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RESUMO 
 
 

O mundo atual convive com as conseqüências da industrialização exacerbada advinda desde o 
século XVIII, com a globalização e a conscientização dos impactos ambientais, as empresas 
começam a buscar o aprimoramento de seus processos administrativos, internos e externos de 
produção, a fim de minimizar tais desequilíbrios ecológicos, o que da a essas entidades maior 
visibilidade no mercado moderno. O presente estudo tem por objetivo conceituar os temas 
“Logística Reversa e Logística Verde” e demonstrar o que ambos os processos agregam para 
as organizações e reflete na sociedade. O viés metodológico utilizado é a pesquisa 
bibliográfica exploratória, onde o trabalho visa evidenciar um problema atual constante e as 
ferramentas criadas para solucioná-lo, a partir de analises das referencias publicadas, e assim 
discutir as contribuições culturais e cientificas. A logística Reversa e a Logística Verde contem 
um caráter sustentável, contudo possuem suas particularidades. A logística reversa tem o 
objetivo de controlar as embalagens e seus materiais de produção pós venda, com o propósito 
de recuperar o material para reutilizá-la ou encaminhar para um destino de descarte 
apropriado, assim a empresa organiza canais reversos, ou canais de retorno de materiais, seja 
para conserto ou após o seu ciclo de utilização, para terem o melhor aproveitamento, podendo 
ser por reparo, reutilização ou reciclagem. Em tempos em que o mundo empresarial e industrial 
tem sua atenção voltada ao meio ambiente e à sustentabilidade, a logística reversa atua como 
aliada nesta tarefa, agregando valor à marca na medida em que ela se mostra mais 
responsável com o meio ambiente, além disso, dá-se um passo ao desenvolvimento 
sustentável do planeta, pois, possibilita a reutilizar e reduzir o consumo de matérias primas. 
Com a sua implantação, pode-se diminuir os impactos causados pelo descarte de resíduos, 
obter um balanço ambiental positivo e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos urbanos. Ela 
também é considerada um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 
por possuir um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e à 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. A intenção 
principal da Logística Verde é o de atender aos principais casos da sustentabilidade ambiental, 
diminuir a utilização de recursos de matérias primas, eliminar resíduos, economizar recursos e 
melhorar a produtividade, sempre de modo a visar à redução dos impactos e agressão ao meio 
ambiente e sociedade, além disso, ela cuida também da imagem da empresa no cenário global. 
Com isso pode–se afirmar que esta Logística tem por finalidade a preocupação com a 
produção limpa, ou seja, quem produz também tem que ser responsável pelo destino final dos 
produtos. Assim conclui–se que, uma Logística não anula a outra e sim que ambos os 
processos tendem a caminhar de forma continua, ou seja, enquanto a Logística Reversa tem 
como foco a busca em reduzir custos na empresa tratando principalmente do retorno de 
embalagens e construção de canais reversos, a Logística Verde incorpora este processo junto 
as suas finalidades sustentáveis, de maneira que ela consiga proporcionar uma imagem de 
organização que se preocupa com a preservação do meio ambiente. 


