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Ampla gestão do sistema municipal de reciclagem de resíduos municipais.
- Lei de Embalagens, que inclui um Registro Nacional de Embalagens.
- Promoveu incentivos à reutilização e ao design da reciclagem (ou seja,
incentivos fiscais, estrutura legislativa favorável).
Alemanha (Metas e objetivos):
- Desenvolvimento de uma coordenação em nível nacional, visando atingir as
metas de eficiência de recursos e reciclagem.
Áustria (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Programa de prevenção de resíduos (2017).
- Plano de recursos minerais (2012).
- Estratégia de matérias-primas (2012).
- Plataforma online futuro circular.
Áustria (Metas e objetivos):
- Melhoria geral da eficiência de recursos em 50% até 2020, em comparação
com 2008, e de 4 a 10 vezes até 2050.
- As sacolas plásticas devem ser reduzidas a um máximo de 25 sacolas por
pessoa por ano até 2019.
- Está prevista uma proibição de sacolas plásticas a partir de 2020.
- Uma redução no consumo de embalagens plásticas de 25% até 2025.
- Reduzir pela metade o desperdício de alimentos no comércio e no consumo
até 2030.
Bélgica (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Roteiro da economia circular em nível federal.
- Lei do Parlamento sobre recursos minerais de superfície (2003).
- Plano de resíduos da Valonia.
- Plano de implementação de resíduos domésticos e resíduos industriais
comparáveis (2016- 2022).
- Plano Ar-Clima-Energia (2016)
- Plano Marshall 4.0 (o plano de desenvolvimento regional do governo da
Valônia (2015-2019)
- Segunda estratégia de desenvolvimento sustentável da Valônia (2016)
- Plano de valorização de resíduos da Valónia (2018)
Bélgica (Metas e objetivos):
- Roteiro sobre perdas de alimentos (2015-2030), com o objetivo de reduzir
as perdas de alimentos em 30% até 2030.
- Uma meta geral para aumentar a sustentabilidade das cadeias de suprimento
de alimentos até 2019. As atividades incluem uma plataforma on-line para
facilitar a compra de produtos locais no nível da comunidade e um plano
estratégico para impulsionar a agricultura orgânica, até 2020.
- Região Flamenga:
- Até 2020: colheita de 135.000 toneladas de madeira de baixa qualidade das
florestas flamengas (galhos, copas das árvores e outras madeiras de baixa
qualidade), em comparação com os níveis de colheita de 2013 de 90 000
toneladas.
- Até 2020: colheita de 114.000 toneladas de biomassa lenhosa da manutenção
de estradas e pequenos elementos da paisagem - sebes, árvores à beira da
estrada e madeira nos acostamentos.
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Status da implementação da EC
-Valonia:
- Reduzir a perda e o desperdício de alimentos em 30% até 2025 em
comparação com 2015.
Bósnia e Herzegovina (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Programa nacional de produção mais limpa e competitividade de programas
de pequenas e médias empresas.
- Painel de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Bulgária (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Estratégia nacional de desenvolvimento da indústria de mineração (2015).
- Plano estratégico nacional para a gestão de resíduos de construção (em
desenvolvimento).
Bulgária (Metas e objetivos):
- Os sistemas de coleta seletiva de resíduos de embalagens abrangem pelo
menos 6 milhões de habitantes do país e devem incluir cidades-resort e todas
as cidades com uma população de 5.000 habitantes ou mais até 2020.
Croácia (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Plano de prevenção de resíduos.
- Plano de ação para contratos públicos ecológicos.
- Estratégia de gerenciamento de matérias-primas minerais da República da
Croácia (2008).
Croácia (Metas e objetivos):
- Reduzir a quantidade total de resíduos municipais gerados em 5% até 2020
em comparação com 2015.
- Coletar separadamente 60% da massa de lixo municipal gerado,
principalmente papel, vidro, plástico, metal e resíduos orgânicos, até 2020,
em comparação com 2015.
- Coletar separadamente 40% da massa de resíduos biológicos gerados até
2020 em comparação com 2015.
- Descartar menos de 25% da massa de lixo municipal gerado em aterro até
2020 em comparação com 2015.
- Coletar separadamente 75% da massa de construção até 2020 em
comparação com 2015.
Dinamarca (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Conselho consultivo sobre economia circular.
- Estratégia para a economia compartilhada.
- O plano de ação sobre plásticos (2018).
- Estratégia sobre a economia compartilhada (outubro de 2017).
Dinamarca (Metas e objetivos):
- Reciclagem de resíduos orgânicos, papel, papelão, vidro, madeira, plástico e
metal de residências, incluindo embalagens: a meta é atingir 50% até 2022.
- Separação de 50% do lixo doméstico orgânico seco e úmido, como papel,
papelão, vidro, plástico e metal, em 2020.
- Espera-se que a coleta de resíduos de equipamentos eletrônicos de todos os
setores atinja 65% até 2018 (um ano antes em comparação com a meta da UE).
Eslováquia (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Política de matérias-primas (2004).
- Capítulo da economia circular na estratégia ambiental para 2030.
- Programa de prevenção de resíduos 2019-2025.
Eslováquia (Metas e objetivos):
- A reciclagem de resíduos de embalagens metálicas deve ser de 55% e a
reciclagem de resíduos de embalagens de madeira deve ser de 25%.
- O objetivo dos resíduos industriais biodegradáveis é atingir 75% de
recuperação de material até 2020, com 10% de recuperação de energia e um
máximo de 5% de aterro sanitário.
- O objetivo dos resíduos de metais ferrosos e não ferrosos é 90% de
recuperação de material até 2020, com zero de recuperação de energia e uma
diminuição gradual no aterro sanitário para um máximo de 1%.
- O objetivo dos resíduos de pneus é 80% de recuperação de material até 2020,
com 15% de recuperação de energia e uma diminuição gradual no aterro
sanitário para um máximo de 1%.
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Status da implementação da EC
- O objetivo dos óleos usados é 60% de recuperação de material até 2020, com
15% de recuperação de energia e zero aterro sanitário.
Eslovênia (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Roteiro para a economia circular na Eslovênia (2018).
- Estratégia nacional de mineração - gestão de recursos minerais (minuta para
audiência pública, 2017).
- Estratégia de desenvolvimento eslovena para 2030 (2017).
- Visão para a Eslovênia em 2050 e estratégia de desenvolvimento da Eslovênia
para 2030 (2017).
Eslovênia (Metas e objetivos):
- Aumentar a produtividade geral de recursos para 1500 EUROS / tonelada até
2023.
- Atingir 3,5 PPP / kg (paridade do poder de compra / kg) em 2030.
- Até 2025, será implementada uma proibição de despejo de resíduos que
podem ser reciclados.
- Até 2025, o lixo marinho e o desperdício de alimentos serão reduzidos em
30%.
Espanha (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Programa de empregos verdes.
Espanha (Metas e objetivos):
- Aumentar a produtividade do material em 30% no período 2015-2030 (meta
a ser adotada em meados de 2019).
- Resíduos de construção e demolição: redução de 10% nos resíduos gerados
até 2020 em relação a 2010.
- Até 2020, pelo menos 50% (em peso) de reciclagem de resíduos domésticos
e comerciais de papel, vidro, plástico, resíduos biológicos e outros recicláveis.
Estônia (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Princípios gerais da política de crostas da Terra até 2050.
- Programa de apoio à eficiência de recursos nas empresas.
- Plano de desenvolvimento florestal para 2020.
- Plano nacional de desenvolvimento para o uso de minerais de construção
2011-2020.
- Plano nacional de desenvolvimento para o uso de xisto betuminoso 20162030.
Estônia (Metas e objetivos):
- Aumento de 10% para 0,46 euro / kg (produto interno bruto (PIB) / consumo
de material doméstico) até 2023.
- A participação no aterro de resíduos urbanos biodegradáveis não deve
exceder 20% até 2020 (plano nacional de gerenciamento de resíduos 20142020).
- A meta de reciclagem de resíduos biodegradáveis é de 13% da geração total
de resíduos urbanos até 2020 (plano nacional de gerenciamento de resíduos
2014-2020).
- A taxa de recuperação de resíduos de demolição e construção deve ser de 75%
até 2020 (plano nacional de gerenciamento de resíduos 2014-2020).
Suécia (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Programa de parceria de economia circular e de base biológica 2016-2018.
- Estratégia mineral da Suécia (2013).
- Estratégia para gestão ambientalmente sustentável de resíduos de mineração
(2017).
França (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Roteiro Nacional da Economia Circular (2018)
- Estrutura legal que incentiva as atividades dos 3 R’s.
- Sanções legais por não conformidade com as regras de coleta, reciclagem e
embalagem.
França (Metas e objetivos):
- Um programa nacional deve ser criado para incentivar o treinamento em
design circular, a fim de reduzir o uso de matérias-primas e a produção de
resíduos e aprimorar as práticas de reutilização, reparo e compartilhamento.
Itália (Leis, Programas e Instrumentos Principais):

126

(EUROPEAN
ENVIRONMENT
AGENCY (EEA), 2018)

(EUROPEAN
ENVIRONMENT
AGENCY (EEA), 2018)

(EUROPEAN
ENVIRONMENT
AGENCY (EEA), 2018)

(EUROPEAN
ENVIRONMENT
AGENCY (EEA), 2018)

(MARINO; PARISO,
2020)

Status da implementação da EC
- Relatórios sobre capital natural (2017, 2018).
- Economia circular e eficiência de recursos: indicadores para economia
circular.
- Estratégia setorial para matérias-primas (2010).
- Estratégia nacional de bio economia (2017).
- Decreto legislativo sobre florestas e cadeias de suprimentos florestais (2018).
- Decreto legislativo número 50/2016 (contratos públicos ecológicos
obrigatórios) (2016), decreto legislativo número 56/2017 (2017).
- A estratégia nacional de desenvolvimento sustentável (2017), Lei número
221/2015, disposições ambientais para promover medidas de economia verde
e conter o uso excessivo de recursos naturais (2015).
Itália (Metas e objetivos):
- Região de Emília Romanha:
- Coleta separada de resíduos: 73% até 2020.
- Geração de resíduos por pessoa: uma redução de 25% até 2020 em relação a
2011.
- Reciclagem: 70% até 2020.
Letônia (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Diretrizes de política ambiental 2014-2020 (2014).
- Diretrizes de desenvolvimento para silvicultura e setores relacionados para
2015-2020.
Letônia (Metas e objetivos):
- Aumentar a produtividade dos recursos para 710 euros / tonelada em 2030,
com uma meta intermediária de 600 euros / tonelada em 2020.
- Reduzir a quantidade de resíduos urbanos biodegradáveis que serão
depositados em aterros após 16 de julho de 2013 para 35% até 16 de julho de
2020
- Até 30 de junho de 2021, aumente a taxa de coleta de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) para 40,5% e de 1 de julho de
2021 para 65% do peso médio por aparelho colocado no mercado letão nos
últimos 3 anos ou para 85% de todos os REEE produzidos na Letônia.
- As metas de reciclagem dependem do tipo de WEEE e variam entre 55% e
85% dos WEEE coletados (de 1 de julho de 2018 a 2021).
- O volume de pneus usados a ser reciclado e recuperado (regenerado) a partir
da quantidade coletada e entregue após 2016 a ser atingido até 31 de dezembro
de cada ano é de 80%.
- Reciclar 80% dos resíduos coletados até 2030 - todos os tipos de resíduos
estão incluídos.
Liechtenstein (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Plano de gestão de resíduos.
- Recuperação de fósforo de águas residuais.
Lituânia (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- O programa nacional de prevenção de resíduos (adotado em 2013).
- O plano nacional de gestão de resíduos para 2014-2020 (adotado em 2014) e
seu plano de implementação.
Lituânia (Metas e objetivos):
- A partir de 2016, reciclagem e recuperação de pneus (80%), filtros de óleo ou
gasolina para motores de combustão interna, filtros de ar de admissão para
motores de combustão interna (80%) e amortecedores hidráulicos para veículos
a motor (80%).
Macedônia do Norte (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- A estratégia para aumentar a eficiência energética no norte da Macedônia
(2010-2020), renovada em 2017.
- Desenvolvimento da economia verde (2016-2019).
- Estratégia de desenvolvimento sustentável (2016-2019).
Macedônia do Norte (Metas e objetivos):
- Aumentar a participação de biocombustíveis no consumo total de combustível
no setor de transportes para 10% até 2020.
Montenegro (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Estratégia nacional de desenvolvimento sustentável até 2030.
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Status da implementação da EC
- Metas nacionais e setoriais para a produtividade de recursos.
- Estratégia nacional para o desenvolvimento sustentável até 2030 (2017).
Montenegro (Metas e objetivos):
- Aumento de 60% na produtividade de recursos (2013-2020).
- Aumento de 103,8% na produtividade de recursos (2013-2030).
- Um sistema estabelecido de gerenciamento de resíduos: até 2020, pelo menos
50% da quantidade total de resíduos coletados (vidro, papel, metal e plástico)
deve ser reciclada, além de pelo menos 70% dos resíduos não perigosos de
construção e demolição.
- Até 2020, o aterro de resíduos biodegradáveis foi reduzido para 35% em
comparação com 2010.
- 95% do total de resíduos gerados deve ser coletado até 2030.
- Uma redução no DMC de 20% até 2030 em relação à média para 2005-2012,
ou seja, uma redução anual do DMC de 1,1% até 2030 ou uma redução do
DMC de 1 tonelada per capita até 2030.
- Um aumento na produtividade de recursos no setor de serviços (turismo) de
164,6% até 2020 em comparação com 2013.
- Um aumento na produtividade de recursos na agricultura e pescas de 93,6%
até 2020 em comparação com 2013.
- Um aumento na produtividade de recursos na indústria da construção civil de
201,1% até 2020 em comparação com 2013.
- Um aumento na produtividade de recursos no setor de energia de 158,4% até
2020 em comparação com 2013.
- Um aumento na produtividade de recursos na indústria de processamento de
9,7% até 2020 em comparação com 2013.
- A proporção de áreas de construção / construção sobre a área total de
municípios costeiros não excede 10%.
Noruega (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Livro Branco sobre os resíduos e a economia circular.
- Estratégia para a competitividade verde.
Países Baixos (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Programa para uma economia circular até 2050.
- Agendas de transição.
- Meta de redução para o uso de matérias-primas primárias.
- Contratos internacionais de conduta comercial responsável.
- Memorando de matérias-primas (2011).
- Política nacional de crescimento verde (2013).
- Terceiro plano nacional de gestão de resíduos (2017).
- Principal apoio à inovação do setor e iniciativa da indústria inteligente (2016).
- Visão estratégica para o uso de biomassa no caminho para 2030 (2016).
Países Baixos (Metas e objetivos):
- Redução de 50% no uso de matérias-primas primárias (minerais, materiais
fósseis e metais) em comparação com 2014 até 2030.
- Até 2020, o volume anual de resíduos residenciais será no máximo 100 kg
por pessoa; até 2025, o máximo será de 30 kg por pessoa e por ano.
- Até 2022, o volume de resíduos residuais de empresas, organizações e
governos comparável ao lixo doméstico será reduzido pela metade em
comparação com 2012.
- Até 2025, cidadãos e empresas usarão bens de consumo de maneira a permitir
que permaneçam no ciclo; não desarrumar terá se tornado o padrão.
Polônia (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Roteiro para a transição da economia circular.
- Estratégia para o desenvolvimento responsável.
- Política estadual de matérias-primas (em desenvolvimento)
- Programa para o setor de mineração de carvão e programa para o setor de
mineração de linhito (2018).
Polônia (Metas e objetivos):
- Até 2025, 60% dos resíduos municipais deverão ser reciclados.
- Até 2030, 65% dos resíduos municipais devem ser reciclados.

128
(EUROPEAN
ENVIRONMENT
AGENCY (EEA), 2018)

(EUROPEAN
ENVIRONMENT
AGENCY (EEA), 2018)

(EUROPEAN
ENVIRONMENT
AGENCY (EEA), 2018)

(EUROPEAN
ENVIRONMENT
AGENCY (EEA), 2018)

Status da implementação da EC
- Até 2030, o aterro de resíduos municipais reduziu para um máximo de 10%
dos resíduos municipais gerados.
Portugal (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Plano de ação da economia circular.
- Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020.
- Estratégia nacional para recursos geológicos e minerais 2020.
Portugal (Metas e objetivos):
- Aumentar a produtividade dos materiais (PIB / DMC) de 1140 EUROS /
tonelada de materiais consumidos em 2013 para 1170 EUROS / tonelada em
2020 e 1 720 EUROS / tonelada em 2030.
- Aumentar o volume de madeira e outros produtos florestais certificados
comercializados no mercado em 50% entre 2010 e 2020.
- Aumentando a incorporação de resíduos na economia de 56% em 2012 para
68% em 2020 e 86% em 2030.
- Atingir uma taxa de coleta seletiva de 47 kg / ano por pessoa até 2020.
- Dissociar o crescimento econômico e a produção de resíduos: reduzi-lo de
0,10 toneladas de resíduos produzidos / 1.000 euros gerados em riqueza em
2008-2012 para 0,082 toneladas em 2020.
- Reduzir a produção de resíduos em 15% até 2020.
- Reduzir o aterro de resíduos urbanos biodegradáveis em 35% até 2020, em
relação a 1995.
- Eliminação progressiva da disposição de resíduos em aterros, com o objetivo
geral de erradicar a deposição direta de resíduos em aterros até 2030.
- Atingir uma redução mínima de 10% em peso de resíduos gerados por pessoa
em relação a 2012 e garantir que não exceda 410 kg / ano / pessoa até 31 de
dezembro de 2020.
- Objetivos da estratégia de compras públicas
Para administração pública direta e indireta:
- Meta 1 - 60% dos procedimentos pré-contratuais de compras públicas para
bens e serviços cobertos pela estratégia nacional de compras verdes para 2020
incluem critérios ambientais.
- Meta 2 - 60% do valor associado aos procedimentos de contratação pública
pré-contratual para bens e serviços cobertos pela estratégia nacional de
contratação pública verde para 2020 incluem
critérios ambientais.
Para o setor empresarial estadual:
- Meta 1 - 40% dos procedimentos pré-contratuais públicos para aquisição de
bens ou serviços cobertos pela estratégia nacional de contratação pública verde
para 2020 incluem critérios ambientais.
- Meta 2 - 40% do valor associado aos procedimentos pré-contratuais de
contratação pública para bens e serviços cobertos pela estratégia nacional de
contratação pública verde para 2020 incluem critérios ambientais.
Reino Unido (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Plano de ação de segurança de recursos (2012).
- Política de recursos naturais (2017).
- Plano de mudança climática (2018-2032).
Reino Unido (Metas e objetivos):
Inglaterra:
- Trabalhar em parceria com as empresas de alimentos 'da fazenda à
bifurcação', através do Compromisso de Courtauld para fornecer uma redução
per capita de 20% no desperdício de alimentos até 2025.
- Elimine todos os resíduos de plástico evitáveis até o final de 2042, incluindo
a extensão da carga plástica de 5p a todos os varejistas.
- Nenhum desperdício de alimentos entrando em aterros sanitários até 2030,
garantindo que um recurso valioso permaneça em nossa economia.
- Uma redução de 20% no desperdício de alimentos e bebidas resultante do
Reino Unido.
- Para vestuário, uma redução de 15% no desperdício em aterro de 2012 a 2020
(plano de ação sustentável para vestuário).
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Status da implementação da EC
- Para roupas, uma redução de 3,5% no desperdício resultante de todo o ciclo
de vida do produto (plano de ação sustentável para roupas).
- Metas de reciclagem estabelecidas pelo prefeito de Londres e pelo governo
nacional de 65% da reciclagem municipal até 2030.
Escócia:
- Proibição de resíduos urbanos biodegradáveis para aterros sanitários a partir
de 1 de janeiro de 2021.
- 60% de reciclagem / compostagem e preparação para a reutilização de
resíduos domésticos até 2020.
- Reduzir em 15% os resíduos provenientes de 13,2 milhões de toneladas em
relação à linha de base de 2011 até 2025.
- Não mais de 5% de todo o lixo destinado a aterro sanitário até 2025 (após a
proibição de resíduos urbanos biodegradáveis para aterro sanitário a partir de
2021).
- 70% de reciclagem / compostagem e preparação para a reutilização de todos
os resíduos até 2025.
- Reduzir todo o desperdício de alimentos que surgir na Escócia em 33% até
2025 e trabalhar com a indústria para reduzir as perdas de produtos comestíveis
nas fazendas.
País de Gales:
- Reduzir o desperdício em 65% até 2050.
- Meta de reciclagem de 70% está definida para 2025.
- A energia do lixo é limitada em 25% até 2025.
- Reduzir o aterro para menos de 5% até 2025.
- Reduzir pela metade a quantidade de comida desperdiçada no país de Gales
até 2025 (sob consulta).
- Meta de reciclagem de 80% para reciclagem de resíduos municipais até 2030
(sob consulta).
República Tcheca (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Política de matérias-primas no domínio dos materiais minerais.
- Política secundária de matérias-primas, com acompanhamento do plano de
ação.
República Tcheca (Metas e objetivos):
- Proibição de aterros sanitários recuperáveis e utilizáveis e resíduos sólidos
municipais após 2024.
- Aumentar a coleta seletiva de resíduos de pneus - 80% em 2020.
Sérvia (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Nova estratégia de gestão de resíduos 2019-2025.
- Departamento de Economia Circular da Câmara de Comércio e Indústria da
Sérvia (CCIS).
Sérvia (Metas e objetivos):
- Aumentar a participação de biocombustíveis no consumo total de combustível
no setor de transportes para 10% até 2020.
- Aumentar a funcionalidade da rede ecológica da Sérvia de 5% para 50%
durante o período 2018-2025.
- Aumentar o tamanho das áreas protegidas em relação à área total da Sérvia
de 7,4% para 12% durante o período 2018-2025.
- Aumentar a área das redes ecológicas da Sérvia em relação à área total da
Sérvia de 20% para 25% durante o período 2018-2025.
Suíça (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Desenvolvimento da economia verde (2016-2019).
- Estratégia de desenvolvimento sustentável (2016-2019).
Suíça (Metas e objetivos):
- A recuperação de fósforo nas estações de tratamento de esgoto será
obrigatória em 2026.
- Se a parcela de reciclagem de plásticos PET, alumínio e vidro cair abaixo de
75%, uma solução baseada em depósito será implementada.
Turquia (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Diretrizes de eficiência de recursos para setores.
- Programa para reduzir a dependência de importação.
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Status da implementação da EC
Turquia (Metas e objetivos):
- Metas de reutilização, recuperação e reciclagem estabelecidas pelo Estatuto
Social para o Controle de Veículos em Fim de Vida.
Artigo 16 - (1) As peças dos fins de vida são reutilizadas se cumprirem as
normas ambientais e de segurança do veículo. As peças que não são
reutilizadas são recicladas ou recuperadas. Essas etapas são tomadas em
conformidade com os requisitos ambientais, como controles de emissão e
ruído. Os operadores financeiros seguem estes critérios:
- A reutilização e a recuperação devem ser 85% em peso médio por veículo e
ano e a reutilização e reciclagem devem ser no mínimo 80% em peso médio
por veículo e ano para o fim de vida dos veículos;
- A partir de 1/1/2020, a reutilização e a recuperação serão aumentadas para
um mínimo de 95% em peso médio por veículo e ano, e a reutilização e a
reciclagem serão aumentadas para um mínimo de 85% em peso médio por
veículo e ano para o fim de vida dos veículos;
Brasil (Principais Leis e Decretos):
- Lei nº 6.938/1981 - Política Nacional do Meio Ambiente.
- Lei Nº 11.445, De 5 De Janeiro De 2007.
- Decreto Nº 6.017, De 17 De Janeiro De 2007.
- Decreto nº 7.217/2007.
- Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305 / 2010.
- Decreto nº 7.404/2010 (Regulamenta a PNRS)
Brasil (Metas e objetivos):
- Melhorar a produtividade da indústria no uso de energia em 10% (de 91,1
para 100,2).
-Aumentar a proporção de plástico reciclado em relação à produção total de
plásticos, de 9,8% para 12,5%.
-Reduzir o saldo não utilizado das arrecadações com cobrança da água, de R$
241,5 milhões para R$ 145 milhões.
-Aumentar a participação de bens baseados em biodiversidade na produção
total da indústria brasileira, de 0,48% para 0,60%.
-Reduzir a relação entre emissões de CO2 equivalente pela indústria e PIB
industrial, de 0,39 para 0,38.
-Reduzir o tempo médio de obtenção de licenças ambientais do Ibama, de 2.131
dias para 1.750 dias.
-Aumentar o índice de cobertura de coleta e destinação ambientalmente
adequada de resíduos sólidos urbanos, de 58,7% para 70,0%.
-Aumentar o nível de prestação dos serviços de coleta de esgoto, de 50,3% para
60,0% da população
Canadá (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Recuperação de recursos e lei de economia circular (2016).
-O Conselho Nacional de Desperdício Zero levou governos, empresas e
organizações não-governamentais a promover a prevenção de resíduos com a
Federação dos Municípios Canadenses em 2013.
Canadá (Metas e objetivos):
-Desenvolver melhores práticas de gerenciamento do descarte de plásticos em
fim de vida, oferecer taxas e incentivos para apoiar a implementação por
jurisdições.
-Desenvolver acordos e ferramentas com setores da indústria dispostos a
controlar aditivos tóxicos ou prejudiciais nos plásticos e alcançar a redução de
resíduos plásticos.
-Implementar incentivos econômicos e fiscais ou melhores práticas de
gerenciamento e remover barreiras regulatórias.
-Implementar o plano de ação zero desperdício em plásticos.
Chile (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Lei 19.300 (Lei Geral do Meio Ambiente)
- Resolução nº 2.444 / 80 (Regras para operação dos locais de disposição final)
- Decreto Supremo nº 553/90 (Código Sanitário)

(CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DA
INDÚSTRIA (CNI), 2019)

(CHEN et al., 2020)

(CCME, 2019)

Status da implementação da EC
- Decreto Nº144 / 61 (Normas de emanações ou poluentes atmosféricos por
incineração)
- Decreto Ministério da Saúde (Institucionalidade da Saúde)
- Decreto-Lei nº 1.289 / 75 (Estatuto da Lei para os municípios)
- Decreto-Lei nº 3.063 / 79
- Lei 20.417 (institucionalidade ambiental)
Colômbia (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Lei 99 de 22 de dezembro de 1993 - Para a criação do Ministro do Meio
Ambiente.
- Lei 142 de 1994 - Para estabelecer os regimes para os serviços públicos
domésticos, que incluem o serviço público de gestão de resíduos.
- Decreto 605 de 1996 - Por um serviço público adequado dos serviços de
resíduos.
- Política nacional para a gestão integral de resíduos, 1997.
- Resolução 201 de 2001 - Estabelece as condições para a elaboração,
atualização e avaliação dos planos de gerenciamento ambiental.
- Decreto 1713 de 2002 - Sobre a disposição final de resíduos sólidos.
- Decreto 005, 7 de janeiro de 2003 - Prevenir a emergência sanitária na cidade
de Medellín.
- Resolução 1045, em 26 de setembro de 2003 - Método para a elaboração de
Planos Abrangentes de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
- Resolução 008 de 2004. Plano mestre para a Região Metropolitana de
Medellín para a Gestão Integral de Resíduos Sólidos.
- GTC 86: Guia para a implementação do Gerenciamento abrangente de sólidos
e resíduos.
- GTC 53-2: Guia para o uso de resíduos de plástico.
Estados Unidos (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Existe uma agência (EPA) responsável pela gestão de resíduos sólidos.
- Lei de Resíduos Sólidos - 1965.
- Melhoria da Lei Federal de Recuperação de Recursos como: Lei de Descarte
de - Resíduos Sólidos por Estado Legislação sobre Resíduos Sólidos em oito
estados do Sul.
-Lei de Conservação e Recuperação de Recursos (Resource Conservation and
Recovery Act – RCRA) – 1976.
- Lei 1980-97 Leis da Pensilvânia - Fornece informações para regulamentação
e planejamento de resíduos sólidos, incluindo resíduos de construção de
armazenamento, coleta, transporte, autorizações, tratamento, planos,
gerenciamento e descarte. - 1980
-Emendas de resíduos sólidos e perigosos (Hazard Solid Waste Amendments
– HSWA) – 1984.
-USDA Bio Preferred Program
i. Lei do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 1989 - relacionada
às metas de redução / reciclagem de resíduos. Departamento de Gestão
Ambiental, Alabama - 1992
ii. Recuperação e gerenciamento de recursos - relacionados aos programas
nacionais de gerenciamento e reciclagem de resíduos sólidos, ordenados a
reduzir 30% dos resíduos até o final de 1994, sem mais detritos de construção,
lixo no quintal, mercadorias – 1992
A Lei de Conservação e Recuperação de Recursos (RCRA) - define os planos
de gerenciamento de resíduos e também discutem os regulamentos, políticas
e estratégias dos EUA - 2016
Regra: Descarte e reciclagem de resíduos de construção e demolição
(instalações de gerenciamento de resíduos sólidos). Tem pontos diferentes,
como; (1) Aplicabilidade, (2) Aplicação, (3) Certificação, (4) Requisitos
Gerais, (5) Requisitos de Projeto, (6) Garantia Financeira, (7) Reciclagem, (8)
Incineração, (9) Detritos limpos, ( 10) Descarte de aterros sanitários, (11)
Descarte no local (12) Restrição no local, (19) Descarte de amianto, (21)
Procedimentos alternativos (8) Relatórios anuais, etc. – 2016
Estados Unidos (Metas e objetivos):
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Status da implementação da EC
- O USDA BioPreferred Program objetiva estimular o desenvolvimento
econômico.

Moçambique (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
-Lei n°2/97 de fevereiro, Lei das Autarquias Locais Esta lei atribui às
Autarquias Locais a coresponsabilidade de defender o meio ambiente, garantir
o saneamento básico e a qualidade de vida.
- Estratégia de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em Moçambique
aprovada em 2012.
- Decreto n.º 94/2014 de 31 de dezembro que aprovou o Regulamento sobre a
gestão de resíduos sólidos urbanos.
- Decreto n.º 16/2015 de 5 de agosto que aprovou o Regulamento sobre a gestão
e controlo do saco de plástico.
- Plano Diretor da Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos na cidade de Maputo.
- Resolução nº 39/AM/2001 de 5 de novembro, alterada pela Resolução 15 /
AM / 2004, de 24 de setembro: Resolução sobre a Limpeza da Cidade de
Maputo.
- Resolução nº 16/AM/04, de 24 de setembro: Prova de Serviço.
- Resolução nº 58/AM/06, de 28 de dezembro nova Estratégia de Gestão de
Resíduos Sólidos e alteração no valor da taxa de limpeza.
- Resolução nº 86/AM/2008, de 22 de maio: Aprova a resolução de Limpeza
dos Resíduos Sólidos Urbanos na Cidade de Maputo.
Moçambique (Metas e objetivos):
- O Programa Quinquenal do Governo Moçambicano 2015-2019 expõe como
principais objetivos: "Tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos,
seguros e sustentáveis", definiu como um dos objetivos estratégicos aprimorar
o planeamento e ordenamento do territorial e fortalecer a monitorização,
fiscalização e responsabilização na elaboração e implementação dos planos.
Esta intenção vem melhorando significativamente procedimentos e
intervenções a nível da cidade de Maputo, contribuindo na valorização da sua
imagem urbana.
China (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Lei de Promoção da Produção Mais Limpa (2003).
- Lei alterada de Prevenção e Controle de Poluição de Resíduos Sólidos
(2005).
- Lei de Promoção da Economia Circular (2008).
- Empresas chinesas realizam o design ecológico e auditorias de produção
mais limpas, divulgando publicamente informações sobre seu desempenho
ambiental, para que o público possa monitorar sua operação.
- Incentivo ao desenvolvimento de parques e redes eco industriais que
beneficiem a economia regional e o ambiente natural.
- Promove atividades sustentáveis de produção e consumo, visando criar
uma sociedade orientada para a reciclagem.
China (Metas e objetivos):
- Estabelecimento de Planos Quinquenais que estabelecem as metas
relevantes (incluindo intensidade do PIB em energia e água, geração e
reutilização de resíduos sólidos industriais, reuso de água industrial,
eficiência da irrigação e taxas de recuperação de materiais recicláveis).
Japão (Leis, Programas e Instrumentos Principais):

(MUTONDO, 2019)

(GRS-UFPE, 2014)

(GENG et al., 2012)

Status da implementação da EC
- Lei básica do Meio Ambiente: Protege o meio ambiente, reconhecendo-o
como nosso sistema de suporte de vida essencial para ser passado às
gerações futuras.
- Lei para a utilização eficiente de recursos: Compõe o quadro legislativo
federal no Japão que rege a utilização adequada dos resíduos sólidos e
prevê: a reciclagem de recursos reaproveitáveis; a aplicação de estruturas e
materiais que facilitem a reciclagem; a indicação para recuperação
selecionada; e a utilização eficaz de subprodutos.
- Lei Fundamental para o estabelecimento do “Ciclo de Materiais”:
Estabelece a Material Cycle Society (SMC), fornecendo os princípios sobre
como a gestão de resíduos japonesa deve ser conduzida.
- Lei de Gestão de Resíduos e Limpeza Pública
Estabelece a Material Ciclo Society (SMC), fornecendo os princípios sobre
como a gestão de resíduos japonesa deve ser conduzida.
- Lei de Gestão de Resíduos e Limpeza Pública.
Prevê a redução da produção de resíduos e o tratamento adequado de
resíduos (incluindo a reciclagem).
Australia (Leis, Programas e Instrumentos Principais):
- Lei de Recursos Minerais (Desenvolvimento Sustentável) de 1990.
- Regulamento de Desenvolvimento de Recursos Minerais 2002.
- Lei de efeitos ambientais de 1978.
- Lei de Proteção Ambiental e Conservação da Biodiversidade de 1999.
- Lei de Planejamento e Meio Ambiente de 1987.
- Lei de Proteção do Meio Ambiente de 1970.
- Lei de Oportunidades de Eficiência Energética de 2006.
- Regulamentos de proteção ao meio ambiente (Recursos de resíduos
industriais) 2009.
- Lei de resíduos perigosos (regulamentação de exportações e importações)
de 1989.
- Convenção de Basileia sobre movimentos transfronteiriços de resíduos.
Austrália (Metas e objetivos):
- Facilitar e incentivar o design, uso, reutilização, reciclagem e descarte
responsáveis dos produtos.
- Conduzir ou apoiar pesquisas e inovações que promovam o uso de
produtos e tecnologias seguros e eficientes no uso de energia, recursos
naturais e outros materiais;
- Desenvolver e promover o conceito de gerenciamento integrado de
materiais em toda a cadeia de valor de metais e minerais;
- Apoiar o desenvolvimento de políticas, regulamentos, padrões de produto e
decisões de escolha de material cientificamente sólidos que incentivem o
uso seguro de produtos minerais e metálicos.
Fonte: Baseado nos autores mencionados.
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(MCDOWALL et al., 2017)

(CHILESHE et al. 2018)
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ANEXO II - LEGISLAÇÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS NA UNIÃO EUROPEIA,
NOS ESTADOS UNIDOS, NO JAPÃO E NO BRASIL
Legislações sobre resíduos sólidos
União Europeia (Legislação)
Objeto
- Diretiva 75/442, do Conselho da UE.
Uniformização do tratamento dos
resíduos sólidos nos Estadosmembros.
- Diretiva 91/156, do Conselho da UE.
Foco na reutilização e na reciclagem;
busca-se a prevenção ou a redução da
produção, da nocividade e da
periculosidade dos resíduos.
- Diretiva 94/62, do Parlamento Europeu e do Conselho da UE.
Harmonização das disposições
nacionais referentes aos resíduos de
embalagens, para prevenir e reduzir
o seu impacto no ambiente.
- Diretiva 1999/31, do Conselho da UE.
Redução dos efeitos negativos sobre
o ambiente relacionados aos resíduos
que vão para os aterros (poluição das
águas de superfície, das águas
subterrâneas, do solo e da
atmosfera).
- Diretiva 2000/76, do Parlamento Europeu e do Conselho da UE.
Prevenção ou redução ao mínimo
dos efeitos negativos no ambiente e
dos riscos para a saúde humana,
resultantes da incineração e
coincineração de resíduos.
- Diretiva 2006/12, do Parlamento Europeu e do Conselho da UE.
Enquadramento legal para o
tratamento
dos
resíduos
na
comunidade.
Definição
de
conceitos-chave, dos requisitos
essenciais para a gestão de resíduos e
da obrigação de os EstadosMembros elaborarem planos de
gestão de resíduos.
- Diretiva 2008/98, do Parlamento Europeu e do Conselho da UE.
Medidas de proteção do ambiente e
da saúde humana, prevenindo ou
reduzindo os impactos adversos
decorrentes da geração e gestão de
resíduos; redução dos impactos.
Estados Unidos (Legislação)
Objeto
- Lei de Resíduos Sólidos (Solid Waste Disposal Act) – 1965.
Define resíduos sólidos e indica a
existência
de
métodos
ecologicamente racionais para a
disposição dos resíduos doméstico,
- Lei de Conservação e Recuperação de Recursos (Resource
comercial e industrial.
Conservation and Recovery Act – RCRA) – 1976.
Principal lei federal que rege a
disposição de resíduos sólidos e de
resíduos perigo- sos. Estabelece
orientações para a gestão de resíduos
sólidos não perigosos e dá autoridade
a EPA para controlar todo o processo
- Emendas de resíduos sólidos e peri- gosos (Hazard ousand Solid
dos resíduos sólidos perigosos.
Waste Amendments – HSWA) – 1984.
Amplia o âmbito e os requisitos do
RCRA.
Exige
da
EPA
o
desenvolvimento de um programa
abrangente para a regulamentação dos
sistemas reservatórios subter- râneos
para proteger a saúde humana e o
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Legislações sobre resíduos sólidos
meio
ambiente.
Estabelecem
diretrizes e condições para a operação
e o licenciamento da atividade de
destinação de resíduos sólidos em
Aterros Sanitários.

Japão (Legislação)
- Lei básica do Meio Ambiente.

- Lei para a utilização eficiente de recursos.

- Lei Fundamental para o estabelecimento do “Ciclo de Materiais”.

- Lei de Gestão de Resíduos e Limpeza Pública.

Brasil (Legislação)
- Lei 6938/1981.

- Lei número 11107/2005.
- Decreto número 6017/2005.

- Lei número 11445/2007.
- Decreto número 7217/2007.

- Lei número 12305/2010.
- Decreto número 7404/2010.
- Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020

Objeto
Protege
o
meio
ambiente,
reconhecendo-o como nosso sistema
de suporte de vida essencial para ser
passado às gerações futuras.
Compõe o quadro legislativo federal
no Japão que rege a utilização
adequada dos resíduos sólidos e
prevê: a reciclagem de recursos
reaproveitáveis; a aplicação de
estruturas e materiais, etc. que
facilitem a reciclagem; a indicação
para recuperação selecionada; e a
utilização eficaz de subprodutos.
Estabelece a Material Ciclo Society
(SMC), fornecendo os princípios
sobre como a gestão de resíduos
japonesa deve ser conduzida.
Prevê a redução da produção de
resíduos, o tratamento adequado de
resíduos (incluindo a reciclagem), o
regulamento sobre a instalação de
estações de trata- mento de resíduos,
o regulamento sobre empresas de
serviços para resíduos, a criação de
normas de tratamento de resíduos,
etc.
Objeto
Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e
aplicação.
Dispõe sobre normas gerais de
contratação de consórcios públicos.
Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de
abril de 2005, que dispõe sobre
normas gerais de contratação de
consórcios públicos.
Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico.
Regulamenta a Lei no 11.445 que
estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico.
Institui a Política Nacional de
Resíduos
Sólidos.
Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de
agosto de 2010.
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Legislações sobre resíduos sólidos
Este Decreto estabelece normas para a
implementação de sistema de LR
obrigatória
de
produtos
eletroeletrônicos de uso doméstico e
seus componentes
Fonte: Adaptado de GRS-UFPE (2014)
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO – ANÁLISE DE PRÁTICAS DE LR
Seção I
PERGUNTAS GERAIS (PRÉ-AQUECIMENTO)
A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço
necessário ao País no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e
econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos.
O Art. 9º da Lei 12.305 que dispõe sobre a PNRS:
Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte
ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada aos rejeitos.
1. Existe uma política, estratégia da empresa com respeito ao cumprimento da
Lei 12305, discutida acima?
2. Existem procedimentos de retorno ou descarte definidos?
3. É quantificado o retorno/descarte?
4. Existem procedimentos de destino definidos?
5. Há terceiros contratados para o retorno?
6. Existem áreas funcionais definidas para atender o retorno?
DIRECIONADORES
REVERSA (LR)

E/OU

PROGRAMAS

DE

LOGÍSTICA

Na lei nº 12.305/2010, logística reversa é um “instrumento de
desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 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”. Logo, o processo
está totalmente ligado às questões ambientais.
1. De acordo com as definições de Leite (2006), os Direcionadores ou
Programas de Logística Reversa podem ser divididos em Econômicos, de
Imagem, Cidadania, Legais e de Serviço ao Cliente. A partir dessa
definição marque com um “X” no quadro a seguir, aqueles que estão
presentes na sua empresa
Programas de
LR
Programa
Econômico
(PE)
Programa de
Imagem (PI)
Programa de
Cidadania (PC)

Descrição dos programas

O programa visa algum tipo
de lucro
O programa visa proteger ou
reforçar
a
imagem
empresarial
O programa visa responder a
algum tipo de solicitação
social

Marcar X os
programas que a
empresa realiza
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Programas de
LR
Programa
Legal (PL)
Programa de
Serviço ao
Cliente (PS)

Descrição dos programas

Marcar X os
programas que a
empresa realiza

O programa é realizado por
força de lei
O programa visa diferenciar
a empresa pelo serviço
prestado

2. No quadro a seguir marque com um “X” as atividades específicas de
Logística Reversa (definidas na segunda coluna) que a empresa utiliza
(terceira coluna). Na quarta coluna, marque se outras atividades são
desenvolvidas, e ao terminar de preencher o quadro, especifique-as.
Programas de
LR

Programas
Econômicos
(PE)

Programas de
Imagem (PI)

Programas de
Cidadania (PC)

Programas de
Serviço ao
Cliente (PS)
Programas
Legais (PL)

Atividades ou alternativas de LR

Marcar X as
atividades
que a
empresa
realiza

- Materiais retornados ao processo produtivo
(A1).
-Reuso de embalagens e venda como matériaprima para outros processos (A2).
-Revenda de produtos em mercados secundários
(A3).
-Reciclagem (A4).
-Existência de registro dos custos gerados pelas
devoluções (A5).
-Desembolso por ações sociais e meio ambientais
(A6).
-Despesas por treinamento de funcionários (A7).
-Custos para operar o canal reverso (coleta,
seleção, transporte, armazenagem) (A8).
-Custos para desenvolver novas tecnologias (A9).
-Propaganda como empresa responsável quanto
aos seus produtos e processos (A10).
-Desenvolvimento de novas tecnologias para
aproveitar os materiais reciclados (A11).
-Destino adequado aos resíduos (A12).
-Projetos sociais (A13).
-Projetos educacionais (A14).
-Criação de emprego para operar canal reverso
(A15).
-Parcerias com stakeholders (A16).
-Políticas de retorno liberais (A17).
-Fidelização de clientes (A18).
-Retornos bem definidos (A19).
-Responsabilidade das empresas pelo destino
correto de seus produtos no fim da vida útil
(A20).
-Estabelecimento de níveis mínimos de
recuperação a serem cumpridos pelas empresas
(A21).

Se marcou com x outras atividades, especifique quais:
Seção II

Marcar com
x se outras
atividades
são
realizadas
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3. Utilizando a escala Likert de 1 a 5 (onde 1 significa a menor importância

e 5 a maior importância) classifique a ordem de prioridade dos programas
de LR segundo a importância para tua empresa (daqueles que realmente
existem)
PE _____
PI _____
PC _____
PS _____
PL______

4. Utilizando a escala Likert de 1 a 5 (onde 1 significa a menor importância
e 5 a maior importância) classifique a ordem de prioridade para as
atividades que vc marcou na seção anterior. Esta importância deve estar
relacionada com cada programa.
Preencha cada linha com as atividades que aparecem na sua empresa. Por
exemplo, se na sua empresa você só vê cinco atividades preencha a tabela até a
linha 5 em relação aos cinco programas em coluna.
Atividades (A)

Programa
Econômico
(PE)

Programa de
Imagem (PI)

Programa de
Cidadania
(PC)

Programa
Legal (PL)

Programa
Serviço
Cliente (PS)

Exemplo: Desde o ponto de vista econômico as atividades (A1, A,2...An) tem
valor 1, 2, 3, 4 ou 5? Preencha esse valor na coluna correspondente ao programa.
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APÊNDICE B - MATRIZES DE JULGAMENTO DAS
ALTERNATIVAS/ATIVIDADES DE LR COM RESPEITO A CADA
CRITÉRIO/PROGRAMA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
•

Programa econômico

Tabela 1B - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa econômico do ramo da
construção civil
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A4

A5

A8

A12

A13

A16

A18

A20

Vetor de
prioridades

Materiais retornados aos processos

1

1

1

1

9

9

1

1

7

0,15660

1

1

1

9

9

1

1

7

0,15660

1

1

9

9

1

1

7

0,15660

1

9

9

1

1

7

0,15660

1

1

1/9

1/9

1/3

0,01601

1

1/9

1/9

1/3

0,01601

1

1

7

0,15660

1

7

0,15660

1

0,02840

produtivos-A1
Reciclagem-A4
Existência de registro dos custos
gerados pelas devoluções-A5
Custo para elaborar o canal
reverso-A8
Destino adequado aos resíduosA12
Projetos sociais-A13
Parcerias com Stakeholders-A16
Fidelização de clientes-A18
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útil-A20
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa de imagem

Tabela 2B - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de imagem do ramo da
construção civil
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A4

A5

A8

A12

A13

A16

A18

A20

Vetor de
prioridades

Materiais retornados aos processos

1

1/3

7

7

1/3

1/3

3

1

1/3

0,08219

1

9

9

1

1

5

5

1

0,19590

1

1

1/9

1/9

1/5

1/5

1/9

0,01622

1

1/9

1/9

1/5

1/5

1/9

0,01622

1

1

5

5

1

0,19590

1

5

5

1

0,19590

1

1

1/5

0,04794

1

1/5

0,05391

1

0,19590

produtivos-A1
Reciclagem-A4
Existência de registro dos custos
gerados pelas devoluções-A5
Custo para elaborar o canal
reverso-A8
Destino adequado aos resíduosA12
Projetos sociais-A13
Parcerias com Stakeholders-A16
Fidelização de clientes-A18
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útil-A20
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa de cidadania corporativa

Tabela 3B - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de cidadania corporativa do
ramo da construção civil
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A4

A5

A8

A12

A13

A16

A18

A20

Vetor de
prioridades

Materiais retornados aos processos

1

1

5

5

1/3

1/3

5

5

1

0,12052

1

5

5

1/3

1/3

5

5

1

0,12052

1

1

1/7

1/7

1

1

1/5

0,02846

1

1/7

1/7

1

1

1/5

0,02846

1

1

7

7

3

0,26229

1

7

7

3

0,26229

1

1

1/5

0,02846

1

1/5

0,02846

1

0,12052

produtivos-A1
Reciclagem-A4
Existência de registro dos custos
gerados pelas devoluções-A5
Custo para elaborar o canal
reverso-A8
Destino adequado aos resíduosA12
Projetos sociais-A13
Parcerias com Stakeholders-A16
Fidelização de clientes-A18
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útil-A20
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa de serviço ao cliente

Tabela 4B - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de serviço ao cliente do ramo
da construção civil
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A4

A5

A8

A12

A13

A16

A18

A20

Vetor de
prioridades

Materiais retornados aos

1

1/3

1

1

1/3

1

1/9

1/7

1/3

0,02955

1

3

3

1

3

1/7

1/5

1

0,07404

1

1

1/3

1

1/9

1/7

1/3

0,02955

1

1/3

1

1/9

1/7

1/3

0,02955

1

3

1/7

1/5

1

0,07404

1

1/9

1/7

1/3

0,02955

1

3

7

0,40846

1

5

0,25122

1

0,07404

processos produtivos-A1
Reciclagem-A4
Existência de registro dos custos
gerados pelas devoluções-A5
Custo para elaborar o canal
reverso-A8
Destino adequado aos resíduosA12
Projetos sociais-A13
Parcerias com Stakeholders-A16
Fidelização de clientes-A18
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útil-A20
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa legal

Tabela 5B - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa legal do ramo da construção
civil
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A4

A5

A8

A12

A13

A16

A18

A20

Vetor de
prioridades

Materiais retornados aos processos

1

1

7

7

1/3

7

7

7

1/3

0,15070

1

7

7

1/3

7

7

7

1/3

0,15070

1

1

1/9

1

1

1

1/9

0,02548

1

1/9

1

1

1

1/9

0,02548

1

9

9

9

1

0,28560

1

1

1

1/9

0,02548

1

1

1/9

0,02548

1

1/9

0,02548

1

0,28560

produtivos-A1
Reciclagem-A4
Existência de registro dos custos
gerados pelas devoluções-A5
Custo para elaborar o canal
reverso-A8
Destino adequado aos resíduosA12
Projetos sociais-A13
Parcerias com Stakeholders-A16
Fidelização de clientes-A18
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útil-A20
Fonte: Elaborada pela autora
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Tabela 6B - Prioridade de cada alternativa com respeito aos critérios/programas
MATRIZ
COMPARATIVA

PE

PL

PI

PS

PC

A1

0,15660

0,15070

0,08219

0,02955

0,12052

A4

0,15660

0,15070

0,01959

0,07404

0,12052

A5

0,15660

0,02548

0,01622

0,02955

0,02846

A8

0,15660

0,02548

0,01622

0,02955

0,02846

A12

0,01601

0,28560

0,19590

0,07404

0,26229

A13

0,01601

0,02548

0,19590

0,02955

0,26229

A16

0,15660

0,02548

0,04794

0,40846

0,02846

A18

0,15660

0,02548

0,05381

0,25122

0,02846

A20

0,02840

0,28560

0,19590

0,07404

0,12052
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APÊNDICE C - MATRIZES DE JULGAMENTO DAS
ALTERNATIVAS/ATIVIDADES DE LR COM RESPEITO A CADA
CRITÉRIO/PROGRAMA NO RAMO AUTOMOBILÍSTICO
•

Programa econômico

Tabela 1C - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa econômico do ramo
automobilístico
MATRIZ COMPARATIVA

A2,A3,A4

A8,A9

A10,A11

A12

A20,A21

Vetor de
prioridades

Reuso,

revenda

e

reciclagem-

1

1/3

7

5

7

0,29582

1

9

9

7

0,52842

1

1/3

1/4

0,03254

1

1/2

0,05914

1

0,08409

A2,A3,A4
Custos por atividade de LR-A8,A9
Propaganda e novas tecnologiasA10,A11
Destino adequado aos resíduos-A12
Responsabilidade e cumprimento da
lei-A20,A21
Fonte: Elaborado pela autora

•

Programa de imagem

Tabela 2C - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de imagem do ramo
automobilístico
MATRIZ COMPARATIVA

A2,A3,A4

A8,A9

A10,A11

A12

A20,A21

Vetor de
prioridades

Reuso, revenda e reciclagem-

1

3

1/9

1/7

5

0,08913

1

1/9

1/9

1

0,03601

1

3

9

0,53418

1

6

0,30376

1

0,03693

A2,A3,A4
Custos por atividade de LR-A8,A9
Propaganda e novas tecnologiasA10,A11
Destino adequado aos resíduos-A12
Responsabilidade e cumprimento
da lei-A20,A21
Fonte: Elaborada pela autora
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•

Programa legal

Tabela 3C - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa legal do ramo automobilístico
MATRIZ COMPARATIVA

A2,A3,A4

A8,A9

A10,A11

A12

A20,A21

Vetor de
prioridades

Reuso, revenda e reciclagem-

1

1/3

3

1/3

1/9

0,15070

1

3

1/5

1/9

0,15070

1

1/3

1/9

0,02548

1

1/2

0,02548

1

0,28560

A2,A3,A4
Custos por atividade de LR-A8,A9
Propaganda e novas tecnologiasA10,A11
Destino adequado aos resíduos-A12
Responsabilidade e cumprimento
da lei-A20,A21
Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 4C - Prioridade de cada alternativa/atividade com respeito aos critérios/programas
MATRIZ
COMPARATIVA

PE

PL

PI

A2,A3,A4

0,29582

0,29582

0,08913

A8,A9

0,52842

0,52842

0,03601

A10,A11

0,03254

0,03254

0,53418

A12

0,05914

0,05914

0,30376

A20,A21

0,08409

0,08409

0,03693

Fonte: Elaborada pela autora
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APÊNDICE D - MATRIZES DE JULGAMENTO DAS
ALTERNATIVAS/ATIVIDADES DE LR COM RESPEITO A CADA
CRITÉRIO/PROGRAMA NO RAMO ELETRODOMÉSTICO
•

Programa econômico

Tabela 1D - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa econômico do ramo
eletrodoméstico
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A10

A11

A12

A13

A14

A16

A20

A21

Vetor de
prioridades

Materiais retornados aos

1

7

3

5

7

3

3

3

9

0,30826

1

1/5

1/3

1

1/5

1/5

1/5

3

0,03121

1

3

5

1

1

1

7

0,13725

1

3

1/3

1/3

1/3

5

0,06271

1

1/5

1/5

1/5

3

0,03121

1

1

7

0,13725

1

1

7

0,13725

1

7

0,13725

1

0,01761

processos produtivos-A1
Propaganda como empresa
responsável quanto aos seus
produtos e processos-A10
Desenvolvimento de novas
tecnologias para aproveitar os
materiais reciclados-A11
Destino adequado aos resíduosA12
Projetos sociais-A13
Projetos educacionais-A14

1

Parcerias com StakeholdersA16
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útilA20
Estabelecimento de níveis
mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas
empresas-A21
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa de imagem

Tabela 2D - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de imagem do ramo
eletrodoméstico
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A10

A11

A12

A13

A14

A16

A20

A21

Vetor de
prioridades

Materiais retornados aos

1

1/5

1/5

1/5

1/3

1

1

1

1/3

0,03772

1

1

1

3

5

5

5

3

0,21087

1

1

3

5

5

5

3

0,21087

1

3

5

5

5

3

0,21087

1

3

3

3

1

0,09648

1

1

1

1/3

0,03772

1

1

7

0,08542

1

1/3

0,03772

1

0,07234

processos produtivos-A1
Propaganda como empresa
responsável quanto aos seus
produtos e processos-A10
Desenvolvimento de novas
tecnologias para aproveitar os
materiais reciclados-A11
Destino adequado aos
resíduos-A12
Projetos sociais-A13
Projetos educacionais-A14
Parcerias com StakeholdersA16
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útilA20
Estabelecimento de níveis
mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas
empresas-A21
Fonte: Elaborado pela autora
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Programa de cidadania corporativa

Tabela 3D - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de cidadania corporativa do
ramo eletrodoméstico
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A10

A11

A12

A13

A14

A16

A20

A21

Vetor de
prioridades

Materiais retornados aos

1

3

1

2

1/9

1/7

3

1

1/3

0,05268

1

1/3

1/3

1/9

1/9

1

1/3

1/5

0,02176

1

1

1/7

1/7

3

1

1/3

0,04888

1

1/7

1/7

3

1

1/3

0,04606

1

1

9

7

5

0,32954

1

9

7

5

0,31827

1

1/3

1/5

0,02176

1

1/3

0,04888

1

0,11217

processos produtivos-A1
Propaganda como empresa
responsável quanto aos seus
produtos e processos-A10
Desenvolvimento de novas
tecnologias para aproveitar os
materiais reciclados-A11
Destino adequado aos
resíduos-A12
Projetos sociais-A13
Projetos educacionais-A14
Parcerias com StakeholdersA16
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útilA20
Estabelecimento de níveis
mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas
empresas-A21
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa de serviço ao cliente

Tabela 4D - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de serviço ao cliente do ramo
eletrodoméstico
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A10

A11

A12

A13

A14

A16

A20

A21

Vetor de
prioridades

Materiais retornados aos

1

1/5

1

1

1/5

1/3

1/9

1

1/3

0,02969

1

5

5

1

3

1/5

5

3

0,15233

1

1

1/5

1/3

1/9

1

1/3

0,02969

1

1/5

1/3

1/9

1

1/3

0,02969

1

3

1/5

5

3

0,15233

1

1/7

3

1

0,07140

1

9

7

0,43379

1

1/3

0,02969

1

0,07140

processos produtivos-A1
Propaganda como empresa
responsável quanto aos seus
produtos e processos-A10
Desenvolvimento de novas
tecnologias para aproveitar os
materiais reciclados-A11
Destino adequado aos
resíduos-A12
Projetos sociais-A13
Projetos educacionais-A14
Parcerias com StakeholdersA16
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útilA20
Estabelecimento de níveis
mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas
empresas-A21
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa legal

Tabela 5D - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa legal do ramo eletrodoméstico
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A10

A11

A12

A13

A14

A16

A20

A21

Vetor de
prioridades

Materiais retornados aos

1

1

3

1

7

7

5

1/3

1/3

0,11879

1

3

1

7

7

5

1/3

1/3

0,11879

1

1/3

5

5

3

1/5

1/5

0,05913

1

7

7

5

1/3

1/3

0,11879

1

1

1/3

1/9

1/9

0,01771

1

1/3

1/9

1/9

0,01771

1

1/7

1/7

0,03231

1

1

0,25838

1

0,25838

processos produtivos-A1
Propaganda como empresa
responsável quanto aos seus
produtos e processos-A10
Desenvolvimento de novas
tecnologias para aproveitar os
materiais reciclados-A11
Destino adequado aos
resíduos-A12
Projetos sociais-A13
Projetos educacionais-A14
Parcerias com StakeholdersA16
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útilA20
Estabelecimento de níveis
mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas
empresas-A21
Fonte: Elaborado pela autora
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Tabela 6D - Prioridade de cada alternativa/atividade com respeito aos critérios/programas
MATRIZ
COMPARATIVA

PE

PL

PI

PS

PC

A1

0,30826

0,11879

0,03772

0,02969

0,05268

A10

0,03121

0,11879

0,21087

0,15233

0,02176

A11

0,13725

0,05913

0,21087

0,02969

0,04888

A12

0,06271

0,11879

0,21087

0,02969

0,04606

A13

0,03121

0,01771

0,09648

0,15233

0,32954

A14

0,13725

0,01771

0,03772

0,07140

0,31827

A16

0,13725

0,03231

0,08542

0,43379

0,02176

A20

0,13725

0,25838

0,03772

0,02969

0,04888

A21

0,01761

0,25838

0,07234

0,07140

0,11217

Fonte: Elaborado pela autora
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APÊNDICE E - MATRIZES DE JULGAMENTO DAS
ALTERNATIVAS/ATIVIDADES DE LR COM RESPEITO A CADA
CRITÉRIO/PROGRAMA NO RAMO DA HIGIENE
•

Programa econômico

Tabela 1E - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa econômico do ramo da
higiene
MATRIZ COMPARATIVA

A3

A4

A6

A8

A10

A12

A13

A14

A20

Vetor de
prioridades

Revenda de produtos em mercados

1

9

9

9

9

9

9

9

9

0,52941

1

1

1

1

1

1

1

1

0,05882

1

1

1

1

1

1

1

0,05882

1

1

1

1

1

1

0,05882

1

1

1

1

0,05882

1

1

1

0,05882

1

1

1

0,05882

1

1

0,05882

1

0,05882

secundários-A3
Reciclagem-A4
Desembolso por ações sociais e
meio ambientais-A6
Custos para operar o canal reversoA8
Propaganda como empresa

1

responsável quanto aos seus
produtos e processos-A10
Destino adequado aos resíduos-

1

A12
Projetos sociais-A13
Projetos educacionais-A14
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útil-A20
Fonte: Elaborada pela autora
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Programa de imagem

Tabela 2E - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de imagem do ramo da
higiene
MATRIZ COMPARATIVA

A3

A4

A6

A8

A10

A12

A13

A14

A20

Vetor de
prioridades

Revenda de produtos em

1

1/3

1

5

1/3

3

3

3

1/3

0,09747

1

3

7

1

5

5

5

1

0,21933

1

5

1/3

3

3

3

1/3

0,09747

1

1/7

1/3

1/3

1/3

1/7

0,02130

1

5

5

5

1

0,21933

1

1

1

1/5

0,04192

1

1

1/5

0,04192

1

1/5

0,04192

1

0,21933

mercados secundários-A3
Reciclagem-A4
Desembolso por ações sociais e
meio ambientais-A6
Custos para operar o canal
reverso-A8
Propaganda como empresa
responsável quanto aos seus
produtos e processos-A10
Destino adequado aos resíduosA12
Projetos sociais-A13
Projetos educacionais-A14
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útil-A20
Fonte: Elaborada pela autora
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Programa de cidadania corporativa

Tabela 3E - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de cidadania corporativa do
ramo da higiene
MATRIZ COMPARATIVA

A3

A4

A6

A8

A10

A12

A13

A14

A20

Vetor de
prioridades

Revenda de produtos em

1

1/3

1/5

1/9

1/7

1/9

1/9

1/9

1/3

0,01544

1

1/3

1/7

1/5

1/7

1/7

1/7

1

0,02651

1

1/5

1/3

1/5

1/5

1/5

3

0,05098

1

3

1

1

1

7

0,19650

1

1/3

1/3

1/3

5

0,09454

1

1

1

7

0,19650

1

1

7

0,19650

1

7

0,19650

1

0,02651

mercados secundários-A3
Reciclagem-A4
Desembolso por ações sociais e
meio ambientais-A6
Custos para operar o canal
reverso-A8
Propaganda como empresa
responsável quanto aos seus
produtos e processos-A10
Destino adequado aos resíduosA12
Projetos sociais-A13
Projetos educacionais-A14
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útil-A20
Fonte: Elaborado pela autora
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Programa de serviço ao cliente

Tabela 4E - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de serviço ao cliente do ramo
da higiene
MATRIZ COMPARATIVA

A3

A4

A6

A8

A10

A12

A13

A14

A20

Vetor de
prioridades

Revenda de produtos em

1

1/5

1

1/3

1/3

1

1

1

1/3

0,05078

1

5

3

3

5

5

5

3

0,31702

1

1/3

1/3

1

1

1

1/3

0,05078

1

1

3

3

3

1

0,14302

1

3

3

3

1

0,14302

1

1

1

1/3

0,05078

1

1/3

0,05078

1

1/3

0,05078

1

0,14302

mercados secundários-A3
Reciclagem-A4
Desembolso por ações sociais e
meio ambientais-A6
Custos para operar o canal
reverso-A8
Propaganda como empresa
responsável quanto aos seus
produtos e processos-A10
Destino adequado aos resíduosA12
Projetos sociais-A13

1

Projetos educacionais-A14
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útil-A20
Fonte: Elaborado pela autora
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Programa legal

Tabela 5E - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa legal do ramo da higiene
MATRIZ COMPARATIVA

A3

A4

A6

A8

A10

A12

A13

A14

A20

Vetor de
prioridades

Revenda de produtos em

1

1

1/4

1/3

3

1/3

1/3

1/3

1/3

0,04738

1

1/5

1/3

3

1/3

1/3

1/3

1/3

0,04580

1

3

7

3

3

3

3

0,28979

1

5

1

1

1

1

0,11872

1

1/5

1/5

1/5

1/5

0,02344

1

1

1

1

0,11872

1

1

1

0,11872

1

1

0,11872

1

0,11872

mercados secundários-A3
Reciclagem-A4
Desembolso por ações sociais e
meio ambientais-A6
Custos para operar o canal
reverso-A8
Propaganda como empresa
responsável quanto aos seus
produtos e processos-A10
Destino adequado aos resíduosA12
Projetos sociais-A13
Projetos educacionais-A14
Responsabilidade das empresas
pelo destino correto de seus
produtos no fim da vida útil-A20
Fonte: Elaborado pela autora
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Tabela 6E - Prioridade de cada alternativa/atividade com respeito aos programas
MATRIZ
COMPARATIVA

PE

PL

PI

PS

PC

A3

0,52941

0,04738

0,09747

0,05078

0,01544

A4

0,05882

0,04580

0,21933

0,31702

0,02651

A6

0,05882

0,28979

0,09747

0,05078

0,05098

A8

0,05882

0,11872

0,02130

0,14302

0,19650

A10

0,05882

0,02344

0,21933

0,14302

0,09454

A12

0,05882

0,11872

0,04192

0,05078

0,19650

A13

0,05882

0,11872

0,04192

0,05078

0,19650

A14

0,05882

0,11872

0,04192

0,05078

0,19650

A20

0,05882

0,11872

0,21933

0,14302

0,02651

Fonte: Elaborada pelos autora
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APÊNDICE F - MATRIZES DE JULGAMENTO DAS
ALTERNATIVAS/ATIVIDADES DE LR COM RESPEITO A CADA
CRITÉRIO/PROGRAMA NO RAMO FARMACÊUTICO
•

Programa econômico

Tabela 1F - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa econômico do ramo
farmacêutico
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A8

A12

A18

A21

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Custos para operar o canal reverso-A8

1/5

1/5

1

3

0,09081

1

1

5

7

0,38825

1

5

7

0,38825

1

3

0,09081

1

0,04188

Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas empresas-A21
Fonte: Elaborada pela autora

•

Programa de imagem

Tabela 2F - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de imagem do ramo
farmacêutico
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A8

A12

A18

A21

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Custos para operar o canal reverso-A8

3

5

3

7

0,47752

1

3

1

5

0,21268

1

1

3

0,11106

1

3

0,15098

1

0,04776

Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas empresas-A21
Fonte: Elaborada pela autora

162

•

Programa de cidadania corporativa

Tabela 3F - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de cidadania corporativa do
ramo farmacêutico
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A8

A12

A18

A21

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Custos para operar o canal reverso-A8

3

1

3

3

0,33333

1

1/3

1

1

0,11111

1

3

3

0,33333

1

1

0,11111

1

0,11111

Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas empresas-A21
Fonte: Elaborada pela autora

•

Programa de serviço ao cliente

Tabela 4F - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de serviço ao cliente do ramo
farmacêutico
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A8

A12

A18

A21

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Custos para operar o canal reverso-A8

1/3

5

3

5

0,25797

1

7

5

7

0,51395

1

1/3

1

0,05287

1

3

0,12234

1

0,05287

Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas empresas-A21
Fonte: Elaborada pela autora
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•

Programa legal

Tabela 5F - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa legal do ramo farmacêutico
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A8

A12

A18

A21

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Custos para operar o canal reverso-A8

3

5

3

1

0,34345

1

3

1

1/3

0,12901

1

1/3

1/5

0,05508

1

1/3

0,12901

1

0,34345

Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas empresas-A21
Fonte: Elaborada pela autora

Tabela 6F - Prioridade de cada alternativa/atividade com respeito aos programas
MATRIZ
COMPARATIVA

PE

PL

PI

PS

PC

A4

0,09081

0,34345

0,47752

0,25797

0,33333

A8

0,38825

0,12901

0,21268

0,51395

0,11111

A12

0,38825

0,05508

0,11106

0,05287

0,33333

A18

0,09081

0,12901

0,15098

0,12234

0,11111

A21

0,04188

0,34345

0,04776

0,05287

0,11111

Fonte: Elaborada pelos autora
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APÊNDICE G - MATRIZES DE JULGAMENTO DAS
ALTERNATIVAS/ATIVIDADES DE LR COM RESPEITO A CADA
CRITÉRIO/PROGRAMA NO RAMO DO PAPEL
•

Programa econômico

Tabela 1G - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa econômico do ramo do papel
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A6

A8

A10

A12

A13

A20

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Desembolso por ações sociais e meio

5

1

3

1

5

1

0,20397

1

1/5

1/3

1/5

1

1/5

0,03775

3

1

5

1

0,20397

1

1/3

3

1/3

0,08200

1

5

1/3

0,18039

1

1/5

0,03775

1

0,25417

ambientais-A6
Custos para operar o canal reverso -A8

1

Propaganda como empresa responsável
quanto aos seus produtos e processos-A10
Destino adequado aos resíduos-A12
Projetos Sociais-A13
Responsabilidade das empresas pelo destino
correto de seus produtos no fim da vida útilA20

Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa de imagem

Tabela 2G - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de imagem do ramo do papel
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A6

A8

A10

A12

A13

A20

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Desembolso por ações sociais e meio

3

1/3

1/5

3

3

5

0,12653

1

1/5

1/7

1

1

3

0,05459

1

1/3

5

5

7

0,24429

1

7

7

9

0,43925

1

1

3

0,05459

1

3

0,05459

1

0,02616

ambientais-A6
Custos para operar o canal reverso -A8
Propaganda como empresa responsável
quanto aos seus produtos e processos-A10
Destino adequado aos resíduos-A12
Projetos Sociais-A13
Responsabilidade das empresas pelo destino
correto de seus produtos no fim da vida útilA20
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa de cidadania corporativa

Tabela 3G - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de cidadania corporativa do
ramo do papel
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A6

A8

A10

A12

A13

A20

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Desembolso por ações sociais e meio

1/3
1

3
5

3

1

1/3

1

0,11239

5

3

1

3

0,28675

1/3

1/5

1/3

0,04466

1/3

1/5

1/3

0,04466

1

1/3

1

0,11239

1

3

0,28675

1

0,11239

ambientais-A6
Custos para operar o canal reverso -A8

1

Propaganda como empresa responsável

1
1

quanto aos seus produtos e processos-A10
Destino adequado aos resíduos-A12
Projetos Sociais-A13
Responsabilidade das empresas pelo destino
correto de seus produtos no fim da vida útilA20
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa de serviço ao cliente

Tabela 4G - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de serviço ao cliente do ramo
do papel
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A6

A8

A10

A12

A13

A20

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Desembolso por ações sociais e meio

1

1/3

1/3

1/5

1/7

1/5

0,03584

1

1/3

1/3

1/5

1/7

1/5

0,03584

1

1

1/3

1/5

1/3

0,08478

1/3

1/5

1/3

0,08126

1

1/3

1

0,18910

1

3

0,39467

1

0,17852

ambientais-A6
Custos para operar o canal reverso -A8
Propaganda como empresa responsável

1

quanto aos seus produtos e processos-A10
Destino adequado aos resíduos-A12
Projetos Sociais-A13
Responsabilidade das empresas pelo destino
correto de seus produtos no fim da vida útilA20
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa legal

Tabela 5G - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa legal do ramo do papel
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A6

A8

A10

A12

A13

A20

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

1/5

Desembolso por ações sociais e meio

1

3
7

3

3

3

1

0,14680

7

7

7

5

0,48965

1

1/3

0,05419

1/3

0,05419

1

1/3

0,054190

1

1/3

0,05419

1

0,14680

ambientais-A6
Custos para operar o canal reverso -A8

1

1

Propaganda como empresa responsável

1
1

1

1

quanto aos seus produtos e processos-A10
Destino adequado aos resíduos-A12

1

Projetos Sociais-A13
Responsabilidade das empresas pelo destino
correto de seus produtos no fim da vida útilA20
Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 6G - Prioridade de cada alternativa/atividade com respeito aos critérios/programas
MATRIZ
COMPARATIVA

PE

PL

PI

PS

PC

A4

0,20397

0,14680

0,12653

0,03584

0,11239

A6

0,03775

0,48965

0,05459

0,03584

0,28675

A8

0,20397

0,05419

0,24429

0,08478

0,04466

A10

0,08200

0,05419

0,43925

0,08126

0,04466

A12

0,18039

0,05419

0,05459

0,18910

0,11239

A13

0,03775

0,05419

0,05459

0,39467

0,28675

A20

0,25417

0,14680

0,02616

0,17852

0,11239

Fonte: Elaborado pela autora
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APÊNDICE H - MATRIZES DE JULGAMENTO DAS
ALTERNATIVAS/ATIVIDADES DE LR COM RESPEITO A CADA
CRITÉRIO/PROGRAMA NO RAMO DA INFORMÁTICA
•

Programa econômico

Tabela 1H - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa econômico do ramo da
informática
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A4

A8

A9

A12

A18

A20

A21

Vetor de
prioridades

Materiais retornados ao processo

1

1/5

1/5

1

3

5

1

1/3

0,06805

1

1

5

7

9

5

3

0,29645

1

5

7

9

5

3

0,29645

1

3

5

1

1/3

0,06805

1

3

1/3

1/5

0,03277

1

1/5

1/7

0,01901

1

1/3

0,06805

1

0,15115

produtivo-A1
Reciclagem-A4
Custos para operar o canal reverso -A8
Custos para desenvolver novas
tecnologias -A9
Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Responsabilidade das empresas pelo
destino correto de seus produtos no fim
da vida útil-A20
Estabelecimento de níveis mínimos de
recuperação a serem cumpridos pelas
empresas-A21
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa de imagem

Tabela 2H - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de imagem do ramo da
informática
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A4

A8

A9

A12

A18

A20

A21

Vetor de
prioridades

Materiais retornados ao processo

1

3

5

3

7

1/3

1/3

1

0,13236

1

1

1

5

1/5

1/5

1/3

0,06047

1

1/7

1

1/5

1/7

1/5

0,02651

1

5

1/5

1/5

1/3

0,07295

1

1/9

1/9

1/7

0,02036

1

1

3

0,027437

1

3

0,28061

1

0,13236

produtivo-A1
Reciclagem-A4
Custos para operar o canal reverso -A8
Custos para desenvolver novas
tecnologias -A9
Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Responsabilidade das empresas pelo
destino correto de seus produtos no fim
da vida útil-A20
Estabelecimento de níveis mínimos de
recuperação a serem cumpridos pelas
empresas-A21
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa de cidadania corporativa

Tabela 3H - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de cidadania corporativa do
ramo da informática
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A4

A8

A9

A12

A18

A20

A21

Vetor de
prioridades

Materiais retornados ao processo

1

3

5

3

3

1/5

1/5

1/3

0,07574

1

1/3

1

1

1/7

1/7

1/5

0,02747

1

3

3

1/5

1/5

3

0,13711

1

1

1/9

1/9

1/5

0,02725

1

1/7

1/7

1/5

0,02935

1

1

3

0,29535

1

3

0,29535

1

0,11237

produtivo-A1
Reciclagem-A4
Custos para operar o canal reverso -A8
Custos para desenvolver novas
tecnologias -A9
Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Responsabilidade das empresas pelo
destino correto de seus produtos no fim
da vida útil-A20
Estabelecimento de níveis mínimos de
recuperação a serem cumpridos pelas
empresas-A21
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa de serviço ao cliente

Tabela 4H - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de serviço ao cliente do ramo
da informática
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A4

A8

A9

A12

A18

A20

A21

Vetor de
prioridades

Materiais retornados ao processo

1

1/3

5

3

5

3

1/3

7

0,12397

1

7

5

7

5

1

9

0,29870

1

1/3

1

1/3

1/7

3

0,03478

1

3

1

1/5

5

0,11417

1

1/3

1/7

3

0,03478

1

1/5

5

0,07587

1

9

0,29870

1

0,01904

produtivo-A1
Reciclagem-A4
Custos para operar o canal reverso -A8
Custos para desenvolver novas
tecnologias -A9
Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Responsabilidade das empresas pelo
destino correto de seus produtos no fim
da vida útil-A20
Estabelecimento de níveis mínimos de
recuperação a serem cumpridos pelas
empresas-A21
Fonte: Elaborado pela autora
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•

Programa legal

Tabela 5H - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa legal do ramo da informática
MATRIZ COMPARATIVA

A1

A4

A8

A9

A12

A18

A20

A21

Vetor de
prioridades

Materiais retornados ao processo

1

9

5

3

1

7

1/3

1/3

0,16434

1

3

1

1/3

5

1/5

1/5

0,05387

1

1/3

1/5

3

1/7

1/7

0,03005

1

1/3

5

1/5

1/5

0,05813

1

7

1/3

1/3

0,12663

1

1/9

1/9

0,01783

1

1

0,27457

1

0,27457

produtivo-A1
Reciclagem-A4
Custos para operar o canal reverso -A8
Custos para desenvolver novas
tecnologias -A9
Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Responsabilidade das empresas pelo
destino correto de seus produtos no fim
da vida útil-A20
Estabelecimento de níveis mínimos de
recuperação a serem cumpridos pelas
empresas-A21
Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 6H - Prioridade de cada alternativa/atividade com respeito aos critérios/programas
MATRIZ
COMPARATIVA

PE

PL

PI

PS

PC

A1

0,06805

0,16434

0,13236

0,12397

0,07574

A4

0,29645

0,05387

0,06047

0,29870

0,02747

A8

0,29645

0,03005

0,02651

0,03478

0,13711

A9

0,06805

0,05813

0,07295

0,11417

0,02725

A12

0,03277

0,12663

0,02036

0,03478

0,02935

A18

0,01901

0,01783

0,27437

0,07587

0,29535

A20

0,06805

0,27457

0,28061

0,29870

0,29535

A21

0,15115

0,27457

0,13236

0,01904

0,11237

Fonte: Elaborado pela autora
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APÊNDICE I - MATRIZES DE JULGAMENTO DAS
ALTERNATIVAS/ATIVIDADES DE LR COM RESPEITO A CADA
CRITÉRIO/PROGRAMA NO RAMO DO EDITORIAL
•

Programa econômico

Tabela 1I - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa econômico do ramo do
editorial
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A8

A12

A18

A21

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Custos para operar o canal reverso -A8

3

5

7

9

0,51281

1

3

5

7

0,26150

1

3

5

0,12898

1

3

0,06338

1

0,03334

Destino adequado aos resíduos -A12
Fidelização de Clientes-A18
Responsabilidade das empresas pelo destino correto de
seus produtos no fim da vida útil-A20
Fonte: Elaborada pela autora

•

Programa de imagem

Tabela 2I - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de imagem do ramo do
editorial
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A8

A12

A18

A21

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Custos para operar o canal reverso-A8

1/9

1/3

1/5

1/7

0,03022

1

7

5

3

0,49890

1

1/3

1/7

0,06860

1

1/3

0,12417

1

0,27812

Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas empresas-A21
Fonte: Elaborada pela autora
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•

Programa de cidadania corporativa

Tabela 3I - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de cidadania corporativa do
ramo farmacêutico
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A8

A12

A18

A21

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Custos para operar o canal reverso-A8

3

1/7

1/5

1/3

0,06338

1

1/9

1/7

1/5

0,03334

1

3

5

0,51281

1

3

0,26150

1

0,12898

Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas empresas-A21
Fonte: Elaborada pela autora

•

Programa de serviço ao cliente

Tabela 4I - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa de serviço ao cliente do ramo
farmacêutico
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A8

A12

A18

A21

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Custos para operar o canal reverso-A8

1/3

1/5

1/9

1/7

0,03334

1

1/3

1/7

1/5

0,06338

1

1/5

1/3

0,12898

1

3

0,51281

1

0,26150

Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas empresas-A21
Fonte: Elaborada pela autora
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•

Programa legal

Tabela 5F - Matriz de julgamentos e vetor de prioridades para o critério/programa legal do ramo farmacêutico
MATRIZ COMPARATIVA

A4

A8

A12

A18

A21

Vetor de
prioridades

Reciclagem-A4

1

Custos para operar o canal reverso-A8

1/7

1/5

3

1/3

0,05936

1

3

9

6

0,52004

1

7

3

0,25084

1

1/9

0,02948

1

0,14028

Destino adequado aos resíduos-A12
Fidelização de Clientes-A18
Estabelecimento de níveis mínimos de recuperação a
serem cumpridos pelas empresas-A21
Fonte: Elaborada pela autora

Tabela 6F - Prioridade de cada alternativa/atividade com respeito aos programas
MATRIZ
COMPARATIVA

PE

PL

PI

PS

PC

A4

0,51281

0,05936

0,03022

0,03334

0,06338

A8

0,26150

0,52004

0,49890

0,06338

0,03334

A12

0,12898

0,25084

0,06860

0,12898

0,51281

A18

0,06338

0,02948

0,12417

0,51281

0,26150

A21

0,03334

0,14028

0,27812

0,26150

0,12898

Fonte: Elaborada pelos autora

