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RESUMO 
 

A percepção da humanidade sobre o impacto negativo de suas ações para o meio 
ambiente e a sociedade está cada vez mais aguçada. Tal percepção está levando à 
mudança de atitude das pessoas, que buscam reduzir sua parcela de 
responsabilidade nessas influências negativas. Esse contingente de pessoas forma 
um mercado consumidor que também exige das empresas essa consciência 
ambiental e social, priorizando fazer negócios e consumir produtos de organizações, 
que, além de realizar ações voltadas para a preservação do meio ambiente, com ética 
e responsabilidade social, também transpareçam essa direção em seu propósito e 
atitudes do dia a dia. Assim, demonstra-se que estar alinhado a esses conceitos gera 
vantagem competitiva às empresas. A finalidade deste projeto aplicativo é propor uma 
solução de Logística Reversa para a destinação correta de uniformes, ao término de 
sua vida útil, demonstrando o comprometimento dessas empresas com o respeito ao 
meio ambiente. Para alcançar esse objetivo, o presente projeto optou por uma 
abordagem qualitativa de pesquisa, de caráter exploratório, utilizando os 
conhecimentos dos integrantes do grupo, quanto ao tema, e buscando maior 
familiaridade por meio de pesquisa bibliográfica e benchmarking. Por meio desta 
pesquisa, identificou-se que o descarte de uniformes, ao final de sua vida útil, é um 
problema que começa a preocupar algumas empresas, e a logística para a coleta e 
destinação é um obstáculo a ser transposto, apresentando-se como uma oportunidade 
de negócio, com viés alinhado ao ASG. Neste projeto, decidiu-se desenvolver uma 
proposta de Logística Reversa para a destinação consciente de uniformes usados 
para os clientes da Azul Cargo®, utilizando-se dos recursos já existentes na empresa 
para essa atividade. O objetivo desta proposta é otimizar o uso dos recursos da Azul 
Cargo®, reduzindo o potencial poluente referente às coletas, colaborando para a 
correta destinação dos uniformes e para a redução da poluição gerada, além de 
reforçar a imagem de empresa consciente do impacto de suas ações para o meio 
ambiente. 
 
Palavras-chave: logística reversa; poluição têxtil; ASG; meio ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

ABSTRACT  

 

Humanity's perception on the negative impact of its actions on the environment and 
society is increasingly sharpened. This perception is leading to a change in attitude of 
people, who seek to reduce their share of responsibility in these negative influences. 
This contingent of people forms a consumer market that also requires companies to 
have this environmental and social awareness, prioritizing doing business and 
consuming products from organizations, which, in addition to carrying out actions 
aimed at preserving the environment, with ethics and social responsibility, also show 
this direction in their purpose and day-to-day attitudes. Thus, it is demonstrated that 
being aligned with these concepts generates competitive advantage to companies. 
The purpose of this application project is to propose a Reverse Logistics solution for 
the correct destination of uniforms, at the end of their useful life, demonstrating their 
commitment to respect for the environment. To achieve this goal, the present project 
opted for a qualitative approach of research, of exploratory character, using the 
knowledge of the group members, on the subject, and seeking greater familiarity 
through bibliographic research and benchmarking. Through this research, it was 
identified that the disposal of uniforms, after the end of their useful life, is a problem 
that begins to worry some companies, and logistics for collection and destination is an 
obstacle to be transposed, presenting itself as a business opportunity, with bias aligned 
with ESG. In this project, it was decided to develop a reverse logistics proposal for the 
conscious destination of uniforms used for Azul Cargo™ customers, using the 
resources already existing in the company for this activity. The objective of this 
proposal is to optimize the use of Azul Cargo's™ resources, reducing the pollutant 
potential related to collections, contributing to the correct destination of uniforms and 
reducing the pollution generated, in addition to reinforcing the image of a company 
aware of the impact of its actions on the environment. 
 
Keywords: reverse logistics; textile pollution; ESG; environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cada dia, mais empresas incluem ações direcionadas ao Ambiental, Social e 

Governança (ASG), pois entendem que o mercado consumidor mudou e está cada 

vez mais atento a como as empresas impactam, positivamente, a sociedade. 

Empresas que buscam melhorar o meio ambiente, incentivar programas de inclusão 

e apoiar as comunidades são bem-vistas e têm uma parcela fiel do mercado, que 

entende essas ações como valor, e até se propõe a pagar preços mais elevados. 

A indústria têxtil é um dos maiores agentes poluidores da atualidade, sendo 

crescente em todo o mundo a preocupação com relação a esse tema. Reduzir a 

necessidade de produção de artigos têxteis, destinar corretamente os artigos que já 

finalizaram sua vida útil e reutilizá-los são formas de mitigar o impacto da poluição da 

indústria têxtil e ajudar o meio ambiente, alinhando-se à agenda ASG.  

A poluição têxtil, no ambiente empresarial, pode ser caracterizada pela 

necessidade de descarte dos uniformes utilizados por seus colaboradores. Grande 

parte das empresas fornecem uniformes, para que seus colaboradores desempenhem 

suas atividades, e ao final de sua vida útil deparam-se com a necessidade de 

descartá-los. Fazer isso de forma correta, com o menor impacto para o meio ambiente, 

é um desafio que algumas empresas já identificaram. 

Tendo como base os pontos acima, o grupo entendeu que existe oportunidade 

na Azul Cargo®, utilizando da Logística Reversa, para destinação de uniformes em 

final de vida útil, pois já possui recursos (veículos, pontos de consolidação etc.) que 

podem ser usados em sinergia com suas operações para realizar o trabalho de coleta 

e entrega dos itens para correta destinação. 

 

1.1 Problema de pesquisa  

 

Com a exigência, cada vez maior, dos consumidores sobre as atitudes das 

empresas ligadas à sua responsabilidade socioambiental e a maior regulação 

governamental sobre a gestão de resíduos sólidos, tem aumentado o interesse 

empresarial por ações de descarte consciente dos resíduos gerados por suas 

atividades, sendo os uniformes utilizados pelos colaboradores um desses resíduos. 

O descarte adequado, ou a reutilização dos uniformes em final de vida útil, 

representa um desafio enfrentado por algumas empresas, devido à dispersão 
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geográfica de suas unidades e a falta de um parceiro confiável para a realização desse 

descarte. 

 

1.2 Justificativa da escolha do problema a ser trabalhado  

 

A Azul Cargo® (Unidade de Negócio da Azul Linhas Aéreas®), como empresa 

que faz parte do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) da B3, Bolsa de 

Valores oficial do Brasil, conduz várias ações ASG importantes para manter a 

sustentabilidade dos negócios, a longo prazo, e está sempre atenta a novas ações 

nesse sentido. 

Dessa maneira, utilizar sua estrutura, já existente, de veículos e pontos de 

consolidação para realizar a coleta e destinação dos uniformes, em final de vida útil, 

de seus clientes, sendo que essa coleta se dará no mesmo momento em que realiza 

uma entrega, encerra várias ações de sustentabilidade ligadas à agenda ASG e ao 

meio ambiente. O aproveitamento da entrega para a realização da coleta dos 

uniformes gera menor emissão de poluentes relativos à utilização de combustíveis e 

menor quantidade de resíduos têxteis descartados incorretamente, entre outras. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

Desenvolver um modelo de Logística Reversa, de uniformes usados, alinhado 

à agenda ASG, de forma a promover novos negócios e demonstrar comprometimento 

com o meio ambiente na Azul Cargo®. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para atender ao objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram 

trabalhados: 

 

• Análise das possibilidades e desafios que a agenda ASG traz para as 

empresas; 

• Avaliação do impacto da Logística Reversa na agenda ASG; 
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• Realização de benchmarking em empresas que já se alinharam à agenda ASG; 

• Proposição de modelo de Logística Reversa para destinação de uniformes 

usados; 

• Avaliação da viabilidade operacional e financeira da solução. 

 

1.4 Breve apresentação dos capítulos do Projeto Aplicativo 

 

O presente Projeto Aplicativo no primeiro capítulo, de Introdução, traz uma 

apresentação geral do assunto a ser abordado; a pergunta da pesquisa que orientou 

o estudo; a justificativa do tema; e, além disso, serão abordados os objetivos (geral e 

específicos). 

O segundo capítulo, das Bases Conceituais, contém a fundamentação ou 

referência sobre os temas considerados no trabalho, como ASG, Logística Reversa, 

Poluição na Indústria Têxtil, Reciclagem de Resíduos Têxteis na Logística Reversa e 

Mercado de Crédito de Carbono.  

Na sequência, o terceiro capítulo apresentará a Metodologia de Pesquisa, 

fundamentada nos seus diversos conceitos, utilizada para a realização do estudo. 

Já o quarto capítulo trará o Levantamento e Análise de Informações sobre o 

problema relacionado à Logística Reversa no descarte de uniformes usados, 

dimensionando o problema e sua viabilidade econômica. Além disso, será 

apresentada a pesquisa de mercado e benchmarking por meio da transcrição das 

entrevistas realizadas. 

O quinto capítulo, sobre a Proposta de Solução, irá apresentar a solução 

desenhada neste Projeto Aplicativo, trazendo, também, as análises de viabilidade 

operacional e financeira. 

Por fim, no sexto capítulo, de Conclusões e Recomendações, serão apontadas 

as considerações finais sobre a solução apresentada. 
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2. BASES CONCEITUAIS 

 

2.1 Ambiental, Social e Governança (ASG) 

 

A preocupação com as alterações climáticas que estão acontecendo pelo 

mundo, os escândalos envolvendo grandes empresas, seja pela utilização de mão de 

obra escrava, seja pelos acordos de benefícios com governos ou outras empresas, 

colocaram em evidência as consequências sociais e ambientais das atividades 

desempenhadas pelas empresas, que, muitas vezes, não são assumidas pelas partes 

envolvidas. 

De acordo com PINTO (2021): 

 

“...as ações e decisões de grandes companhias geram consequências 
positivas e negativas: apesar da geração de empregos e riquezas para a 
sociedade, as empresas impõem custos sociais e ambientais sem 
necessariamente pagarem por isso. A despeito do relativo consenso 
quanto a necessidade de se reduzir os custos das externalidades 
negativas geradas pelas companhias, há dissenso quanto à repartição de 
responsabilidades entre estas e os governos.” 

 

No atual momento, toda a sociedade deve se responsabilizar pelos impactos 

ambientais que são gerados. Aumenta, a cada dia, o número de consumidores que 

têm essa consciência e que valoriza empresas que, no desempenho de suas 

atividades, reduzam os impactos negativos e criem alternativas para melhorar os 

processos e minimizar, cada vez mais, esses impactos, melhorando a relação com a 

sociedade, o meio ambiente e trabalhando de acordo com regras estabelecidas. 

 

Vivemos tempos em que a sociedade como um todo é considerada um 
parceiro importante e indispensável para o desenvolvimento econômico, além 
de ser parte integrante e indissociável do desenvolvimento social. Neste 
contexto, buscar entender e definir metas e indicadores que auxiliem a 
sociedade a ter clareza sobre ações e domínio sobre os caminhos a seguir 
nesta direção de desenvolvimento sustentável passou a ter relevância nos 
mercados, o que inclui também a área de investimentos financeiros. 
(MIGUEL, 2021). 

 

2.1.1 Conceito ASG 

 

Neste contexto, a sigla ASG (Ambiental, Social e Governança), ganhou 

importância nos últimos anos. É por meio de seus pilares que é medida a aderência 
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das empresas ao modelo sustentável de gestão. A partir de agora, será exposto 

um pouco mais sobre ASG e, para isso, é preciso primeiro conceituá-lo: ASG é um 

conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se a operação de uma 

empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada. 

Os três pilares desse movimento são apresentados na Figura 1, abaixo: 

 

Figura 1 - Os três pilares do movimento ASG 

 

Fonte: TOTVS (2021), adaptado pelos autores. 

 

“Esses três pilares são utilizados como critérios para entender se uma 

empresa possui sustentabilidade empresarial, ampliando a perspectiva de análise 

do negócio para além das métricas financeiras.” (TOTVS, 2021). 

ATHONEDU (2021) dá mais uma contribuição à definição de ASG:  

 

“...a sigla ESG é uma abreviação para ‘Environment, Social & 
Governance’. Em português, utiliza-se a sigla ASG – Ambiental, Social e 
Governança. O conceito é utilizado para descrever as chamadas boas 
práticas empresariais. São novas formas de trabalhar que levam em conta 
critérios ambientais, sociais e parâmetros de boa governança corporativa.” 

 

O tema ASG ganhou muita relevância durante o período de pandemia, mas 

não se trata de algo tão novo: “A sigla ASG apareceu na publicação Who Cares 

Wins, de 2004, do Pacto Global da ONU junto com o Banco Mundial.” 

(NAKAGAWA, 2020). 

Ainda, falando, sobre o surgimento do termo ASG, na publicação do Pacto 

Global da ONU, em 2004, e o desdobramento desse: 

 

Ambiental

Social

Governança

https://www.totvs.com/blog/gestao-de-servicos/relacoes-de-consumo-sustentavel/
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...na época, 20 instituições financeiras de 9 países diferentes – incluindo o 
Brasil – se reuniram para desenvolver diretrizes e recomendações sobre 
como incluir questões ambientais, sociais e de governança na gestão de 
ativos, serviços de corretagem de títulos e pesquisas relacionadas ao tema. 
A conclusão do relatório foi que a incorporação desses fatores no mercado 
financeiro gerava mercados mais sustentáveis e melhores resultados para a 
sociedade. (NUBANK, 2020). 
 
Porém, somente agora, acentuado pela pandemia mundial (COVID-19), 
observa-se um fortalecimento do assunto ASG entre as empresas, 
investidores e a sociedade em geral como verificado em recente pesquisa 
realizada pelo Pacto Global, da ONU. Com crescimento significativo e um 
volume seis vezes maior do que o ano anterior, foram coletados, nos 
meios digitais, mais de 22 mil conteúdos sobre o assunto. (GARCIA et al., 
2021). 

 

Como citado anteriormente, o tema ASG tem se tornado de extrema 

relevância e interesse para todos, o número de artigos e conteúdos sobre o tema 

tem crescido exponencialmente. 

Essa importância cresceu e veio à tona com a pandemia do Coronavírus, 

momento em que todos, inclusive o mundo empresarial, parecem ter entendido sua 

responsabilidade e relevância na criação de um ambiente saudável, em termos de 

preservação ambiental e de convivência entre as pessoas. 

“...E a pandemia do Coronavírus torna a discussão ainda mais pertinente, ao 

revelar como ações e omissões de indivíduos ou grupos podem ter enorme impacto 

coletivo.” (LASCO, 2020). 

 

2.1.2.O que a empresa deve fazer para ser ASG? 

 

No tópico anterior conceituou-se ASG. Foram identificados os 3 pilares da 

cultura ASG e agora deve-se entender: o que uma empresa deve fazer para ser 

ASG? 

A empresa deve ter práticas implementadas em cada um dos pilares 

apresentados.  

De acordo com SOLIDES (2021): 

 

• “Ambiental (Environmental): a letra “A” diz respeito às práticas 

organizacionais, em relação à conservação do meio ambiente, ou seja, sua 

atuação sobre assuntos como poluição do ar e água, aquecimento global, 

desmatamento, emissão de carbono, entre outros; 

https://einvestidor.estadao.com.br/?s=pandemia
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• Social: o “S” representa a forma como a empresa lida com as pessoas, tanto 

no caso dos colaboradores, quanto da comunidade ao seu entorno. Aqui, são 

considerados aspectos como proteção de dados dos clientes, remuneração 

da equipe, diversidade, respeito à legislação trabalhista etc.; 

• Governança (Governance): a letra “G” tem relação com a administração da 

organização e sua conduta corporativa, abrangendo a relação com governos 

e acionistas, políticas anticorrupção e a existência de um canal de 

denúncias.” 

 

A Figura 2, a seguir, sintetiza as principais práticas ASG: 

 

Figura 2 - Principais práticas ASG 

 

Fonte: ATHONEDU (2021).  

 

Para ser considerada ASG, a empresa precisa demonstrar, por meio de suas 

práticas e processos, as ações efetivas em cada pilar (ambiental, social e 

governança). Porém, empresas consideradas ASG podem ter práticas diferentes para 

cada pilar, dependendo do setor em que atuam, das necessidades do entorno etc.  

De acordo com Solides (2021), “...vale ressaltar que as empresas não 

precisam, necessariamente, ter atuações semelhantes em todos os três pilares. 

Ainda, que suas ações dependerão do contexto e particularidades de cada setor e da 

comunidade em que a organização está inserida.” (SOLIDES, 2021). 
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2.1.3 Impacto positivo da implementação ASG nas empresas 

 

O mercado financeiro tem dado maior valor às empresas que direcionam 

seus esforços produtivos alinhados aos princípios ASG, dessa maneira, o tema 

torna-se muito relevante para qualquer empresa que queira ver seu negócio 

crescer e garantir sua sustentabilidade ao longo do tempo. 

 

Muitas firmas de investimento estão incorporando avaliações ASG em sua 
avaliação de risco de portfólio, o que é um indicador revelador de que o 
capital continuará a fluir para empresas com fortes programas e práticas 
ASG. Uma pesquisa realizada com 350 executivos das Américas, Ásia e 
Europa revelou que mais da metade dos entrevistados indicou que, 
quando colocado em prática, o ASG teve um impacto positivo no 
crescimento da receita e na lucratividade da empresa. Além das 
implicações financeiras positivas, 48% dos entrevistados registraram um 
aumento na satisfação do cliente. Já 38% disseram que adotar fortes 
valores de ASG melhorou a capacidade de atrair e reter talentos” 
(TEDESCHI, 2021). 

 

Ao aderir às práticas ASG a companhia observa uma melhora em diversos 

indicadores, não só financeiros, mas, também, de reputação, o que leva a uma 

adesão maior dos consumidores e talentos. 

 

Um estudo realizado pela Ágora Investimentos concluiu que a adoção de 
uma agenda ASG traz diversos impactos positivos para uma empresa, 
como vantagens competitivas, melhora de reputação, maior lucratividade 
e até uma melhora em seu “valuation” ao longo do tempo. (LASCO, 2020). 

 

Para Solides (2021), “...atender aos critérios do ASG está diretamente ligado 

à atratividade da empresa para investimentos, contudo, as vantagens de atender às 

boas práticas não se restringem a isso.” Ainda, segundo o autor, ao aderir ao ASG, as 

empresas podem impactar também: 

 

Desempenho financeiro - Adotar práticas mais conscientes é uma 
excelente forma de melhorar a eficiência financeira do negócio, evitando 
desperdícios e garantindo um melhor aproveitamento de recursos. 
Imagem da marca Como vimos, os consumidores têm voltado seus olhos 
para empresas mais conscientes e responsáveis, dessa forma, adotar o ASG 
é uma poderosa ferramenta de marketing para fortalecimento da marca, 
impactando o “employer branding”. 
 

Confiança do investidor - A implementação de políticas ASG também é 
importante para empresas que buscam maiores investimentos. Como já 
abordamos, sustentabilidade e responsabilidade estão se tornando cada dia 
mais importantes para a comunidade investidora. Assim, empresas que não 

https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/fundos-esg-sustentabilidade/
https://blog.solides.com.br/gestao-financeira-empresarial/
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adotam práticas nesse sentido e não fornecem KPIs que comprovem as 
ações, tendem a ficar para trás. 
 

Fidelização do consumidor - Um estudo publicado pela First Insight no início 
de 2020 constatou que a geração Z, nascida entre 1995 e 2010, toma suas 
decisões de compra baseadas em práticas sustentáveis de varejo.  Ainda, a 
pesquisa apontou que 62% dos participantes dessa geração preferem 
comprar de marcas sustentáveis e 73% esperam que os varejistas e 
empresas se tornem mais conscientes. O levantamento mostra, também, 
que estão dispostos, inclusive, a pagar mais por produtos sustentáveis. 
 

Engajamento dos colaboradores - A melhora de imagem de empresas que 
adotam o ASG não reflete apenas nos consumidores e investidores. Ela 
também é uma poderosa ferramenta para motivar e engajar os 
colaboradores, principalmente os de gerações mais jovens. Isso porque, 
esses profissionais buscam, não só por salários adequados, mas também por 
empresas que tenham um propósito e que façam algum bem para a 
sociedade. Assim, ao adotar boas práticas, a organização retém seus 
talentos e consegue conquistar os melhores candidatos do mercado. 
(SOLIDES, 2021).    

 

É importante destacar que as práticas ASG devem estar alinhadas com o 

propósito da empresa, que deve ser definido e público. Esse alinhamento aumenta o 

engajamento da equipe na evolução das práticas e orienta o investidor no 

direcionamento de recursos. 

 

Se a sua empresa estiver bem adaptada à agenda ASG, você mostrará que 
não separa lucro de propósito. E os valores da sociedade atual pedem que 
uma empresa, mais do que oferecer um bom serviço, tenha um propósito 
claro, definido e, de preferência, público. (ATHONEDU, 2021). 

 

 “...As boas práticas ambientais, sociais e de governança não podem ser mais 

iniciativas isoladas, precisam ser intrínsecas ao modelo de negócio, à estratégia da 

companhia, ao seu propósito.” (KOVARSKY, 2021). 

Diante dos argumentos expostos, atualmente, é de grande valia para as 

empresas, direcionar seu propósito e atividades no sentido dos indicadores ASG. 

Essa ação trará rentabilidade e contribuirá para a formação de uma sociedade 

melhor, que cuida do ambiente, valoriza as pessoas, tudo com ética e 

transparência.  

 

2.1.4 ASG e o desempenho financeiro das empresas 

 

Ao longo deste trabalho, será falado sobre os impactos positivos que a 

adoção das práticas ASG podem trazer às empresas. Agora será demonstrado 
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como esses impactos estão sendo medidos, e quais são as diferenças de 

performance entre empresas que notadamente já aderiram ao ASG e as demais. 

Será abordado, em primeiro lugar, sobre o ISE B3, esse índice:  

 

...foi criado em 2005 para refletir o retorno médio de uma carteira teórica de 
ações de empresas de capital aberto listadas na B3 que incorporaram os valores 
ASG à sua pauta. 
 
Este índice tem por objetivo auxiliar a decisão dos investidores sobre em quais 
empresas investir e colaborar para que todas as empresas entendam a 
importância e relevância financeira da adoção de práticas ASG. 
 
O objetivo do ISE B3 é ser o indicador do desempenho médio das cotações 
dos ativos de empresas selecionadas pelo seu reconhecido 
comprometimento com a sustentabilidade empresarial. Apoiando os 
investidores na tomada de decisão de investimento e induzindo as empresas 
a adotarem as melhores práticas de sustentabilidade, uma vez que as 
práticas ASG (Ambiental, Social e de Governança Corporativa, na sigla em 
inglês) contribuem para a perenidade dos negócios. (B3, 2022). 

 

Desde sua criação, conforme Gráfico 1, abaixo, a carteira tem apresentado 

performance acima do índice IBOVESPA: 

 

Gráfico 1  - Desempenho comparativo do ISE x IBOVESPA 

 

Fonte: B3 (2022). 

 

Os dados anteriores apenas reforçam a percepção do mercado financeiro de 

que trabalhar com propósito e ações direcionadas ao ASG trazem maior 

rentabilidade às empresas, por diversos motivos:  
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...sofrem menos problemas trabalhistas e jurídicos, fraudes e ações por 
impacto ao meio ambiente. Uma empresa que segue a agenda ASG 
está mais protegida contra riscos externos, como mudanças regulatórias 
que determinem multas ou sanções por uso em demasia ou sem cuidado 
de recursos naturais, ou por eventual de desastre ambiental. 
(ATHONEDU, 2021).  

 

As empresas também tomaram consciência de que é preciso criar um 

ambiente que traga retorno aos acionistas, mas que também, seja sustentável ao 

longo do tempo, perenizando a relevância e presença da organização.  

 

No mundo empresarial não há como desvincular os aspectos ASG do pilar 
econômico. E pilar econômico não quer dizer só lucro no sentido singular, 
no simples sentido de dinheiro que retorna para os acionistas. Pilar 
econômico significa criação de valor para todos os stakeholders 
envolvidos, significa garantir os recursos que tornarão as iniciativas 
perenes e, portanto, sustentáveis no longo prazo. (KOVARSKY, 2021).  

 

Em uma visão geral, empresas que adotam melhores práticas levando em 
consideração os critérios ASG conseguem aumentar sua receita, reduzir 
custos, minimizar problemas legais, além de aumentar a produtividade e 
otimizar os seus investimentos. A explicação para isto é simples: investidores 
escolhem empresas responsáveis e transparentes, visando um retorno 
financeiro maior e redução dos riscos. (ABREU, 2021). 

 

2.1 Logística reversa  

 

2.1.1. Conceito de Logística Reversa 

 

Levando em conta o significativo aumento do consumo, a globalização da 

economia, o surgimento da padronização dos produtos e o encurtamento dos ciclos 

de vida útil desses, a circulação de mercadorias tende a aumentar. Portanto, deve-se 

considerar a reciclagem ou o descarte adequado dos produtos consumidos.  

Nos últimos anos, as empresas que realizam atividades e utilizam em suas 

linhas de produção ou manuseiam produtos que representam risco ao meio ambiente, 

tanto no seu consumo incorreto, quanto o descarte de forma inadequada, como 

baterias, pilhas e agrotóxicos, realizam atividades de Logística Reversa para 

reciclarem embalagens para fazer novos produtos como o alumínio ou embalagens 

PET e, quando não é possível a reutilização dos materiais, esses são descartados 

adequadamente, para que não causem nenhum impacto negativo no meio ambiente. 

A ideia de Logística Reversa, até o momento, não está completamente definida. 

Esse conceito surgiu em evolução à incessante busca por novos negócios e interesses 
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do ramo empresarial. Essa metodologia ainda está em desenvolvimento buscando, 

cada vez mais, melhorias. 

Uma das definições de pesquisa de Logística Reversa é de Leite (2005), assim 

definida: 

 

Entendemos a Logística Reversa como a área da logística empresarial que 
planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, 
do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou 
ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuições reversos, agregando-
lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de 
imagem corporativa, entre outros. (LEITE, 2005, p. 16-17). 

 

Segundo Lacerda (2002): 

 

Logística Reversa pode ser entendida como um processo complementar à 
logística tradicional, pois enquanto a última tem o papel de levar produtos 
de sua origem dos fornecedores até os clientes intermediários ou finais, a 
Logística Reversa deve completar o ciclo, trazendo de volta os produtos já 
utilizados dos diferentes pontos de consumo a sua origem. No processo da 
Logística Reversa, os produtos passam por uma etapa de reciclagem e 
voltam novamente à cadeia até ser finalmente descartado, percorrendo o 

ciclo de vida do produto. (LACERDA, 2002, p. 4). 

 

Um dos conceitos da prática de Logística Reversa é a do ciclo de vida do 

produto, que pode ser desmembrado em quatro fases: introdução, crescimento, 

maturação e declínio. 

 

Figura 3 - Ciclo de vida do produto 

 

Fonte: ROCHA (2020). 

 

A fase de introdução é quando um produto chega ao mercado com demanda 

mínima e ainda precisa de configurações. Durante a fase de crescimento, o produto 

passa a ser bem conhecido no mercado e, portanto, competitivo. Na fase de 
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maturação, o produto foi aceito pelos consumidores e concorrentes, assim, a 

concorrência já é igual. Dessa forma, inicia-se a fase de declínio pela obsolescência 

do produto. 

Segundo BALLOU (2006), “o profissional em logística precisa estar 

constantemente a par do estágio do ciclo de vida dos produtos a fim de poder adaptar 

os padrões da distribuição a cada estágio em busca da eficiência máxima.” (BALLOU, 

2006, p. 76). 

A Logística Reversa para utilização de reciclagens e descarte está em fase 

final, ou seja, em declínio. Nessa fase, o produto pode ser transformado em matéria-

prima para a fabricação de outro, ou pode ser descartado adequadamente. Uma 

operação reversa pode ocorrer também em outras etapas do ciclo de vida como na 

assistência técnica, erros de envio, recalls, produtos vencidos, entre outras situações. 

O principal objetivo da Logística Reversa é gerenciar e distribuir os resíduos 

para que mercadorias ou materiais constituintes possam ser devolvidos ao ciclo 

produtivo, agregando valor econômico, ecológico e legal ao negócio. As atividades em 

Logística Reversa abrangem várias etapas, como: coleta, inspeção, separação, 

compra e venda e devoluções, com o objetivo de alcançar uma recuperação 

sustentável. A Logística Reversa atua em duas áreas: a Logística Reversa de         pós-

consumo e a de pós-venda. 

A Logística Reversa de pós-consumo é responsável pelo fluxo físico e 

informativo de bens pós-consumo que precisam ser devolvidos à cadeia de 

distribuição pelos seguintes motivos: 

 

• Condições de uso: bens reutilizáveis; 

• Fim de vida útil: itens que não são mais úteis, mas cujos componentes podem 

ser reutilizados ou remanufaturados; 

• Resíduos ambientais: bens que representam risco ao meio ambiente se não 

são descartados adequadamente. 

 

A Logística Reversa de pós-venda é responsável pelo fluxo informativo e físico 

das mercadorias de pós-venda que precisam ser devolvidas à cadeia de distribuição 

pelos seguintes motivos: 

 

• Garantia/qualidade: produtos com defeitos de fabricação ou funcionais, 
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embalagens danificadas e/ou danos no produto; 

• Comerciais: produtos em estoque, seja por erros de envio, excesso de estoque, 

consignação de mercadorias, fim da vida útil, problemas de pós-venda; 

• Substituição de componentes: itens que requerem manutenção e/ou reparos. 

 

Os motivos que levam a empresa a utilizar a Logística Reversa pode ser de 

ordem ecológica, econômica e legislativa. Os motivos ecológicos se referem à 

preservação do meio ambiente. As empresas necessitam avaliar o impacto dos 

produtos no meio ambiente, no decorrer de todo seu ciclo de uso. Os motivos 

econômicos se referem à economia nas atividades industriais, sendo pelo 

reaproveitamento de matérias-bases devido aos meios reversos de remanufatura e 

reuso.  

Referente à ordem legislativa, as instituições necessitam obedecer à legislação 

vigente. Para que essa seja cumprida, foi sancionada em agosto de 2010 a Lei Federal 

nº 12305/2010. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), como é conhecida, 

orienta sobre os instrumentos, princípios e objetivos, como, também, sobre as 

direções referentes à gestão integrada e ao controle de resíduos sólidos, incluindo 

também os perigosos, à responsabilidade dos criadores, do poder público e aos 

órgãos econômicos aplicáveis. 

 

2.1.2 Lei Federal nº 12305/2010: PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A Lei que estabelece a PNRS trata das diretrizes gerais quanto ao retorno de 

resíduos sólidos de alguns produtos. 

O inciso XII, do artigo 3º, conceitua a Logística Reversa como: 

 

[...] 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. (BRASIL, 2010). 

 

O artigo 30 informa que: 

 
[...] a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e 
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os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos. (BRASIL, 2010). 

 

As empresas avaliarão o uso da Logística Reversa como uma oportunidade de 

aumentar a imagem da empresa, em termos de meio ambiente e sustentabilidade, 

como também de agregar valor ao serviço. Além disso, a gestão do ciclo de vida do 

produto e os custos incorridos, ao longo do ciclo, podem reduzir custos e, assim, dar 

uma vantagem competitiva. 

 

2.1.3 Custos em Logística Reversa 

 

Os procedimentos de Logística Reversa podem acarretar tanto em perdas 

quanto em ganhos para as empresas. O reaproveitamento das embalagens e 

materiais tem estimulado novas ações e melhorias no processo de Logística Reversa, 

mesmo que se tenha custos para a devolução desses materiais para a empresa, ainda 

assim se tem economia, tanto para a empresa quanto para o meio ambiente.  

Os altos custos para as instituições, no processo de Logística Reversa, 

geralmente, se referem a produtos que são devidos a falhas de produção, envio de 

produtos errados ou que não atendem à solicitação do cliente. Nesse tipo de ação, há 

custos em duplicidade referentes ao armazenamento, distribuição e processo. 

A devolução do produto para a empresa deve ser analisada desde o momento 

do desenvolvimento e planejada durante a pesquisa das matérias-primas utilizadas 

no produto, não apenas quando esse precisa ser devolvido. 

Existem várias formas de devolução de produtos para a empresa. Isso inclui 

atividades de reciclagem, acordos entre fornecedores e canais de vendas e empresas 

de reciclagem. Além disso, segundo LACERDA (2002): 

 

[...] os produtos podem ser revendidos se ainda estiverem em condições 
adequadas de comercialização, recondicionadas desde que haja justificativa 
econômica e recicladas se não houver possibilidade de recuperação gerando 
materiais que retornam ao sistema produtivo, ou em último caso, descarte. 
(LACERDA, 2002, p. 2). 

 

Para reaproveitar a grande quantidade de matéria-prima produzida pela 

Logística Reversa, o mercado deve vencer alguns preconceitos quanto ao uso de 

matéria-prima reciclada, como a baixa qualidade dos materiais reciclados, pois esses 

podem ter a mesma qualidade que as novas matérias-primas, desde que seja 
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devidamente descartado e tenha um tratamento adequado durante a reciclagem. Isso 

pode criar a necessidade de certificação ou prova de qualidade para matérias-primas 

recicladas.  

Outro viés a ser superado é que o consumidor final não contribui na devolução 

do produto. Para isso, os fabricantes devem ter canais logísticos de apoio a essa 

operação, no caso, a Logística Reversa. 

Avaliando o fluxo de Logística Reversa, a empresa é responsável pelo produto 

até que ele retorne para que ela realize o descarte ou o reutilize de alguma forma. 

Para que isso ocorra, além de um sistema de gerenciamento de informações, também 

é necessário um sistema de custo que inclui esse programa. 

O sistema de custeio, que pode ser abordado, levando em consideração o 

sistema de Logística Reversa, é o custeio do ciclo de vida total. Esse inclui todos os 

custos que a empresa tem do início ao fim do ciclo de uso de cada produto. 

As empresas devem observar os custos do ciclo de vida completo e identificar 

os custos diretos e indiretos, dessa forma podem projetar e tomar decisões que 

reduzam os custos a longo prazo. Diminuir esses custos pode reduzir o desperdício, 

além de minimizar passivos ambientais. 

 
2.2 Poluição da indústria têxtil 

 

As preocupações com os problemas relativos ao meio ambiente vêm 

crescendo, gradativamente, e tomando notoriedade da sociedade e das empresas em 

todos os setores e modais. Nas empresas de transporte não é diferente. 

A indústria têxtil que está em foco neste trabalho, tem grande impacto ambiental 

em toda a sua cadeia produtiva, desde o plantio até a produção efetiva do produto. É 

uma das maiores poluidoras do mundo.  

O cultivo do algodão, em si, já utiliza cerca de um quarto de inseticidas do 

mundo, e ainda existe o descarte desses vestuários pelo consumidor final. 

Toda essa poluição se deve, tanto aos processos produtivos da indústria em 

questão, como também ao elevado índice de consumo de seus produtos impulsionado 

pelos baixos preços, e a alta velocidade com que a moda chega aos consumidores, o 

chamado fast fashion. O modelo capitalista baseado em coleções não contribui para 

um crescimento sustentável, causa degradação do meio ambiente e ainda agrava 
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desigualdades sociais, ambientais e econômicas. Segundo a Ellen McArthur 

Foundation (2017), a produção de roupas, praticamente, dobrou nos últimos 15 anos. 

 

Figura 4 - Número de coleções por ano 

 

Fonte: MENDONÇA et al. (2019). 

 

Como o beneficiamento, talvez seja a área com maior criticidade, no que tange 

o assunto de poluição ambiental. Pretende-se focar neste para que seja demostrado 

os impactos desse ramo da indústria no meio ambiente. Essa etapa da cadeia 

produtiva envolve processos de tingimento em que são utilizadas diversas substâncias 

químicas que possuem alto potencial de poluição da água e do ar, e que devem, 

obrigatoriamente, passar por processos de tratamento antes de serem descartados, 

principalmente, pelo alto consumo de recursos hídricos. 

 

Figura 5 – Consumo de água 

 

Fonte: GREENTURTLE (2021).  
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A maior parte do consumo ocorre, principalmente, nas etapas de tinturaria e 

acabamento, etapas essas que criam em torno de 50 a 100 L de efluente por Kg de 

tecido produzido (ALMEIDA et al., 2016). 

 

Figura 6 – Comparativo de consumo de água 

 

Fonte: REICHART et al. (2019).  

 

Figura 7 – Consumo de água 

 

Fonte: MENDONÇA et al. (2019). 

 

O altíssimo volume de água consumido para a produção têxtil aumenta o 

esgotamento hídrico, principalmente em países que são grandes produtores de 
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vestuário, como Índia e China. Um exemplo claro de stress hídrico consequente da 

fabricação do algodão é o mar de Aral, na Ásia Central. 

 

Figura 8 – Mar de Aral (2000 e 2018) 

 

Fonte: MENDONÇA et al. (2019). 

 

Em paralelo, também existe o descarte de água das fábricas, sendo que essa 

apresenta a presença de corantes que impedem a penetração da luz solar nas 

camadas mais profundas, “esse fator altera drasticamente a atividade fotossintética 

do meio ambiente, isso resulta na piora da qualidade da água devido a redução da 

solubilidade de oxigênio e isso faz com que o ambiente se torne tóxico para a fauna e 

flora aquática” (ALMEIDA et al., 2016). 

“Mais de 700.000 toneladas de corantes são produzidas anualmente para uso 

nas indústrias têxteis, ou seja, o setor têxtil sozinho responde por dois terços do 

mercado total de corante mundial e também se torna responsável pela maior fatia do 

uso, produção e descarte de efluentes contendo tais substâncias. Durante o consumo 

e produção, por volta de 10% destes corantes são descartados, causando uma série 

de problemas ambientais” (ALMEIDA et al., 2016). 

Além dos corantes também existe o descarte, diretamente, no esgoto de 

microplásticos, que são pequenas fibras com menos de 5 mm de comprimento, com 

diâmetros medidos em micrómetros (milésimo de milímetro). Essas fibras entram pelo 

esgoto e alcançam o oceano. O problema, em questão, é que não existem filtros finos 

o suficiente nas máquinas e nem nas estações de tratamento dos efluentes que 

consigam impedir a passagem dessas fibras. Um exemplo prático são a Europa e a 
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Ásia Central que, juntas, descartam o equivalente a 54 sacos plásticos em 

microplásticos por pessoa e por semana nos oceanos. 

Na indústria têxtil, os processos de acabamento e tingimento criam resíduos 

classificados como Classe I: Perigosos (são aqueles que apresentam periculosidade 

e características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade). 

O Guia Técnico Ambiental da Indústria Têxtil confirma esses dados: 

 

Geração de efluente e cor: a composição dos efluentes têxteis varia de 
acordo com as diversas características dos processos produtivos, dificultando 
a consolidação de dados gerais. Os setores produtivos de tinturaria, 
estamparia e engomagem/desengomagem são os principais geradores de 
efluentes com concentrações de carga orgânica por matéria-prima ou 
produto. A indústria têxtil utiliza diversos tipos de corantes ou anilinas, 
auxiliares químicos que ao serem processados geram um efluente líquido 
com características específicas, necessitando tratamento específico para 
atender a legislação ambiental. (CETESB, 2009). 

 

Esse assunto não será aprofundado, pois entende-se que esse tipo de resíduo 

de Classe I deve ser tratado diretamente pelos produtores, que, no caso, são as 

próprias indústrias. 

 

A norma NBR 10004/04 da ABNT dispõe sobre a classificação dos resíduos 
sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública 
para que possam ser gerenciados adequadamente. A norma classifica os 
resíduos nos seguintes grupos: 
 
1. Resíduos Classe I – Perigosos 
 
Os resíduos considerados perigosos são aqueles que têm características que 
podem colocar em risco as pessoas que manipulam ou que tem algum outro 
tipo de contato com o material. 
 
Para um resíduo ser considerado perigoso, ele deve apresentar pelo menos 
uma das características seguintes: inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, 
reatividade e/ou patogenicidade. 
 
A NBR 10004/04 aponta critérios específicos para o profissional capacitado 
classifique e avalie cada propriedade dos resíduos. A intenção é que se o 
produto for considerado “perigoso”, seja tomada as devidas providências para 
manuseio, transporte e a correta destinação desses materiais. 
 
2. Resíduos não perigosos não inertes (Classe II A) 
 
São resíduos que não se apresentam como inflamáveis, corrosivos, tóxicos, 
patogênicos, e nem possuem tendência a sofrer uma reação química. 
Contudo, não se pode dizer que esses resíduos classe II A não trazem 
perigos aos seres humanos ou ao meio ambiente. 
 
Os materiais desta classe podem oferecer outras propriedades, sendo 
biodegradáveis, comburentes ou solúveis em água. 
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Resíduos dessa classificação merecem a mesma cautela para destinação 
final e tratamento do resíduo de classe I. 
 
3. Resíduos não perigosos inertes (Classe II B) 
 
Os resíduos dessa classificação não têm nenhuma das características dos 
resíduos de classe I. Porém, se mostram indiferentes ao contato com a água 
destilada ou deionizada, quando expostos à temperatura média dos espaços 
exteriores dos locais onde foram produzidos. 
 
Com isso, não apresentam solubilidade ou combustibilidade para tirar à boa 
potabilidade da água, a não ser no que diz respeito à mudança de cor, 
turbidez e sabor, seguindo os parâmetros indicados no Anexo G da NBR 
10004/04. 
 
Após a classificação, deve-se elaborar um relatório ou laudo, contendo 
informações sobre os resíduos. Desse modo é mais fácil para estabelecer 
qual o melhor descarte final, tratamento, transporte, embalagens. (VGR, 
2020). 

 

Continuando na cadeia produtiva da indústria têxtil, existem os pontos de 

atenção da reciclagem dos produtos, sejam eles restos da produção em si, como 

também a reciclagem dos vestuários que chegaram ao final de seu tempo útil, por 

parte dos consumidores. 

 

Quando se fala sobre Logística Reversa, esse tipo de resíduo classe II será o 

foco do presente trabalho, uma vez que existe uma menor complexidade e um menor 

nível de exigências para que o transporte possa, de fato, ser realizado. 

Segundo MILAN et al. (2010):  

 

“percebeu-se que o principal resíduo gerado são aparas e retalhos de tecidos, 
provenientes do processo de corte. Os tamanhos, formas e volumes das 
sobras variam de acordo com os formatos dos moldes, das larguras dos rolos 
de tecidos e do correto descanso destes, pois a empresa já utiliza um sistema 
de modelagem, encaixe e risco informatizado, que otimiza o aproveitamento 
dos enfestos. Constatou-se, aproximadamente, 22% de desperdício.” 

 

Nesse mesmo estudo, foi feita uma análise do valor do desperdício do produto, 

sinalizado na Tabela 1, a seguir:  

 
Tabela 1 – Quantidade de desperdício de matéria-prima 

TECIDOS ENFESTADOS VALOR DA MATÉRIA-PRIMA VOLUME DE DESPERDÍCIO VALOR DO DESPERDÍCIO 

22.420 kg R$ 784.700,00 4,932 Kg (ou 22%) R$ 172.620,00 

 

Fonte: MILAN et al. (2010). 
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É esse ponto, o desperdício do material final, que será o foco do presente 

trabalho, uma vez que o volume de roupas doadas ou recicladas ainda representa um 

valor muito abaixo do esperado, e: 

 

as roupas descartadas feitas de tecidos não biodegradáveis podem ficar em 
aterros por até 200 anos. Apenas 12% das roupas são recuperadas para 
reutilização ou reciclagem. E ainda, menos de 1% de todos os materiais 
utilizados na fabricação de roupas são reciclados para se tornarem novas 
peças de roupa. (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). 

 

Figura 9 - Reciclagem de produtos têxteis 

 

Fonte: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2017). 

 

Figura 10 - Comparativo do nível de resíduos têxteis  

 

Fonte: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2017). 
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O maior impacto ambiental da indústria têxtil está no consumo e poluição dos 

recursos hídricos e no descarte dos materiais. Porém, não se pode deixar de citar a 

poluição do ar, uma vez que outro fator de grande preocupação é a queima do óleo 

combustível e lenha pelas indústrias. A geração dos poluentes está atrelada a 

algumas etapas do processo de produção. Os gases resultantes da queima são 

emitidos com fuligem, dióxidos de enxofre (maior causador da chuva ácida), e 

presença de CO2 (causador do efeito estufa). A emissão desses gases que favorecem 

o efeito estufa ocorre em diversas fases do ciclo produtivo e de vida de uma peça de 

roupa, ela vai desde a produção, transporte e finalmente uso efetivo dos produtos 

(lavagem, secagem e engomagem). 

De forma geral e global, a indústria têxtil é responsável por cerca 10% de todas 

as emissões de CO2. Isso representa um volume de emissões maiores que todos os 

voos internacionais e viagens, além de transporte marítimo juntos. Se nada mudar 

nesse ramo industrial, essa fatia de emissões deve chegar em 26% até 2050, segundo 

Ellen MaCarthur Foundation (2017). 

 

Figura 11 - Produção de Poliéster x Emissão de gases de efeito estufa em 2015 

 

Fonte: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2017). 
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Figura 12 - Comparação de emissão de gases de efeito estufa 

 

Fonte: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2017). 

 

Figura 13 - Poliéster x Algodão - Comparativo de emissão de CO2 

 

Fonte: MENDONÇA et al. (2019). 

 

TUTIA et al. (2015) comentam que: 

 

[...]o mercado de coleta, triagem e recuperação de artigos têxteis usados e 
descartados são fontes geradoras de empregos de baixos salários. 
Observam ainda sobre a importância da adoção de uma coleta mais eficaz 
para os artigos têxteis, no intuito de recolher material seco, limpo e, 
preferencialmente intacto, situação que contribuirá para a eficiência e retorno 
financeiro dos processos de reciclagem. (TUTIA et al., 2015).  

 

Ainda no mesmo trabalho: 
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[...]a reciclagem é um componente-chave da gestão moderna de resíduos, 
sendo o terceiro componente na hierarquia dos 3R´s - Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar. Segundo o autor, cerca de três quartos da população do mundo 
usam roupas de segunda mão, comprados em mercados populares ou 
distribuídos por organizações de caridade. Em paralelo a este pensamento, 
Hawley (2006), considera a reciclagem de têxteis como um processo que 
afeta muitas entidades e evita os custos punitivos do aterro, gera emprego, 
contribui para a caridade, e movimenta um mercado de roupas “usadas” ao 
redor do mundo. (TUTIA et al., 2015).  

 

2.3 Reciclagem de resíduos têxteis na logística reversa 

 

2.3.1 Reaproveitamento de resíduos têxteis 

 

A direção da Logística Reversa tem sido considerada como uma alternativa no 

setor têxtil para diminuir o impacto no meio ambiente, destinando de forma correta os 

resíduos têxteis, evitando seu descarte com resíduos convencionais, proporcionando 

novas capacidades de utilidade e aplicação ao longo de seu ciclo de vida. 

Em 2014, a terceira maior produtora de tecidos no mundo foi responsável pelo 

tratamento de cerca de 170.000 toneladas de resíduos, e por volta de 80% dessa 

quantidade também foi enviada para o aterro sanitário como lixo doméstico. Outro 

fator importante é que esses materiais, dependendo de sua composição, podem levar 

meses ou anos para se decompor, causando enormes danos aos aquíferos, 

contaminando o solo e gerando emissões de gases nocivos, levando a avanços na 

degradação dos gases de efeito estufa e no aquecimento global. (PENSAMENTO 

VERDE, 2018). 

Diversas estratégias têm sido desenvolvidas, junto ao consumidor final, para 

evitar o descarte incorreto ou até desnecessário de peças da indústria têxtil. Os 

brechós, onde as roupas são compradas e vendidas, promovem a circulação de 

produtos a preços baratos, e os estabelecimentos de convertimento, onde os 

indivíduos podem adquirir suas próprias roupas, estão sujeitos à uma avaliação para 

verificar o “valor” pelo qual podem trocar outros itens disponíveis no estoque, doar 

para famílias de baixa renda, ONGs e abrigos, doar roupas em boas condições de 

uso, mas que não se usa mais, que são levadas a quem precisa. 

Há também soluções como o upcycling: técnica de produção de novas peças 

de vestuário, decoração e utensílios domésticos, a partir de peças usadas ou 

defeituosas. Outra aplicação desse método inclui a criação de novos produtos a partir 

de retalhos ou sobras de tecido, graças ao trabalho de artesãos. 
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Além dessas opções, ressalta-se a importância da cooperação entre liderança 

e gestão na regulação dos processos produtivos dentro da empresa para que o 

desperdício seja visto como parte do processo e não como agente externo. As 

mudanças nesse panorama vêm não só das instituições, mas, também, dos 

consumidores finais. 

 

2.3.2 Panorama de derivados têxteis 

 

O termo têxtil, geralmente aplicado aos tecidos, se estende aos fios e 

filamentos, bem como aos tecidos, fiapos, acolchoados, rendas e bordados ou que 

sejam feitos com esses materiais. No entanto, essas matérias-primas são derivadas 

das fibras e, para ser acatada como uma fibra têxtil, esse material deve ser macio, 

flexível, resistente, além de ser capaz de absorver água, absorver umidade, esticar e 

ter capacidade de retorno ao estado inicial após sofrer compressão. Portanto, essa 

fibra tem que apresentar conforto ao ser usada. 

As fibras são separadas em dois grupos: fibras naturais, incluindo origem 

animal, vegetal e mineral, e fibras químicas, incluindo fibras artificiais e fibras 

sintéticas. As fibras naturais, como o nome sugere, são fibras extraídas da natureza e 

por meio de uma série de processos tornam-se adequadas para uso na indústria têxtil. 

Já as fibras químicas são desenvolvidas para minimizar os efeitos do mau tempo e 

das carências naturais, que são adquiridas por síntese química, principalmente a partir 

do petróleo. 

 

Figura 14 - Fibras têxteis 

 

Fonte: FLORISA (2022).  
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Tecidos, que podem ser formados a partir de fibras naturais ou químicas, são 

conhecidos por incidir, principalmente, de estofados, roupas e toalhas, por exemplo. 

O desenvolvimento dessas roupas e revestimentos, por melhor que sejam suas 

matérias-primas, gerará resíduos. 

Esses materiais têxteis são criados por quatro setores principais: fiação, 

tecelagem, malharia, acabamento/conversão e somados ao setor de vestuário, 

formam o chamado setor têxtil. 

 

 

Figura 15 - Cadeia Têxtil 

 
Fonte: AUDACES (2013), adaptado pelos autores. 

 

Em relação à área de fiação, a maior parte dos resíduos é composta por fibras 

naturais. Essa denominação inclui fibras vegetais e animais. São algodão, linho, rami, 

lã, seda e variações dessas fibras. De fato, são as fibras colhidas na natureza e com 

elas pequenos galhos, folhagens e sujeira que devem ser removidos para começar o 

processo de fiação. 

O tecido pode ser malha ou plano. Por tecido plano, diz-se qualquer suporte 

têxtil, incluindo trama e urdidura. Ou seja, feito pelo entrelaçamento de fios, tanto na 

horizontal (trama), quanto na vertical (urdidura). Para se ter esse tecido, deve ser feito 

no setor têxtil. Os pontos desenvolvidos pela área de malharia são feitos com laçadas 

no mesmo sentido horizontal. 

Os defeitos regionais mais comuns são, geralmente, encontrados nos 

ligamentos, ou seja, na combinação de fibras escolhida para o tecido final. Outra 

possibilidade ocorre com erros ou manuseio incorreto das máquinas. É importante 

monitorar o processo produtivo para que o problema seja resolvido rapidamente, 

diminuindo o desperdício. 

O setor de enriquecimento se destaca como aquele que mais remove resíduos, 

sólidos e de base aquosa. Por exemplo, essa área inclui limpeza, tingimento, 

acabamento, maleabilidade e melhor impressão. 

No entanto, na fase de corte e fabricação percebe-se que a maior concentração 
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de resíduos sólidos é de produtos pré-consumo. Após a finalização da prototipagem 

de uma peça de vestuário, essas informações são enviadas ao cortador, visando o 

melhor aproveitamento e desempenho possível do tecido em questão. No entanto, 

essa utilização ocorre em cerca de 85% do tecido, sendo inevitável a produção de 

aparas e o descarte do papel utilizado no processo. A peça de corte é então guiada 

para a costura e é isso que causa resíduos de linha, fios e pequenos detritos gerados 

pela fresa (máquinas de acabamento). 

 

2.3.3 Logística Reversa 

 

A Logística Reversa refere-se a um conjunto de medidas que visam destinar 

e/ou reaproveitar os resíduos sólidos gerados por todo o processo produtivo das 

empresas. No que diz respeito à linha têxtil e seus processos produtivos, é 

imprescindível a destinação correta dos resíduos, fios, retalhos e todos os substratos 

têxteis e de vestuário que são lançados no meio ambiente, sendo esse resíduo mais 

completo. É importante enfatizar que existem medidas não apenas para as empresas, 

mas, também, para os consumidores finais para descartar adequadamente as roupas 

danificadas ou desgastadas no ponto de uso.  

Ressalta-se que, seja qual for a forma de implantação da Logística Reversa, é 

necessário demonstrar o cumprimento dos objetivos. Os certificados baseados em 

compensação ambiental são evidências sólidas de facilidade de uso, facilidade de 

aquisição e remuneração garantida para as cooperativas, associações e centros de 

classificação em geral, dando mais autonomia e profissionalização a esses 

trabalhadores. 

 

2.3.4 Outros agentes que facilitam a cadeia de reciclagem têxtil 

 

Gerenciar a cadeia reversa, globalmente, significa trabalhar com vários 

parceiros reversos, garantindo o fluxo de materiais de qualidade com a mesma 

sofisticação e complexidade da entrega direta. Nesse sentido, é importante destacar 

três ideias de negócios que tiveram um grande crescimento e oferecem soluções 

urgentes que são ou podem ser replicadas para a cadeia de reaproveitamento de 

resíduos têxteis. 

O primeiro tipo de ideias de negócios que pode ser replicado no setor têxtil são 
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os que trabalham com um modelo de compensação ambiental aplicado à Logística 

Reversa, em resposta a uma realidade social e econômica única do Brasil, como a 

empresa de embalagens EuReciclo®.  

Ao adotar a solução EuReciclo®, as empresas destinam recursos à cadeia de 

reciclagem para reduzir o impacto ambiental das embalagens pós-consumo e, em 

troca, recebem um Certificado de Reciclagem. O certificado comprova que certa 

quantidade de embalagens em grandes grupos (papel, plástico, vidro ou metal) foi 

enviada para reciclagem pelo operador. Essa solução aplicada à cadeia têxtil pode 

facilitar ou favorecer a circulação, principalmente em empresas que vendem produtos 

ao consumidor final, em que roupas e utensílios domésticos são, em sua maioria, 

descartados por engano. 

Outra iniciativa que pode ser ampliada para o setor têxtil, em todos os elos da 

cadeia, são as soluções de atendimento da empresa VG Resíduos®. A organização 

desenvolveu um mercado com o objetivo de facilitar o comércio de resíduos de 

diversas espécies. Assim, as empresas interessadas em vender ou comprar resíduos 

podem anunciar e encontrar facilmente o que têm. Também é possível, por meio do 

site, encontrar destinatários certificados e negociar de forma fácil e segura. 

Por fim, outra solução muito interessante, mesmo para pequenas empresas 

com menor quantidade de resíduos, é a ideia proposta pela empresa Banco de 

Tecidos, que disponibiliza um sistema de troca e comercialização de sucata têxtil. 

Essa iniciativa dedica-se à circulação de tecidos reutilizáveis e aborda o resto da 

tecelagem, alfaiataria e oficina, trazendo esse material de volta ao mercado, por meio 

de um sistema de troca e comércio misto. 

O crescimento do mercado de reutilização de resíduos têxteis está em 

construção. Essas são apenas algumas iniciativas nesse sentido, mas o campo de 

ideias e projetos desenvolvidos, principalmente, do ponto de vista da Logística 

Reversa é extremamente amplo e pode transformar os sistemas produtivos de várias 

maneiras, trazendo benefícios para a sociedade. 

 

2.4 Mercado de crédito de carbono 

 

O efeito estufa é um fenômeno natural benéfico causado pela concentração de 

certos gases na atmosfera. Esses gases são absorvidos pela Terra permitindo que 

parte da radiação solar seja refletida de volta ao espaço, mantendo, assim, a Terra 



43 

 

 

  

aquecida e habitável. Industrialização, desmatamento, agricultura e outros usos dos 

recursos da Terra têm emitido gases como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

óxido nitroso (N2O), ozônio (O3), hexafluoreto de enxofre (SF6), vapor de água (H2O), 

clorofluorcarbonos (CFC), que são chamados de gases de efeito estufa (GEEs). Com 

o tempo, o aumento da concentração desses gases na atmosfera pode levar a 

mudanças climáticas. O aumento da concentração de gases de efeito estufa 

produzidos pelas atividades humanas é um dos maiores desafios ambientais que a 

humanidade enfrenta, uma vez que afeta a sustentabilidade do nosso planeta.  

Um indicador que reforça tal preocupação consta no The Global Risks Report 

2021, do Fórum Econômico Mundial, que aponta que um dos riscos de alta 

probabilidade para os próximos 10 anos é, justamente, as condições climáticas 

extremas, falhas em respostas climáticas e danos ambientais causados pelo homem, 

conforme demonstrado nas Figuras a seguir: 

 

Figura 16 - Riscos Ambientais (impacto x probabilidade) 

 
Fonte: WEFORUM (2021). 
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Figura 17 - Maiores riscos por probabilidade e impacto 

 

Fonte: WEFORUM (2021). 

 

Em busca de soluções para um dos maiores desafios do mundo, atualmente, 

as mudanças climáticas, surge o Mercado de Carbono por meio da emissão de 

créditos. O conceito de créditos de carbono foi criado a partir do Protocolo de Kyoto 

(1997), e é basicamente um certificado emitido para uma pessoa ou empresa que 

reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa. O princípio é simples: órgãos 

reguladores de proteção ambiental emitem certificados que autorizam a emissão de 

toneladas de dióxido de enxofre, monóxido de carbono e outros gases poluentes. 

Esses créditos fazem parte de um mecanismo flexível que pode ajudar os países a 

atingir as metas de redução da poluição.  

Levando em consideração a moeda, do chamado mercado de carbono, crédito 

de carbono significa não emitir dióxido de carbono na atmosfera. Para cada tonelada 

não emitida, é gerado um crédito de carbono. Portanto, quando um país consegue 

reduzir essa tonelada de emissões, ele recebe um certificado emitido pelo Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo (MDL), ou seja, recebe créditos que podem ser usados 

para comercializar com países que não atingiram sua meta. Vale lembrar que, apesar 

dos objetivos de redução serem globais, cada país possui uma meta individual, de 

acordo com o seu estágio de desenvolvimento, ou seja, países mais desenvolvidos 

possuem metas mais agressivas, pois historicamente eles são mais responsáveis 
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pelas grandes emissões de GEE na atmosfera.  

As emissões são classificadas como escopo 1, 2 e 3. De forma simples, o 

escopo 1 caracteriza-se por emissões diretas da companhia, no caso da Azul Linhas 

Aéreas®, por exemplo, pelas emissões de seus aviões por meio da queima de 

combustível. Emissões de escopo 2, são classificadas como sendo aquelas que são 

emitidas indiretamente, por exemplo, consumo de energia elétrica. Já o escopo 3 

define-se como as geradas por agentes terceiros à companhia, por exemplo, frota de 

carros de um parceiro de transporte. As emissões de escopo 1 e 2 são, 

necessariamente, contabilizadas e reportadas, obrigatoriamente. Já as de escopo 3 

são de relato não obrigatório, ou opcional, devido a governança de controle da 

medição do agente terceiro. 

O mercado de carbono funciona baseado em dois modelos, um é conhecido 

como “Voluntário”, que se caracteriza pela ação de empresas que compensam suas 

emissões comprando créditos de carbono de quem consegue comprovar que retira 

GEE da atmosfera. O outro, denominado “Regulado”, consiste em um modelo 

estruturado, com regulamentação e mantido pelos governos, sendo que as empresas 

precisam comprometer-se em reduzir as suas emissões.   

Apesar de ser algo previsto no artigo 6 do Acordo de Paris (2006), o mercado 

de créditos de carbono ainda tem sido discutido entre os diversos órgãos 

internacionais para haver uma regulamentação, tema esse de alta relevância em 2021 

na COP26 em Glasgow, Escócia. No caso do Brasil, há um projeto de lei (PL 528/21) 

em tramitação na Câmara pelo deputado amazonense Marcelo Ramos, complementar 

à Política Nacional para Mudanças Climáticas, que institui por meio desse PL, o 

Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), que visa regulamentar as 

transações de créditos de carbono no país. Esse projeto será usado para nortear as 

negociações com governos, empresas e pessoas físicas que possuem metas de 

redução de GEE, definidas por tratados e leis internacionais, objetivando, assim, 

transparência das negociações de crédito de carbono no país.  

Mesmo sendo uma iniciativa do governo, o texto prevê um modelo voluntário 

cujas negociações são isentas de PIS, Cofins e CSLL. No mercado global, o Brasil é 

considerado um grande potencial de protagonismo em geração de créditos e, 

consequentemente, de receita baseada nessa comercialização, em virtude, 

principalmente, de sua área verde.  

Estima-se que, até 2030, o Brasil irá gerar US$ 100 bilhões em créditos de 
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Carbono (CNN, 2021). O relatório da XP Investimentos mostrou que “em 2020, o valor 

total do mercado de carbono atingiu € 229 bilhões, um crescimento de quase 20% em 

relação ao ano anterior e mais de 5x desde 2017” (XP INVESTIMENTOS, 2021), 

evidenciado na Figura 18, a seguir: 

 

Figura 18 - Tamanho do mercado de carbono 

 
Fonte: XP INVESTIMENTOS (2021).  

 

Nesse mesmo relatório, destacou-se ao investidor algumas empresas que 

obtiveram resultados por meio do engajamento com a sustentabilidade. Dentre elas, 

a empresa de carros elétricos TESLA® que captou US$ 500 milhões em receita com 

a comercialização de créditos de carbono por meio do seu processo de geração de 

energia renovável. No Brasil, as empresas São Martinho® e Jalles Machado® (ambas 

produtoras de açúcar e etanol), e Orizon (tratamento e recuperação de resíduos), são 

destacadas como bons exemplos de engajamento de iniciativas ASG e, portanto, são 

reconhecidas como boas opções de investimento, corroborando com a visão de 

mercado global sustentável, no qual quem engaja-se tem mais chances de captação 

de recursos para continuar a crescer. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 Conceito 

 

Considera-se metodologia de pesquisa científica “um procedimento formal com 

método de pensamento reflexivo que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. 

(LAKATOS e MARCONI, 2007, p. 43). Assim, será utilizada a pesquisa para obtenção 

de respostas a questões específicas deste projeto aplicativo.  

Complementando, para os autores MOROZ e GIANFALDONI (2006): 

 

O caráter coletivo do conhecimento reflete não só o fato de que o homem não 
produz conhecimento sozinho, como o fato de que o conhecimento, uma vez 
produzido, interfere na vida do próprio homem. Ao serem formulados e 
veiculados, as ideias e os conhecimentos contribuem para a manutenção e a 
justificativa da própria sociedade – nas suas relações, seus costumes e seus 
valores – ou para sua modificação. (MOROZ e GIANFALDONI, 2006, p. 10). 

 

A geração do conhecimento interfere na vida do homem em sociedade e, tal 

conhecimento, ao ser colocado em prática, pode contribuir, dentre outras coisas, para 

a modificação da própria sociedade. E é exatamente isso que se busca na concepção 

deste projeto aplicativo, apresentar uma solução, por meio da Logística Reversa, de 

tal modo que possa modificar a sociedade a se basear em um consumo mais 

sustentável. 

Para COELHO (2020):  

 
“...a pesquisa científica é a investigação de um fenômeno. O objetivo de 
qualquer pesquisa vai ser sempre encontrar a solução para algum problema. 
É por isso que todos os professores dizem que toda pesquisa parte de um 
problema de pesquisa. A metodologia científica é, portanto, o conjunto de 
procedimentos desse processo de investigação. Os procedimentos de 
investigação são os mecanismos de coleta e de análise de dados. Por essa 
razão, a descrição da metodologia científica é a definição de quais 
procedimentos serão utilizados para a coleta e para a análise de dados. Isso 
não significa dizer que existe um conjunto de diretrizes imutáveis para seguir 
à risca. Mas que é necessário construir um procedimento de pesquisa lógico 
que se adapte às necessidades e aos objetivos da pesquisa.” 

 

Dessa forma, partindo do que foi exposto acima, e seguindo os preceitos de 

COELHO (2020), será utilizado um procedimento lógico de pesquisa que foi pensado 

e adaptado a este projeto aplicativo, por meio de estratégias considerando a 
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abordagem, a natureza, os objetivos da pesquisa, o método e os procedimentos 

técnicos necessários para se chegar a uma conclusão. 

 

3.1.1 Quanto à abordagem 

 

A abordagem da pesquisa será uma análise dos dados coletados e irá 

compreender o objeto da pesquisa. Neste projeto, será utilizada a pesquisa qualitativa 

buscando entender os fenômenos da Logística Reversa, em meio ao contexto ASG e 

a poluição gerada pela indústria têxtil. 

 

3.1.2 Quanto à natureza 

 

A pesquisa será aplicada, ou seja, terá o objetivo de gerar conhecimentos 

novos, mas, acima de tudo, terá como foco a aplicação desses novos conhecimentos 

para solucionar problemas bem específicos levantados por este projeto. Portanto, 

haverá a preocupação de que este seja relevante e aplicável. 

 

3.1.3 Quanto aos objetivos 

 

A pesquisa será exploratória, pois levará em consideração o grau de 

conhecimento que os integrantes do projeto possuem com o tema, bem como o quanto 

poderá ser aprofundado. O objetivo será conquistar maior familiaridade para 

compreensão do tema por meio de pesquisa bibliográfica, benchmarkings, estudo de 

caso, consulta em sites de internet etc. 

 

3.1.4 Quanto ao método 

 

Será utilizado o método hipotético-dedutivo, pois pretende-se trazer 

exatamente a parte dedutiva desse processo que é tentar concluir que a(s) hipótese(s) 

confirmada(s) nesse projeto se aplica(m) a outros casos. Na conclusão deste projeto, 

tentar-se-á validar ou refutar a possibilidade de se utilizar a Logística Reversa no pós-

consumo da indústria têxtil, de forma a viabilizar ou não uma operação sustentável. 

Entretanto, cabe ressaltar, que a conclusão apresentada aqui não irá esgotar o tema, 

podendo este ser ponto de partida para projetos futuros. 
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3.1.5 Quanto aos procedimentos técnicos 

 

Os procedimentos técnicos são as características básicas para qualquer 

pesquisa. Para tanto, será utilizada a pesquisa bibliográfica, na sua grande maioria 

extraída de livros, artigos e revistas científicas. Entretanto, como serão abordados 

temas mais atuais, tais como meio ambiente, ASG e mercado de crédito de carbono, 

dentre outros, serão utilizadas diversas outras fontes de pesquisa, que servirão para 

embasar o projeto como um todo. 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

4.1 Análise e levantamento do problema 

 

4.1.1 Problema: O que fazer com o descarte de uniformes? 

 

Qual o volume e local onde os uniformes profissionais são descartados? 

Quando os uniformes são descartados de forma inadequada, com o lixo orgânico, por 

exemplo, o resíduo têxtil não pode ser mais utilizado para reciclagem, devido à sua 

contaminação. Além disso, muitas dessas peças são doadas, sem qualquer tipo de 

preocupação, gerando um risco à segurança, caso a empresa detentora desses 

uniformes não se preocupe com a sua descaracterização. Poucas empresas se 

atentaram para esse problema, por não possuírem ou desconhecerem empresas 

capazes de realizar o descarte ecológico adequadamente após o fim do seu ciclo de 

vida, além do fato de que grande parte poderia ser reaproveitada como matéria-prima, 

dando oportunidade à indústria de produzir mais utilizando novos recursos.  

Outro tipo de descarte comum dos uniformes é a própria incineração, em que 

as vestimentas são incineradas em fornos industriais com o intuito de reduzir o volume 

do resíduo, sendo que, após a queima, os resíduos finais são enviados a lixões e 

aterros sanitários. 

Esse problema não está ligado somente aos uniformes, as roupas domésticas 

descartadas no lixo orgânico podem demorar décadas para se decompor nesses 

aterros sanitários, além do fato de que quando são incineradas geram CO² (dióxido de 

carbono) devido à queima dos resíduos sintéticos que compõe aquela confecção. 

Existem empresas que realizam a Logística Reversa desses uniformes, que 

fazem o processo de separação, triagem e trituração, muitas vezes retornando para o 

próprio cliente para emprego em alguma ação sustentável ou para produção de novos 

uniformes. Os resíduos de baixo valor podem ser processados e transformados em 

revestimento acústico ou em cobertores, muito utilizados em ações sociais para 

pessoas de vulnerabilidade social. 

A PNRS (BRASIL, 2010) prevê o descarte incorreto do material têxtil como 

crime ambiental, e o descumprimento da norma NBR 10.004/2014 pode também 

incorrer questões legais, caso não seja dada a devida atenção quando ocorre o 

descarte dos uniformes de forma inadequada, prejudicando duplamente o meio 
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ambiente, seja pela nova demanda de recursos finitos para sua produção ou 

contaminação do ecossistema pelo descarte inadequado. 

A boa gestão dos resíduos descartados passa por uma série de etapas, desde 

a identificação de como será a destinação correta dos resíduos em questão, até a 

identificação e seleção de empresas certificadas que realizam essa destinação de 

maneira ecologicamente correta. 

Inclusive, toda empresa que se propõe a realizar esse tipo de descarte precisa 

de certificados para cada etapa do processo, garantindo, assim, o cumprimento das 

exigências legais e, consequentemente, possuir dados para comprovar a destinação 

correta dos materiais. Isso tudo se deve ao fato de que existem normativas nacionais 

e internacionais que regulam o licenciamento ambiental e procedimentos a serem 

cumpridos, tanto pelas indústrias, quanto pelas empresas que irão realizar a 

destinação final dos resíduos. 

 

4.1.2 Qual o tamanho desse problema? 

 

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção – ABIT (2022), o Brasil tem o quarto maior parque produtivo de confecções 

do mundo, e se posiciona como quinto maior produtor têxtil mundial. Estima-se, ainda, 

que 170 mil toneladas de resíduo têxtil poderiam ser aproveitadas pelo próprio setor, 

tendo a Logística Reversa como principal parceira. O desperdício dos restos de tecido 

é descomunal. A ABIT (2022) estima que, aproximadamente, 90% dos resíduos são 

descartados indevidamente. Parte dessa produção se concentra em uniformes 

profissionais, sendo que são produzidas 256 milhões de peças por ano. 

A indústria têxtil é considerada como umas das mais poluidoras do mundo. No 

seu processo produtivo podem ser utilizados 8.000 tipos de produtos químicos. Sete 

tipos de pesticidas utilizados no cultivo do algodão são considerados cancerígenos. 

Os estudos de Almeida et al. (2016), apontam que os produtos têxteis são 

praticamente todos recicláveis. Porém, a taxa de reciclagem desses, seja no pré ou 

pós-consumo, não é muito relevante. Foi realizado um estudo que determinava as 

ações dos fabricantes para que os produtos têxteis pudessem ter uma maior aceitação 

e um mercado de fibras recicladas. Os resultados ressaltaram três grandes questões 

em relação aos produtos e processos de reciclagem, são elas: a falta de mercado, 

falta de equipamentos e custo do produto. Algumas outras questões como estratégias 
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de marketing foram comentadas como sendo outra forma de disseminar o processo 

aliado à publicidade cooperativa. Outros estudos concordam quanto à importância de 

se desenvolver nos consumidores uma consciência de consumo e o conhecimento 

sobre produtos têxteis reciclados. (TUTIA et al., 2015). 

Segundo a ELLEN MACARTHUR FOUNDATION (2017), “em 2030 estima-se 

que o nível total de resíduos de vestuário possa chegar aos 148 milhões de toneladas 

– equivalente ao desperdício anual de 17,5 kg per capita em todo o planeta”.  

 

4.1.3 Financeiramente é viável a Logística Reversa de uniformes? 

 

É necessário entender que as empresas engajadas nesse propósito estão 

preocupadas com a geração de valor para os seus colaboradores, investidores, 

clientes e na comunidade local. Uma instituição com mau planejamento ambiental 

consome muito mais recursos e energia, ocasionando maior custo produtivo.  

A motivação das empresas em realizar a Logística Reversa, normalmente, está 

ligada a três âmbitos principais: ambiental, financeiro e legal. Normalmente, as 

empresas focam no eixo ambiental para geração de valor, de forma a criar uma 

vantagem competitiva por meio da criação de uma imagem de empresa ecológica e 

preocupada com o meio ambiente que a rodeia. Assim, existe a demonstração de que 

a empresa está preocupada com o impacto ambiental de suas atividades e produtos, 

e a redução desse impacto, de maneira geral, cria um importante elemento de 

marketing.   

No âmbito legal, existe uma pressão na legislação existente que impulsiona o 

desenvolvimento de políticas para promover a Logística Reversa em diversos pontos 

da cadeia produtiva. 

O maior ponto do problema, se concentra no âmbito financeiro. É nesse ponto 

que o fator econômico entra em cena como motivação para a Logística Reversa. 

Normalmente, a operação da Logística Reversa em si não se configura como um 

produto de alto rendimento, uma vez que os produtos transportados já estão no final 

de sua vida útil, o que rebaixa muito o valor agregado dos produtos transportados, e, 

por vezes, o frete em si se torna mais caro que o produto transportado em questão. 

O desafio da Logística Reversa pode ser distribuído em categorias, sendo elas 

os aspectos políticos, legais, operacionais e sociais. Os Quadros abaixo demonstram, 

de maneira objetiva, os desafios de cada categoria: 
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Quadro 1 - Aspectos políticos e legais dos desafios para a implantação de 

Sistemas de Logística Reversa (SLR) no Brasil. 

 

Fonte: COUTO e LANGE (2017). 
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Quadro 2 - Aspectos operacionais dos desafios para a implantação de 

Sistemas de Logística Reversa (SLR) no Brasil. 

 

Fonte: COUTO e LANGE (2017). 
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Quadro 3 - Aspectos sociais dos desafios para a implantação de Sistemas de 

Logística Reversa (SLR) no Brasil. 

 

Fonte: COUTO e LANGE (2017). 

 

A sigla ASG tem sido uma resposta importante e necessária das empresas 

aos desafios da sociedade contemporânea, especialmente na integração da geração 

de valor econômico com foco na governança ambiental, social e corporativa. É uma 

forma de mostrar responsabilidade e compromisso com os mercados em que atuam, 

seus consumidores, fornecedores, colaboradores e seus investidores. Esses três 

pilares são utilizados como critérios para entender se uma empresa possui 

sustentabilidade corporativa, estendendo a perspectiva de análise de negócios para 

além das métricas financeiras. Instituições estão buscando o ASG para se tornarem 

cada vez mais eficientes. Processos produtivos que respeitam a saúde e bem-estar 

dos colaboradores, segurança e respeito na comunidade ao seu redor podem reduzir 

custos, proporcionando novas oportunidades quando o produto se torna mais 

sustentável no mercado, atraindo novos investidores e clientes preocupados com 

programas sustentáveis. 

Segundo Marcelo Bacci, CFO da empresa brasileira de papel e celulose, 

Suzano, “as práticas de ASG podem trazer resultados financeiros melhores”. A 

empresa Suzano®, no final de 2020, captou mais de US$ 500 milhões com uma 
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emissão de liked bond, “resultado da menor taxa de juros da história”, comenta o 

executivo. (VIRI, 2020).  

Como mensurar os ganhos com ASG? Essa é uma pergunta cada vez mais 

frequente atualmente. As indústrias que demonstrarem as melhores práticas de ASG 

começam a usufruir de taxas financeiras mais atrativas disponibilizadas pelo mercado 

se atingirem a performance sustentável.  

Estima-se que US$ 30 trilhões de dólares estão investidos em empresas que 

praticam ações sustentáveis e não param de crescer nos últimos anos. No Brasil, 

segundo a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais (AMBIMA), também teve crescimento considerável, pelos dados da entidade, 

a procura aumentou no último trimestre ultrapassando 787%. Com isso, deixou de ser 

apenas ações de marketing e passou a ser estruturas corporativas mais profundas 

para geração de valor, definidas pelas regras da ONU e pelo Fórum Econômico 

Mundial (VEJA, 2021). 

As transformações digitais estão revolucionando os mercados, o fenômeno 

ASG pode ser comparado a essa transformação, empresas, sociedade e governos 

estão cada vez mais preocupados na adoção das boas práticas do ASG. Esse 

fenômeno vem para mudar o mundo empresarial e financeiro das empresas. O 

impacto na sustentabilidade ambiental passou a ser monitorado pelos grandes 

investidores e se tornou decisivo pelas instituições financeiras na escolha de seus 

investimentos.  

 

4.2 Benchmarking 

 

4.2.1 ADS Logística Ambiental® 

 

No início de janeiro de 2022, teve-se a oportunidade de realizar contato com o 

Sr. Adalberto Panzan Jr., proprietário da empresa ADS Logística Ambiental®, para 

realizar benchmarking do projeto aplicativo referente ao tema Descarte de Resíduos 

Têxteis, tendo a oportunidade de conhecer todos os pontos que a legislação e 

agências reguladoras preveem, e suas dificuldades no seu trâmite. 

Na fundação da ADS Logística Ambiental®, o principal objetivo era disponibilizar 

para as empresas opções de coleta de materiais alcalinos (pilhas) e lâmpadas, pois o 

mercado começava a ter um olhar de preocupação para o impacto ambiental no 
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descarte inadequado. Ainda não existiam políticas de sustentabilidade claras para 

agregar valor às Cias. No decorrer dos anos, o tema começou a ganhar grande 

relevância, proporcionando uma transformação para a ampliação da Logística 

Reversa para outros itens como eletrônicos, toners, calçados, uniformes e entre outros 

resíduos gerados no dia a dia. 

Com o avanço das políticas de compliance ambiental foi necessário 

desenvolver suporte para quantificação dos resíduos, para demonstrar a economia 

circular, com o propósito da destinação dos resíduos de forma adequada 

transformando-os em matéria-prima, evitando, assim, a utilização de novos recursos 

na produção. A sociedade está, cada vez mais, dando credibilidade às empresas que 

possuem políticas ambientais definidas, aumentando o seu valor e relevância. Elas 

também contribuem para indicadores de ISO 14001 entre outras normas. 

Uma das maiores dores para operacionalizar a coleta dos materiais e o seu 

acondicionamento, ainda é a Logística Reversa, pois existe uma diferença muito 

grande entre ela e os itens que não possuem valor comercial, entre outras ações que 

contribuem para o sucesso da operação. 

“O propósito da nossa Logística Reversa é prover soluções ambientais de itens 

descartados para que sigam um caminho rastreado, desde o seu ponto de consumo 

até a sua destinação final, de forma correta” enfatiza Adalberto Panzan Jr. 

Os compromissos com ASG são uma realidade para as empresas em todo o 

mundo, para o atingimento dos parâmetros ambientais de compliance. Além de 

preservar o meio ambiente, o reaproveitamento dos resíduos também colabora com a 

redução dos lixões e aterros sanitários, altamente poluentes para o meio ambiente, 

evitando a exploração de novos recursos naturais e gerando economia. 

As secretarias estaduais, municipais e o governo Federal, com o Programa 

Lixão Zero, começam a estabelecer políticas de Logística Reversa de vários itens do 

nosso consumo, com a homologação de pontos de coleta para destinação. Alguns 

países da Europa já estão coletando resultados expressivos com a Logística Reversa. 

De acordo com os governos Europeus, a Logística Reversa representa uma prioridade 

para os Ministérios do Meio Ambiente, com o lançamento de novos programas de 

reaproveitamento e destinação. 

Adalberto Panzan Jr. ainda destacou que grande parte das ações necessita da 

conscientização das pessoas, não adianta apenas querer, precisa-se convocar a 

sociedade e realizar convênios com instituições que acreditam no propósito para um 
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mundo melhor, só assim se iniciará uma transformação para reduzir o perigo iminente 

com a escassez dos recursos ambientais. 

 

4.2.2 Azul Cargo® 

 

Em março de 2022, foi realizado um benchmarking com o Sr. Douglas Moreira 

Pacheco (Gerente de Planejamento de Cargas SR) da Azul Cargo®. 

Foi apresentado o presente projeto aplicativo de Logística Reversa para 

resíduos sólidos do tipo têxtil, mais especificamente, uniformes das empresas, com o 

objetivo de restringir o escopo, saindo do campo de varejo e focando apenas no 

Business to Business (B2B) e a busca de uma parceria com a empresa Retalhar®. 

Após a explicação do escopo, o Sr. Douglas, manifestou-se otimista quanto ao projeto, 

corroborando com a questão ASG da Azul Cargo® e sendo, portanto, considerado um 

diferencial como oferta de serviço para os clientes da companhia. 

Em seguida, foi abordada a possibilidade de realização de benchmarking com 

alguns clientes Azul Cargo®, com o objetivo de identificar como os uniformes são 

destinados nessas companhias, para entender o interesse e dificuldades quanto à 

destinação deles. O Sr. Douglas informou que seria viável devido já ter tido iniciativas 

similares, anteriormente, para outros projetos da Azul Cargo®. 

O único ponto levantado durante o benchmarking pelo Sr. Douglas, com relação 

ao projeto aplicativo, foi a busca de um modelo de negócios que consiga dar exposição 

à marca Azul Cargo®, uma vez que, inicialmente, a proposição é que esse serviço de 

Logística Reversa seja um bônus aos clientes corporativos da Azul Cargo®, não 

havendo cobrança, corroborando com a veia ASG que a Azul Cargo® tem buscado ter 

e levar ao mercado, beneficiando a todos os envolvidos. 

 

4.2.3 Retalhar® 

 

Em março de 2022, foi a vez de conversar com Gabriel Castanho, responsável 

pela área comercial da Retalhar®. Abaixo segue as perguntas e respostas dessa 

conversa: 

 

1) O processo de transporte de uniformes até a Retalhar® é uma dor para 

possíveis clientes? 
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Resposta: Com certeza. Costumamos dizer que a Retalhar®, é um negócio social, 

onde a gente faz a Logística Reversa de resíduos têxteis, em geral (antes era 

apenas uniformes). Por que é uma dor? Porque eu acredito que logística é uma 

coisa muito maior que transporte. Não é só mover uma carga de A para B. É 

considerar todo o impacto ambiental e todo custo envolvido nisso. E tem muita 

burocracia para transportar resíduo, e que entra na questão do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), pois quem tem a obrigação do 

PGRS só pode enviar resíduo com o Manifesto de Transporte de Resíduo 

(MTR), e nem todas as transportadoras têm autorização para trabalhar, 

precisam fazer o cadastro no Sistema Estadual de Gerenciamento Online de 

Resíduos Sólidos (SIGOR) para o Estado de São Paulo. Por si só, já é um 

processo burocrático, mas que envolve um pensamento logístico, o que faz 

mais sentido. Inclusive, as maiores transportadoras do Brasil, muitas delas 

fornecedores da Retalhar®, sofrem com essa burocracia. Então, é possível 

imaginar que não é algo tão simples. 

 

2) Um uniforme que é enviado para cliente (quando ele compra), por não ser 

considerado descarte, o processo é considerado diferente? 

Resposta: Sim, muito mais simples. Você não precisa ter todo esse cuidado para 

poder transportar apenas com MTR, limitando apenas algumas transportadoras 

que possuem o cadastro no SIGOR. Por conta dessa “especialização” que as 

transportadoras possuem, o valor do frete é mais alto, elas cobram mais, pois 

elas têm esse diferencial (possibilidade de transportar resíduos). Essa 

obrigatoriedade é nova, com uma lei que entrou em vigor em 2021, é muito 

recente. 

 

3) Então, obrigatoriamente, o transporte do resíduo precisa ser com uma 

transportadora com MTR? 

Resposta: Apenas se houver a obrigatoriedade da empresa em ter um PGRS. Se 

não houver essa obrigatoriedade, basta emitir uma NF de simples remessa 

para o transporte acontecer, o que transforma o processo muito mais simples 

e barato. 

 

4) Quem é obrigado a ter o PGRS? 



60 

 

 

  

Resposta: Precisa verificar a lei que institui esse plano. 

 

5) Uniforme é considerado um resíduo? 

Resposta: Sim, com certeza. Ele é um resíduo têxtil enquadrado na categoria de 

resíduos sólidos. 

 

6) Mesmo com iniciativas como upcycling, para transformar o uniforme em outro 

produto, ainda assim é considerado resíduo? 

Resposta: Sim, é considerado resíduo, mas só se a empresa estiver obrigada pelo 

PGRS. Inclusive, uniformes novos que não foram utilizados, são enquadrados 

como resíduos, pois estão sendo encaminhados para serem vendidos, por 

exemplo, estão sendo encaminhados para descarte. 

 

7) Conceitualmente, qualquer produto que esteja sendo encaminhado para 

descarte (incineração, upcycling etc.), é considerado resíduo? 

Resposta: Sim, principalmente se estiverem sendo encaminhados para a Retalhar®, 

pois a nossa Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) não 

nos possibilita fazer qualquer outra coisa com o resíduo, a não ser destinar. A 

Retalhar®, do ponto de vista fiscal, é um destinador, a gente só pode beneficiar 

o resíduo e preparar ele para ser reciclado ou reaproveitado, ainda que seja um 

material novo (nunca usado e ainda na embalagem). 

 

8) Quem precisa ter o MTR e o cadastro no SIGOR? 

Resposta: Todos da cadeia do resíduo, ou seja, o gerador (cliente da Retalhar®), a 

transportadora (fornecedor da Retalhar®) e o destinador (Retalhar®), pois o 

governo utiliza do MTR para rastrear o resíduo e sua destinação. 

 

9) Sabe dizer sobre o custo e complexidade para ter o MTR? 

Resposta: Não é caro e nem complexo. A gente já conversou com transportadoras 

que não tinham e eles se cadastraram e começaram a operar. 

 

10) Alguma região do Brasil possui maior dificuldade de atendimento por parte da 

Retalhar®? 
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Resposta: Sim. A operação da Retalhar®, hoje, é na cidade de São Paulo e, por 

conta disso, acima de 1.000 a 1.500 km, em geral, não é uma regra, mas é 

baseado em estudos desenvolvidos pela Retalhar®. É praticamente inviável o 

transporte dos resíduos até a Retalhar®, porque, normalmente, o custo de 

transporte, levando em consideração que são transportados exclusivamente 

pelo modal rodoviário, é maior que o serviço cobrado pela Retalhar®. A gente 

até tem clientes mais distantes, entretanto, são clientes que geralmente 

possuem, de alguma forma, outras formas de entregar os resíduos na Retalhar® 

(frete-retorno, por exemplo), o que viabiliza o transporte. Para distâncias muito 

grandes (Região Norte e boa parte da Região Nordeste), a gente nem faz 

cotação. Outra questão, é que a cadeia de reciclagem têxtil, é muito restrita ao 

sudeste. 

 

11) E nesses casos, de clientes muito distantes, qual a alternativa? 

Resposta: Normalmente, esses clientes preferem utilizar de outros meios, como por 

exemplo, destinar para aterros perto ou até mesmo incinerar. Essa alternativa, 

não chega a ser um concorrente da Retalhar®, mas é um substituto, que 

claramente não é sustentável e que está contribuindo para emissão de CO2, 

mas é uma alternativa muito mais barata. 

 

12) Considerando que a questão do custo seja resolvida por meio de uma solução 

apresentada por este projeto aplicativo, não há nenhuma outra questão para 

que a Retalhar® possa atender a esses clientes mais distantes, certo? 

Resposta: Certo, o problema é exclusivamente o custo. 

 

13) Especificamente, para essa questão do frete, como é a cotação da Retalhar®? 

Vocês indicam alguma transportadora e o cliente negocia diretamente com 

eles, ou vocês embutem no preço do serviço?  

Resposta: A gente tem duas formas de precificar o frete. A Retalhar® não tem 

transportadora própria, então a gente terceiriza. Também não temos uma única 

transportadora com quem trabalhamos, são várias. Na proposta, passamos o 

valor do nosso serviço e, à parte, o valor do transporte, até para que o cliente 

possa comparar quanto está pagando apenas pelo serviço e quanto está 

pagando pelo transporte. A outra forma, seria o gerador do resíduo trazer o 
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resíduo até a Retalhar®, ficando o frete por sua conta sem a intermediação da 

Retalhar®. 

 

14) Considerando que o nosso projeto seja implantado em alguma empresa, a Azul 

Cargo®, por exemplo, seria possível a Retalhar® utilizar desse parceiro em suas 

cotações? 

Resposta: Sim, não vejo problema quanto a isso, desde que esse parceiro consiga 

atender, de fato, considerando todas as especificações necessárias (custo 

reduzido, inclusive). 

 

15) Há alguma padronização de como esses uniformes precisam chegar até a 

Retalhar®? 

Resposta:  Existem alguns tipos de padronização. Primeiro, o mais importante, é 

cuidar para que o resíduo não se torne um resíduo Classe I. Como isso pode 

acontecer? Existem duas categorias de resíduos: Classe I e II. O resíduo 

Classe I é um resíduo que possui qualquer possibilidade de contaminação 

física, química ou biológica e o Classe II não tem essa possibilidade. Então, 

muitas vezes, por falta de processos, o gerador do resíduo deixa o material de 

Classe II exposto a umidade, chuva etc., e ele se transforma em um resíduo de 

Classe I, já não podendo ser reaproveitado para reciclagem. O primeiro 

processo de padronização é cuidar para que um resíduo de Classe II não se 

transforme em um resíduo de Classe I. Depois disso, não é mais tão complicada 

a padronização, bastando apenas acondicionar o resíduo em paletes, bags ou 

caixas. Por fim, por conta do volume e peso, é necessário algum equipamento 

mecanizado para carregar esses materiais para os caminhões, como por 

exemplo, empilhadeiras ou paleteiras (que poderiam ser orgânicas a veículos 

de transporte com rampas articuladas). Importante, também, realizar a 

pesagem do material antes de enviar, pois a cotação do frete é baseada, dentre 

outras coisas, no peso do resíduo.  

 

16) Então essa questão de pesagem, padronização e colocação no caminhão é 

uma preocupação do gerador do resíduo? 

Resposta: Sim, mas há outra questão importante, que é a de separação de 

uniformes (resíduos têxteis) de EPIs, pois, botas, capacetes e outros EPIs, não 
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são aceitos pela Retalhar®, pois não são resíduos têxteis e não podem ser 

misturados com uniforme. O problema é que algumas empresas consideram 

EPI como uniforme, o que gera uma dificuldade no entendimento. Caso a 

Retalhar® receba esse material, será devolvido, gerando um custo adicional ao 

cliente. 

 

17) Após a contratação do serviço da Retalhar®, é gerado algum certificado de 

destinação do resíduo? 

Resposta: Sim, o certificado garante segurança ao cliente, informando qual o 

volume recebido, local de destinação, dentre outras informações. Outro 

documento entregue ao cliente é o relatório de impacto, informando qual o 

impacto causado com aquela destinação correta, bem como o laudo de 

inutilização das peças, com filmagem das peças na Retalhar® sendo 

inutilizadas. 

 

18) Há a possibilidade de se obter esses documentos para análise? 

Resposta: Sim, sem problema, vou disponibilizar a vocês.  

 

19) Além do custo, existem outras dores identificadas pela Retalhar®? 

Resposta: Uma dor muito recorrente é o fato de os clientes da Retalhar® não 

possuírem processos bem definidos para entrega dos resíduos ao 

transportador, por exemplo, informando um peso previamente e durante a 

coleta esse peso ser muito maior. Isso causa muito transtorno, pois, na maioria 

das vezes, o transportador não possui veículo adequado para aquela nova 

demanda, ficando o transporte inviável. Outra dor, é a questão do próprio 

processo de destinação, em que a ausência de processos desencadeia os 

problemas ao longo da cadeia de destinação. E por processos pode-se 

entender como coisas simples, por exemplo, acondicionamento dos uniformes, 

controle de quantidade, controle de vida útil, localização etc. 

 

20)  O nosso projeto, considerando a Logística Reversa dos uniformes com preços 

mais atrativos, faz sentido para o modelo de negócio da Retalhar®? Geraria 

valor aos clientes? 
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Resposta: Faz todo sentido, principalmente se for especializado em tratar os 

resíduos para o nosso modelo de negócio, pois os transportadores não estão 

habituados a tratar de resíduos têxteis e muito menos para algo muito novo, 

que é o que a Retalhar® faz. Entender que uniforme é resíduo têxtil e que é 

muito negligenciado, diferentemente de outros tipos de resíduos, é um 

diferencial. Lembrando que não é apenas ter o MTR, o mais importante é o 

entendimento da transportadora em ter o mesmo cuidado com o resíduo que a 

Retalhar®. 

 

4.2.4 Pesquisa de Mercado 

 

Em março de 2022, foi encaminhado um formulário, constante do apêndice “A”, 

para realização de uma pesquisa de mercado com o objetivo de entender como as 

empresas destinam seus uniformes. Esse formulário foi encaminhado para 35 

empresas e foi respondido por 14% delas, ou seja, 5 foi a quantidade de respondentes. 

As figuras a seguir consolidam os resultados considerados mais relevantes para o 

presente Projeto. 

Para este projeto aplicativo, serão omitidas as razões sociais das empresas 

consultadas, que serão identificadas, quando necessário, pelas letras de “A” a “E”. 

4.2.4.a Segmento das Empresas 

 

Figura 19  - Segmento de atuação das empresas entrevistadas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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De acordo com a Figura 19, majoritariamente, as empresas atuam no ramo de 

transporte (passageiros e logística), e uma respondente de e-commerce de bebidas. 

4.2.4.b Quantidade de Funcionários 

 

Figura 20 - Número de colaboradores das empresas entrevistadas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

De acordo com as respostas, 80% das empresas possuem mais que 500 

funcionários. De acordo com o SEBRAE®, empresas acima 500 funcionários são 

consideradas de grande porte. 

 

4.2.4.c Localização das Empresas 

 

Figura 21 - Regiões onde estão instaladas as unidades em que os 

colaboradores utilizam uniformes 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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Devido ao fato de serem, majoritariamente, empresas de logística, as 

companhias estão situadas em mais de uma região do país, com maior presença na 

região sudeste. 

 

4.2.4.d Existência de alguma área ou pessoa responsável por gerir ASG na empresa  

 

Figura 22 - Existe alguma área ou pessoa responsável por gerir ASG na 

empresa? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

De acordo com a Figura anterior, fica evidente que 80% das empresas 

possuem um profissional voltado para ASG, corroborando, portanto, com a 

preocupação que as empresas têm tido quanto ao assunto.  

 

4.2.4.e O que é considerado uniforme em sua empresa?  

 

Figura 23 - Quais itens são considerados peças de uniforme em sua 

organização? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 



67 

 

 

  

De acordo com a Figura anterior, o vestuário em geral (camisas, bermuda e 

calça) é considerado, por todos, como item de uniforme. EPI foi sinalizado pela 

empresa “E”. A empresa “C” sinalizou gravata como sendo parte do uniforme. 

 

4.2.4.f Quantos colaboradores usam uniforme em sua empresa? 

 

Figura 24 - Quantidade de colaboradores que utilizam uniforme 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

Conforme a Figura anterior, dois terços das empresas entrevistadas possuem 

uniformes para até 1.000 funcionários e 33% acima disso. 

 

4.2.4.g Vida útil dos uniformes 

 

Figura 25 - Tempo médio de troca de uniforme 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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Conforme a Figura anterior, 67% das empresas substituem seus uniformes de 

forma voluntária em até 1 ano. Outros 33% mencionaram que trocam com até 6 meses 

de uso. 

 

4.2.4.h Política de descarte de uniformes 

 

Figura 26  - Sua empresa possui política de descarte de uniformes que 

precisam ser substituídos? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

Na Figura anterior, fica evidente que grande parte das empresas respondentes 

(80%) não possui uma política efetiva para descarte de seus uniformes.  

Obs.: Caso a opção fosse “Sim” o formulário era finalizado. Caso a resposta 

fosse “Não” mais duas perguntas eram adicionadas. 

 

4.2.4.i Objetivo da empresa em realizar a destinação correta 

 

Figura 27 - É objetivo da empresa destinar corretamente? 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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Na Figura anterior fica evidente que 50% das empresas entrevistadas, que não 

possui uma política para descarte de seus uniformes, também não têm uma intenção, 

ainda clara, de efetuar essa destinação de forma adequada. 

4.2.4.j Obstáculo para a destinação correta dos uniformes 

 

Em uma complicação de todas as respostas espontâneas, basicamente, os 

principais desafios apontados para a correta destinação dos uniformes, foram: 

 

Figura 28 - Obstáculos declarados para a correta destinação dos uniformes 

usados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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5 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

5.1   Apresentação da solução 

 

A proposta apresentada tem por foco: 

 

• A conscientização e o entendimento de um possível problema que, até então, 

não havia sido considerado por parte das empresas. 

 

Além dos problemas posteriores, a identificação da necessidade do descarte 

adequado dos uniformes, que são: 

 

• Para quem esse tipo de material deve ser direcionado? 

• Como esse material será entregue ao fornecedor parceiro? 

 

A proposta será apresentada como um modelo padrão, para que qualquer 

empresa possa implementar a solução, independentemente, do modal de transporte, 

região em que está alocada, parceiros definidos para a realização da Logística 

Reversa e fornecedores aptos a realizarem o descarte adequado do material coletado. 

Para fins educacionais, a proposta tem por princípio não ser uma solução 

definitiva, pois existem particularidades que precisam ser levadas em consideração 

em qualquer implementação, tais como a região onde a empresa está alocada, os 

volumes de uniformes que devem ser descartados e a complexidade e especificidade 

que o uniforme foi produzido (exemplo: tecido do uniforme).  

Com a mesma premissa de um projeto mais objetivo, o escopo será reduzido 

aos clientes parceiros da Azul Cargo®, dessa forma o trabalho terá como foco um 

volume mais bem definido.  

No aspecto de conscientização, identificou-se que, por vezes, essa questão de 

descarte adequado dos uniformes não recebeu o enfoque necessário para o tema, 

por parte das empresas. Algumas, de fato, identificaram o problema, mas não uma 

solução efetiva. 

Com base na pesquisa realizada, uma empresa que tenha em média 750 

colaboradores e realize a troca anual dos uniformes, seria possível criar o seguinte 

volume de materiais a serem descartados: 
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2 kits de uniformes (calça 800g e camisa 250g), ou seja, 1,05 kg x 2 = 2,10 kg de 

resíduos por colaborador. Considerando que são 750 colaboradores X 2,10Kg = 1.575 

kg por ano de uniformes descartados. 

 

Nesse primeiro passo, aproveitou-se o contato já existente da Azul Cargo® com 

seus parceiros para que o problema fosse sinalizado, juntamente com a solução, 

reforçando os pontos de atenção para os impactos:  

 

Figura 29 - Impacto da distribuição correta dos uniformes 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

Existe, de fato, o impacto ambiental apresentado anteriormente, em que a troca 

desses altos volumes de uniformes impulsiona o autoconsumo apresentado pela 

indústria têxtil, e, por consequência, o aumento da poluição gerada por esse tipo de 

indústria. 

No momento atual, o conceito de ASG vem se mostrando cada vez mais forte 

e presente na rotina das empresas, dessa forma, o descarte correto dos uniformes 

apresenta uma empresa com engajamento ambiental e com uma governança que se 

preocupa com esse tipo de assunto alavancando, assim, a imagem da empresa 

perante o mercado. 

O impacto na segurança, diz respeito aos uniformes que possuem 

identificações da empresa. Esse tipo de vestimenta pode, por exemplo, possibilitar 

que pessoas mal-intencionadas possam usar o uniforme como uma ferramenta de 

acesso à empresa, colocando em risco o negócio como um todo. 

Já no impacto da marca, foi retomado o assunto do ASG, em que este 

“Marketing Verde” tende a influenciar, positivamente, na imagem da empresa, 

principalmente nas que possuem ações negociadas em bolsa de valores. 
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Colocando todos esses aspectos em pauta, fica claro que o descarte adequado 

dos uniformes tende a trazer resultados positivos para as empresas envolvidas no 

processo, feito isso, entra-se no ponto da Logística Reversa de fato. 

Nesse segundo passo, será tratado um problema sinalizado por boa parte das 

empresas, e pelo fornecedor parceiro que realiza o descarte dos uniformes. Trata-se 

da realização do transporte dos materiais, já que dependendo da distância entre a 

empresa e o fornecedor, juntamente com valor agregado baixo dos produtos, faz com 

que o transporte comece a ser um impeditivo, pois a cubagem e a distância elevam o 

valor do frete. 

Nesta etapa, também existem algumas obrigatoriedades que precisam ser 

levadas em consideração: 

 

• A proposta tem por princípio ser uma solução B2B 

 

Dessa forma, a capilaridade da proposta será reduzida, tanto para fins de 

viabilidade quanto por questão da própria Logística Reversa, e isso será citado na 

segunda obrigatoriedade. 

 

• Necessidade de entrega para a realização da coleta 

 

Dando continuidade ao ponto citado anteriormente, de ser uma solução B2B, 

para que seja viabilizada a Logística Reversa, se faz necessária uma entrega normal 

para o cliente, caso contrário, o serviço se tornaria uma coleta simples, que deveria 

ser tratada também como uma coleta/carga normal, e precificada como tal. 

 

• Triagem obrigatória por parte da empresa que está descartando os uniformes 

 

Esse ponto foca em algumas questões importantes, tanto para a viabilidade do 

negócio, quanto para a melhor execução do descarte. Neste momento, o foco é 

apenas o de uniformes. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ou uniformes 

contaminados por alguma substância devem ser tratados de forma antecipada, uma 

vez que a etapa de triagem não é uma atividade regular realizada por empresas de 

transportes, nesse caso, em específico, a Azul Cargo®. 
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• Somente uniformes considerados resíduos sólidos Classe II 

 

Esse é um complemento à obrigatoriedade anterior, em que EPIs não devem 

ser misturados aos uniformes, assim como uniformes contaminados por óleos ou 

graxas. Isso facilita o transporte dos materiais, pois existe uma rigorosidade menor 

nesse tipo de produto, e viabiliza a aceitação dos itens coletados para o parceiro final 

que irá realizar o tratamento e o descarte final dos produtos. 

 

• Volume exigido de, aproximadamente, 60 kg com medidas aproximadas de 

70x70x70 cm 

 

Nesse ponto, existe uma definição de peso e medidas médias exigidas, sendo 

de 60 kg para o peso, e 70x70x70 cm para as medidas, utilizando a embalagem 

contendo os uniformes a serem descartados. O intuito dessa obrigatoriedade é 

restringir a quantidade de coletas realizadas, e obviamente, um volume mínimo que 

possa ser tratado pelo parceiro final da destinação. Além do fato que com esse volume 

médio, será possível uma separação de espaço de porão das aeronaves para a 

realização da Logística Reversa, de forma que o processo não seja oneroso para a 

Azul Cargo® e que consiga arcar com os custos marginais operacionais. 

 

• Cubagem prévia 

 

Em paralelo ao volume médio estabelecido, tem-se a tratativa da cubagem 

prévia a ser realizada pela empresa. Ela se faz necessária exatamente para a 

separação de espaço nas aeronaves, sem isso o processo pode ficar falho, de modo 

que dependendo da quantidade de material entregue e das condições da carga, a 

Azul Cargo® não poderá transportar na aeronave em questão. 

Essa segunda etapa tem por objetivo resolver um problema, até então, 

impeditivo para a continuidade do descarte, o que fez com que a Azul Cargo® se 

transformasse em uma ponte de ligação e, por consequência, um facilitador entre um 

parceiro/cliente que identificava um problema e não sabia como resolver, e outro 

parceiro/fornecedor que sabe exatamente o que fazer, mas que não possui recursos 

ou opções de recebimento dos produtos. 
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Isso só reforça o interesse do mercado em empresas que estão, de fato, 

preocupadas com o meio ambiente, em como estão lidando com esse tipo de questão 

e como estão utilizando os seus recursos para proporcionar uma solução para os que 

estão à sua volta. 

Por fim, a terceira etapa, que trata o problema citado anteriormente: para quem 

destinar? 

Nesta etapa, a princípio, existem duas condições, um parceiro que é uma 

empresa que presta o serviço de descaracterização e descarte correto dos uniformes 

ou a utilização de ONGs. Para fins objetivos deste projeto aplicativo, não será tratada 

a destinação para ONGs. 

Neste momento, focar-se-á na empresa XPTO (nome fictício), localizada na 

cidade de São Paulo. Essa localidade ajuda na viabilidade do negócio devido à 

proximidade com a base de Campinas da Azul Cargo®. 

Neste ponto serão apresentadas algumas questões que entram como solução. 

No caso da empresa XPTO, o transporte não é a atividade-fim, assim como o 

tratamento dos uniformes não é a atividade-fim da Azul Cargo®. Aqui, será definida 

essa parceria como “ganha-ganha”, pois, dessa forma, será possível conseguir uma 

maior geração de volume devido a consolidação de cargas para um único destino, 

além de ser uma região de fácil acesso à Azul Cargo®.  

Com essa geração de volume também se torna possível a criação de uma 

regularidade de retorno de materiais realizados, também pela Azul Cargo®, 

aproveitamento, assim, de maneira otimizada os porões das aeronaves, e, 

eventualmente, uma possível melhor precificação dos serviços prestados para todos, 

seja ele a Logística Reversa dos materiais realizadas pela Azul Cargo®, ou a 

destinação dos uniformes realizadas pela empresa XPTO. 

O motivo da escolha desse parceiro foca exatamente no aspecto do negócio 

de cada empresa, e sendo essa a atividade-fim da empresa XPTO, reduziu-se a 

responsabilidade da Azul Cargo® perante os seus parceiros, de forma que a empresa 

XPTO: 

 

• É uma empresa estruturada e focada nesse tipo de prestação de serviço de 

descarte de uniformes; 

• Possui um amplo foco na questão ambiental, citada em todo o projeto 

aplicativo; 
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• Apresenta garantias de descaracterização e destinação dos uniformes, o que 

traz uma tranquilidade para os parceiros da Azul Cargo® em saber qual o 

destino dos uniformes que chegaram ao final da sua vida útil; 

• Documentações com certificados de volumes descartados. 

 

Dessa forma, entrega-se uma solução completa de transporte e destinação dos 

uniformes, mesmo sendo um problema que, por vezes, não era de conhecimento das 

empresas parceiras. Os detalhes operacionais e financeiros serão tratados no capítulo 

seguinte. 

 

5.2 Análise de viabilidade 

  

5.2.1 Viabilidade operacional  

 

Após a realização de estudo de mercado, foi identificado na Azul Cargo® melhor 

viabilidade operacional para execução deste projeto de Logística Reversa, no 

descarte dos uniformes usados, devido à enorme abrangência nacional, conforme 

demonstrado na Figura a seguir: 

 

Figura 30 - Mapa de rotas da Azul Cargo®  

 

Fonte: Azul Linhas Aéreas® (2022). 
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A rede da Azul Cargo® com 240 lojas espalhadas por todo o Brasil, além de 

mais de 120 destinos aéreos nacionais e internacionais, para Flórida e Lisboa, 

utilizando os aviões da Azul Linhas Aéreas®, permitirá uma vasta abrangência e 

opções para as mais variadas conexões.  

O sucesso deste projeto está atrelado ao aproveitamento otimizado da 

estrutura operacional existente para subsidiar o aproveitamento da malha de 

distribuição. A ideia será criar uma ponte operacional para viabilizar o transporte, de 

forma mais consciente, de ponta a ponta, sem agregar novos recursos. 

Como será realizado esse serviço? 

Para este projeto de Logística Reversa, no transporte dos uniformes usados, 

foi elaborado S&OP, uma sigla proveniente do termo em inglês Sales and Operations 

Planning (Planejamento de Vendas e Operações) que, em linhas gerais, trata-se de 

um processo que monitora toda a cadeia de produção e venda de um produto ou 

serviço de maneira integrada. A solução foi otimizada para aproveitar os recursos 

operacionais de coleta, transferência e distribuição da Azul Cargo®, escolhida para 

execução deste modelo operacional.  

Essa solução, caso seja de interesse da Azul Cargo®, poderá ser estendida 

para toda carteira de clientes que já utiliza os serviços de remessa normal (logística 

direta), subsidiando todas as etapas descritas a seguir. 

A operacionalização no despacho desses uniformes usados seguirá com as 

mesmas premissas do envio da remessa normal, a saber: 

 

Primeira Etapa: Preparação da Embalagem 

 

As embalagens deverão seguir no padrão de medidas pré-estabelecido, devido 

à dimensão do porão das aeronaves. A Azul Linhas Aéreas® possui aeronaves que 

realizam voos regionais pelo país, como o ATR 600, com limitação de capacidade e 

dimensão de porta do porão de cargas e bagagens. 
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Figura 31 - Desembarque de cargas ATR 600 

 

Foto: Azul Linhas Aéreas® (2022) 

 

As embalagens deverão possuir, no máximo, dimensão cúbica de 70x70x70 

cm, com peso máximo de 60 kg, para não restringir a sua movimentação nos terminais 

de carga e aeronaves, identificadas com o visor transparente tipo Canguru. 

 

Figura 32 - Dimensão máxima da caixa com identificação 

 

Foto: Azul Linhas Aéreas® (2022). 

 

Um ponto muito importante deste projeto é a triagem dos uniformes usados 

classificados como resíduos classe II, que deve ser feito pelos clientes da Azul Cargo®, 

seguindo as instruções da norma NBR 10.004/04 da Agência Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), responsável pela classificação desses resíduos. Devido ao 

emprego do modal aéreo, será necessário seguir as normas de segurança da Agência 

Nacional da Aviação Civil (ANAC) e na movimentação em solo dos aeroportos, pelas 
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normas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO). Sendo 

assim, considerando apenas o transporte de resíduos classe II, as restrições de 

segurança e de movimentação são baixas. 

 

Segunda Etapa: Documentação 

 

As encomendas deverão conter a seguinte documentação e condição para 

envio: 

 

• Envio de 02 (duas) cópias da Minuta de Despacho ou AWB Azul devidamente 

preenchidas e assinadas — uma será enviada dentro da embalagem e a outra 

no lado externo, com envelope transparente tipo Canguru; 

• Envio de 02 (duas) vias da declaração de conteúdo para remessas, somente 

no segmento B2B sem fins comerciais; 

• Comprovante do contrato de transporte entre a Azul Cargo® e o remetente ou 

destinatário; 

• Nota fiscal para os uniformes usados, caso haja alguma exigência fiscal ou do 

cliente da Azul Cargo® para dar saída; 

• Mercadoria devidamente embalada e identificada. 

 

Terceira Etapa: Transferência Aérea 

 

Após atendidas as etapas anteriores, é realizado o embarque aéreo para o 

destinatário indicado na declaração/nota fiscal, que serão empresas especializadas 

para realizar a descaracterização, conforme definição feita pelo cliente da Azul 

Cargo®, que poderão reaproveitar esse descarte ou transformar em matéria-prima 

para nova utilização, de forma ainda mais sustentável. 
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Figura 33 - Desembarque/Embarque de cargas nas aeronaves da Azul Linha 

Aéreas® 

 

Fotos: Azul Linhas Aéreas® (2022). 

 

Quarta Etapa: Distribuição e Comprovação de entrega 

 

Realizado o desembarque, é feita a separação (processo de picking) para envio 

da carga para a cidade de destino. As lojas da Azul Cargo® realizarão a distribuição 

dos uniformes usados para o destinatário. Após a confirmação do recebimento, por 

parte do parceiro que irá destinar os uniformes (definido em nota fiscal), o 

comprovante de entrega será disponibilizado ao cliente, finalizando o ciclo da 

viabilidade operacional. 

 

5.2.2 Viabilidade financeira  

 

Para avaliação da viabilidade financeira, foi considerado como premissa que o 

produto transporte de carga da Azul Cargo® é um subproduto da Azul Linhas Aéreas® 

e, portanto, os custos de transporte, que serão demonstrados a seguir, são 

considerados custos marginais, uma vez que utiliza a operação de passageiros. Além 

disso, algumas etapas do processo de Logística Reversa já são custeadas, 

considerando a premissa da proposta de solução deste projeto em que a Logística 

Reversa só ocorrerá com uma entrega atrelada.  

Sendo assim, foi utilizada a metodologia de GOLDRATT e COX (1993) para 

análise de viabilidade financeira, tomando por base a mensuração do desempenho 

global da empresa, necessitando, entretanto, o estabelecimento de parâmetros 

operacionais que guiem as ações operacionais no sentido do cumprimento da meta. 

Desta forma, os autores definem os seguintes parâmetros operacionais: 
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• Ganho (G): é definido como índice pelo qual a empresa gera dinheiro através 

das vendas ou prestação de serviço; 

• Inventário (I): é todo dinheiro que a empresa investe na compra de bens que 

pretende vender ou utilizar na prestação de serviço; 

• Despesa Operacional (DO): é definida como todo o dinheiro que a empresa 

gasta para transformar o inventário em ganho. 

 

A equação demonstrada a seguir, ilustra como esses parâmetros operacionais 

são avaliados: 

 

𝐺−𝐷𝑂

𝐼
                                                Equação 1 

 

Para a simulação de cenário, foram considerados como premissas os custos 

(DO) para as seguintes etapas: coleta material na origem; transporte aéreo; e entrega 

no parceiro destinador do uniforme. Além disso, foi considerado valor médio de 

embalagem para cubagem.  

A análise de custos para precificação na Azul Cargo® foi feita pelo peso da 

carga ou cubagem. Sendo assim, para efeito deste projeto aplicativo, foi utilizado 

somente o peso do item transportado, sendo esse, no máximo de 60 kg, considerando 

particularidades da aeronave ATR 600, que é a menor da Azul Linhas Aéreas®. Sendo 

assim, para que fosse possível definir uma cubagem padrão para esse peso, foi 

necessário utilizar a fórmula padrão regulamentada pela International Air Transport 

Association (IATA), conforme abaixo: 

 

Peso Cubado =  quantidade de volumes x [Largura x Altura x Comprimento] x 166,667      Equação 2 

 

O valor de 166,667 refere-se ao fator de cubagem para o setor aéreo no qual 

cada metro cúbico deve ter no máximo 166,667 kg. Como mencionado no parágrafo 

anterior, o volume deverá ter no máximo 60 kg e, portanto, para que se consiga um 

padrão de cubagem dentro dessa pesagem, foi utilizada a conta de chegada, termo 

muito comum utilizado em Contabilidade, pelo qual se sabe qual deverá ser o 



81 

 

 

  

resultado, e a partir daí são realizadas operações para justificar esse valor. Logo, a 

equação ficou da seguinte forma: 

 

PESO CUBADO = 1 x [0,7 x 0,7 x 0,7] x 166,667 = 57,17 kg (≈60 kg) 

 

Com isso, estabeleceu-se que os resíduos sólidos têxteis (uniformes usados), 

a serem transportados, terão até 60 kg, sendo cubado em uma embalagem de 70 cm 

em todas as suas dimensões (altura, largura e comprimento). O cenário dessa 

viabilidade foi considerado, independentemente, da cidade de origem para a cidade 

de São Paulo, onde está localizado o parceiro de destinação dos uniformes (empresa 

XPTO). Abaixo, a simulação de custos para esse cenário: 

 

Quadro 4 - Cálculo de viabilidade financeira 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

Para efeito de confidencialidade, os custos da Azul Cargo® não serão abertos, 

sendo mostrados somente os valores totais. 

A linha Custo Total da Coleta, é a somatória dos itens que envolvem a coleta 

dos uniformes usados no cliente Azul Cargo®. Nesse caso, o custo terrestre por km 

foi zerado pelo fato de já ter havido o pagamento pela logística direta ao parceiro da 

Azul Cargo®. A taxa de manuseio foi considerada e o valor pago ao parceiro pelo 

manuseio da carga em si, e varia de acordo com o peso da coleta. 

No caso do Custo Total do Aéreo, é a somatória dos custos por kg para o 

transporte aéreo, além do valor de capatazia aeroportuária, que é a taxa paga por 

movimentação de carga em área aeroportuária.  

KGs

Ganho Receita 200,00R$     

Custo Total da Coleta 10,80R$       

Custo Total do Aéreo 54,60R$       

Custo Total da Entrega 92,05R$       

Caixa para cubagem 4,00R$          

Custo Total 96,05R$       

Custo Bruto (com impostos) 110,22R$     

Investimento Investimento -R$            

60

Despesas 

Operacionais
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O Custo por Entrega, é caracterizado pelo custo de manuseio da carga pelo 

representante, para entrega no parceiro, que irá destinar o uniforme a ser descartado 

pelo cliente Azul Cargo®.  

A Caixa de Cubagem e os impostos sobre a carga movimentada (PIS, 

COFINS, ICMS etc.) também foram considerados, para encontrar o valor necessário 

para uma operação da Azul Cargo® que, nesse caso, foi de R$ 110,22.  

O custo da empresa de destinação não foi considerado para esse modelo de 

viabilidade, uma vez que o valor será pago diretamente pelo cliente Azul Cargo®. 

A Receita de R$ 200,00 é o valor a ser pago pelo cliente para destinação de 

seus uniformes por entrega.  

Sendo assim, usando a metodologia de GOLDRATT E COX (1993), o valor da 

receita cobre os custos inerentes a essa operação tornando-a viável.  

Vale ressaltar que, por tratar-se de um projeto pautado na ASG, o foco em si 

não é o aumento de receita, mas sim adição de valor à marca Azul Cargo® por meio 

do Marketing Verde, que consiste, basicamente, na divulgação de iniciativas ao 

mercado ligadas à sustentabilidade e questões ambientais e, neste projeto aplicativo, 

se refere a como a Azul Cargo® pode apoiar as empresas no transporte para 

destinação de seus resíduos sólidos têxteis. Esse posicionamento constitui um 

diferencial em relação aos seus concorrentes, gerando valor aos seus stakeholders, 

sendo eles: clientes, acionistas e investidores, consolidando, assim, ainda mais a 

marca.  

Nesse contexto, de acordo com IBM (2021), 22% a mais dos consumidores 

entrevistados em 2021 mencionam que a responsabilidade ambiental é algo 

extremamente importante no momento de decidir sobre uma marca, quando 

comparada com a mesma entrevista em 2019. Esse dado, portanto, reforça que o 

projeto é viável economicamente e dentro dos pilares ASG. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A preocupação da sociedade e das empresas com o meio ambiente é um fato 

cada vez mais relevante nos dias de hoje. Eventos climáticos extremos, como: 

tempestades tropicais intensas; aumento de áreas desérticas; aquecimento do ar e da 

água; e degradação da vegetação nativa, desencadearam alarmes globais, sugerindo 

que, se não forem tomadas medidas para mudar isso, toda a humanidade será afetada 

pelas consequências desses desequilíbrios.  

É nesse contexto que as empresas, atualmente, se encontram, sendo 

responsabilizadas por suas atitudes no sentido de reduzir o impacto ambiental de suas 

operações. Não é à toa que uma onda crescente de marketing verde busca vincular a 

imagem da empresa a ações ambientalmente responsáveis. A Logística Reversa 

entrou nesse ambiente como uma alternativa, ambientalmente responsável e 

economicamente viável, para as empresas atenderem essa demanda do marketing 

verde e da agenda ASG.  

Com a regulamentação da PNRS, em 2010, a Logística Reversa é estabelecida 

como mecanismo de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Mais do que 

isso, torna a Logística Reversa uma ferramenta que pode melhorar a gestão, torná-la 

mais sustentável para as empresas e aliar seus interesses aos interesses da 

sociedade. 

Como observou-se no item 2.3 deste projeto aplicativo, que a indústria têxtil é 

uma das maiores poluidoras do mundo, em parte, pela não destinação correta dos 

uniformes usados. Isso ficou evidente na pesquisa realizada, na qual foi identificado 

que as grandes empresas, com mais de 500 funcionários, espalhadas por todas as 

regiões do Brasil, possuem uma área destinada às questões ambientais, porém, 80% 

delas não se preocupa com a destinação correta dos uniformes. Sendo assim, 

considerando que a vida útil desses uniformes é de até 1 ano, e que a grande maioria 

dos colaboradores utilizam uniformes, o problema ficou mais evidente. 

Tendo em vista o exposto, este projeto aplicativo objetivou apresentar uma 

solução à pergunta “O que fazer com o descarte de uniformes?”, bem como verificar 

se é, financeiramente e operacionalmente, viável a utilização da Logística Reversa 

para alcançar esse fim.  

Após os benchmarkings realizados, constatou-se que existia uma questão que 

precisava ser resolvida antes: o custo do transporte em grandes distâncias. Como 
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apresentado no item 5 deste projeto aplicativo, foi viabilizada uma solução, por meio 

da Logística Reversa, para esse problema, de forma a criar uma ponte entre as 

grandes empresas (geradoras dos resíduos - uniformes) às empresas especializadas 

em destinar esses, utilizando para isso as estruturas aérea e terrestre da Azul Cargo®.  

Do ponto de vista operacional, demonstrado no item 5.2.1 deste projeto 

aplicativo, a solução apresentada neste projeto aplicativo é viável, partindo do 

princípio do aproveitamento otimizado da estrutura operacional existente hoje na Azul 

Cargo®, o que se mostrou verdade também do ponto de vista financeiro, como 

demonstrado no item 5.2.2 deste projeto aplicativo, tomando por base que a solução 

é subsidiada pelos custos de transporte da operação de passageiros da Azul Linhas 

Aéreas®. 

Sobre o aprofundamento deste projeto aplicativo, reconhece-se que não foi 

possível esgotar o assunto, pois não se pode supor que todas as empresas tenham a 

mesma estrutura financeira e operacional para suportar a solução apresentada. No 

entanto, sugere-se que este seja utilizado como ponto de partida que permita uma 

compreensão mais profunda dos dados disponíveis, levando a resultados mais 

precisos. 
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