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RESENHA 
Este trabalho apresenta um estudo sobre a logística reversa de vasilhames reutilizáveis do 
tipo A (garrafas de 600 ml) de uma distribuidora de bebidas do Distrito Federal. Através do 
embasamento teórico, procurou-se abordar as principais questões concernentes á 
administração da produção, logística empresarial e logística reversa. Por meio da pesquisa 
de campo, que pôde ser realizada observando os procedimentos de entrega e recolha dos 
vasilhames do tipo A nos pontos de venda, pôde-se avaliar algumas variáveis que 
contribuíram para atingir os objetivos propostos neste estudo e entender como se dá o 
processo de logística reversa dentro da cadeia produtiva da organização, bem como 
levantar alguns pontos críticos no processo de recolha, transporte e armazenagem dos 
vasilhames durante a sua movimentação no processo produtivo, identificando falhas de 
processo e sugerindo melhorias visando à diminuição de avarias do material retornável, que 
será reutilizado no sistema. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Logística reversa; Armazenagem; Vasilhames reutilizáveis. 
 
1. INTRODUÇÃO  
As empresas estão modificando a forma de controle da fonte de suprimentos, propiciando 
maior enfoque às parcerias e alianças que garantam o equilíbrio entre a lucratividade e a 
sustentabilidade, não apenas de uma única empresa, mas de toda a cadeia produtiva. 
Alinhado com esse pensamento, Corbett & Savaskan apud Barquet & Forcellini (2009) 
colocam que muitas cadeias de suprimento ampliaram seu envolvimento em atividades que 
vão além da vida útil do produto, ou seja, atividades relacionadas ao seu recolhimento, 
reaproveitamento ou descarte, caracterizando-se como uma cadeia de suprimentos reversa. 
Gomes & Tortato (2010), em uma perspectiva mais atual e completa, consideram que a 
logística tradicional faz parte de um conceito mais amplo de Supply Chain Management 
(SCM). A SCM trata da integração holística dos processos de negócios abrangendo a 
gestão de toda a cadeia produtiva de uma forma estratégica e integrada, abrangendo a 
logística tradicional e também o conceito de logística reversa. Algumas organizações, como 
as do ramo de comercialização de bebidas, utilizam-se da logística reversa como forma de 
reaproveitar os materiais do pós-consumo para que eles sejam reutilizados no processo 
produtivo.   
 
Este trabalho consiste no estudo de práticas de logística reversa de vasilhames, dentro da 
cadeia de suprimentos das organizações do ramo de distribuição de bebidas, em que o 
estudo ficará restrito às garrafas do tipo “A”, definidas, pela Associação dos Fabricantes de 
Bebidas do Brasil como vasilhames de vidro, na cor âmbar, com capacidade de 600 ml, 
utilizados para envasar cerveja, refrigerantes ou aguardentes. Esse material é de suma 
importância para o ramo e tem papel de destaque na redução dos custos de produção, uma 
vez que pode ser utilizado mais de uma vez no processo produtivo. Para a reutilização das 
garrafas retornáveis, se fazem necessários métodos eficientes de logística reversa, visando 
garantir o retorno dos vasilhames sem avarias e prejuízos. A reutilização dos vasilhames 
tipo A reduz os custos de produção da cerveja uma vez que devido a sua especificidade 
eles podem ser utilizados diversas vezes no ciclo de produção sem que haja prejuízo à 
qualidade do produto. Uma vez produzidas, as garrafas do tipo “A” tornam-se ativos de giro, 
essenciais para a organização, e quanto mais vezes este material for reutilizado na cadeia 
produtiva, o seu custo de produção será diluído pelo número de vezes que esta embalagem 
foi envasada, vendida e retornou a fábrica uma ou mais vezes. Neste processo, a peça 



 

 

 

chave para a garantia de continuidade desse ciclo é a logística reversa, que fará com que a 
garrafa retorne do pós-consumo para a fábrica para que ela seja reaproveitada, trazendo 
benefícios financeiros e ambientais. 
 
Com o avanço da industrialização, aumento da população urbana e crescimento do 
consumo, as indústrias estão aumentando cada vez mais a quantidade e diversidade de 
produtos ofertados à sociedade. A distribuição destes produtos de forma eficiente depende 
de um processo logístico bem estruturado desde a produção até a entrega dos bens de 
consumo, serviços ou informações. Diante do exposto, esta pesquisa tem por objetivo 
analisar as melhores práticas de logística reversa no ramo de distribuição de bebidas, com 
vistas a conhecer o processo, verificando as estatísticas de avarias em garrafas do tipo A e 
as vantagens de sua utilização. Neste contexto, a logística reversa é muito importante para 
a sustentabilidade do processo produtivo, produção limpa, responsabilidade socioambiental 
e, inclusive, diminuição dos custos de produção advindos da reutilização ou reciclagem de 
materiais.  A Logística Reversa é fundamental para a busca de eficiência e eficácia nas 
empresas, determinando principalmente ações de marketing social, sustentabilidade e 
ganhos de produtividade. 
 
2. DIAGNÓSTICO 
2.1. Logística Empresarial 
Conforme Pozo (2002), a logística empresarial trata das atividades de movimentação e 
armazenagem que tornam viável o fluxo de produtos desde a compra da matéria-prima junto 
aos fornecedores até a distribuição ao consumidor final, bem como dos fluxos de informação 
que dão suporte à movimentação dos produtos e serviços com o objetivo de providenciar um 
bom serviço aos clientes e a um custo adequado. Para Martins e Campos (2006) a logística 
é responsável pelo planejamento, operação e controle de todo o fluxo de mercadorias e 
informação, desde a fonte fornecedora até a chegada dos produtos aos consumidores.  
Então, pode-se entender que a logística empresarial é responsável por todos os fluxos de 
materiais e produtos da organização, devendo agir de forma estratégica na tomada de 
decisões, melhorando seus processos de forma a atender melhor os clientes mantendo um 
estreito relacionamento com os fornecedores, devendo ser planejada, executada e 
controlada para que efetivamente atinja bons resultados.  
 
Na logística, alguns pontos são centrais para um bom desempenho, deve-se sempre 
observar com atenção a movimentação de produtos, a movimentação de informações, o 
tempo, o custo e o nível de serviço, (Martins e Campos, 2006). Com um bom planejamento 
logístico é possível atender bem a esses pontos principais, satisfazendo as necessidades 
dos clientes e minimizando os custos e tempo de atendimento.  Segundo Ballou (2001), a 
missão da logística é disponibilizar as mercadorias ou os serviços certos, no lugar certo, no 
tempo certo e nas melhores condições, ao mesmo tempo em que fornece a maior 
contribuição à organização. Então, é permitido afirmar que a logística empresarial é 
responsável por todos os fluxos de materiais e produtos da organização, devendo ser 
estratégica na tomada de decisões, melhorando seus processos de forma a atender melhor 
os clientes, mantendo um estreito relacionamento com os fornecedores, devendo ser 
planejada, executada e controlada para que efetivamente atinja bons resultados. As funções 
da logística são divididas em três áreas operacionais principais: suprimento (matéria-prima), 
manufatura (operações de transformações em produtos) e distribuição (entrega do produto 
acabado). 
 
A raiz da logística empresarial começa no planejamento, baseado na oferta e demanda dos 
produtos e serviços oferecidos, passando para a aquisição dos insumos, produção ou 
prestação do serviço e distribuição ao cliente, trazendo informações em cada uma das 
etapas decorridas. A tecnologia tem sido largamente utilizada como ferramenta para um 
melhor desempenho da logística empresarial, as informações fluem de forma rápida e é 
possível trabalhar muito estreitamente com fornecedores, clientes e parceiros, podendo 



 

 

 

atender às demandas mais rapidamente, diminuindo os custos e atendendo de forma mais 
efetiva as necessidades dos consumidores. Uma das contribuições da logística às 
organizações, com vistas à melhoria do desempenho, diz respeito à racionalização dos 
custos, de forma que o negócio seja viável e rentável, além de agregar valor ao cliente, 
ampliando a competitividade em relação aos concorrentes. 
 
2.2. Logística Reversa 
O desenvolvimento e a importância da logística empresarial tornaram-se evidentes a partir 
da década de 1990, com o aumento das importações devido às mudanças econômicas 
ocorridas no país. Novos padrões surgiram gradativamente no mercado, e com isso, a 
busca de novas práticas para diferenciarem-se dos concorrentes exigiu que as empresas 
brasileiras se tornassem mais eficientes para amenizar as perdas em relação aos produtos e 
serviços de empresas estrangeiras. A estabilização da moeda – o real gerou aumento nas 
transações empresariais, percepção dos valores de estoque envolvidos, operadores 
logísticos internacionais no Brasil e privatizações realizadas nas áreas de ferrovias, 
portuária e hidroviária. Segundo Leite (2009): 

"A logística reversa é uma 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 
negócio ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição 
reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, 
ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros". 

 
As concepções de LEITE (2003) se contrapõem à proposta por Rogers e Tibben-Lembke 
(1999), que definiram a logística reversa como o processo de planejamento, implementação 
e controle do fluxo de produtos acabados, além de destacar a importância das informações 
que são obtidas desde o ponto de consumo até o retorno à origem, que possibilitam o 
acompanhamento do produto. Segundo LEITE (2003), a revalorização econômica consiste 
na economia de reutilização ou comércio secundário dos bens de pós-consumo, obtendo 
economia devido à reutilização dos bens ou de parte material deles no seu ciclo produtivo 
ou negócio. Os ganhos decorrentes da utilização de produtos podem tornar as organizações 
mais competitivas, seja pela diminuição dos custos de produção com a utilização de material 
reaproveitado, seja pelo valor agregado a marca que o tratamento dos produtos de pós-
consumo pode agregar à organização. Diversas organizações já utilizam a logística reversa 
de forma competitiva, como no ramo automotivo e de distribuição de bebidas, onde os bens 
de pós-consumo são reutilizados, no caso dos veículos as peças e componentes devolvidos 
ou reutilizáveis, e no caso das bebidas os vasilhames e embalagens, provando que é 
possível ser mais competitivo reutilizando os materiais que antes eram descartados.  
 
2.3. Métodos e técnicas de pesquisa 
Para a realização deste trabalho foram coletados dados por meio de entrevistas semi-
estruturadas com responsáveis pelas etapas de logística reversa de vasilhames do tipo “A“ 
em uma distribuidora de bebidas do Distrito Federal. A metodologia da pesquisa é de caráter 
qualitativo, aplicando-se quanto aos fins, uma pesquisa descritiva e, quanto aos meios, uma 
pesquisa de campo. A pesquisa descritiva resultará de visitas/entrevistas às organizações 
estudadas pertencentes ao ramo da distribuição de bebidas, aplicando-se perguntas aos 
responsáveis pelo processo logístico. A pesquisa bibliográfica foi feita, principalmente com 
base nos estudos sobre transporte e embalagem de CARTER et al (1998), aplicados à 
logística reversa, e com base em fontes relacionadas aos principais tópicos já mencionados 
neste estudo. A pesquisa de campo foi aplicada a partir das visitas nas empresas de 
interesse deste estudo. Assim sendo, foram feitas análises relativas aos fatores que 
compõem a problemática da pesquisa como um todo. 
 
A pesquisa foi realizada em uma distribuidora de bebidas que atua no Distrito Federal tendo 
distribuidoras em outras cidades brasileiras. Devido solicitação da organização, seu nome e 



 

 

 

dados não serão divulgados nessa pesquisa. Participaram do estudo funcionários de uma 
empresa de distribuição de bebidas, onde foram entrevistados, um coordenador, um 
supervisor e dois analistas que exercem atividades inerentes à logística e logística reversa 
de garrafas do tipo “A” participando diretamente dos processos da organização nesse setor. 
A coleta de dados foi realizada mediante a observação direta dos processos logísticos, que 
ocorreram no mês de outubro de 2011, onde o pesquisador acompanhou o funcionamento 
das práticas logísticas e o caminho percorrido pelos vasilhames desde o momento da 
recolha no ponto de venda até a armazenagem e movimentação do material dentro do 
armazém, além de realização de entrevista semi-estruturada com o coordenador de 
armazém, analista de rota e supervisor de armazém, que são os responsáveis pelas etapas 
inerentes à logística reversa, visando identificar suas melhores práticas.  Foi analisado 
também o percentual de refugo de vasilhames do tipo “A” com base em um formulário, que 
foi preenchido de acordo com as avarias encontradas levando em consideração a análise do 
refugo em uma distribuidora de bebidas do Distrito Federal, o formulário foi desenvolvido 
pela empresa como instrumento para a aferição do refugo. A amostra para aferição do 
percentual de refugo foi de aproximadamente 10% dos caminhões de distribuição enviados 
para entrega/recolha no dia 19 de outubro de 2011. Foram analisados 5 carros de um total 
de 48 que saíram para a rota nesta data. 
 
3. PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
As entrevistas foram realizadas nos meses de setembro e outubro de 2011, em que foram 
entrevistados um coordenador, um supervisor e dois analistas que trabalham em uma 
organização do ramo da distribuição de bebidas. A entrevista seguiu um roteiro e procurou 
elucidar como se dá o processo logístico direto e reverso na organização, bem como, 
analisar algumas de suas práticas na logística reversa de vasilhames de 600 ml do tipo “A”. 
O processo logístico em uma organização, distribuidora de bebidas, ocorre em um ciclo de 
quatro etapas que se dão com a emissão de pedidos demandando os produtos. A primeira 
etapa do ciclo da cadeia de produção caracteriza-se pela emissão de um pedido de 
produtos por parte do centro de distribuição para a fábrica. Nesta etapa, os produtos 
acabados são enviados da fábrica para o centro de distribuição, de acordo com o pedido 
realizado, levando em consideração os níveis de estoque armazenados e a previsão de 
demanda de produtos por parte dos pontos de venda. A previsão de demanda é aferida de 
acordo com médias históricas de vendas e levando em consideração eventos como a 
sazonalidade ocorrida em períodos de maior consumo de bebidas, como finais de semana, 
feriados e datas festivas. 
 
A segunda etapa do ciclo tem início com a distribuição dos produtos acabados a partir do 
centro de distribuição para os pontos de venda, em atendimento aos pedidos realizados 
pelos pontos de venda para aos vendedores do CD (Centro de Distribuição). Os pedidos são 
divididos em carros de entrega e roteirizados de acordo com a localização dos clientes para 
a entrega dos produtos. O carregamento é realizado após a montagem dos mix de produtos, 
que são produtos diferentes montados e armazenados de acordo com os pedidos e as rotas 
de distribuição. Os mix são montados sobre paletes de madeira, no caso dos vasilhames do 
tipo “A”, dada a importância desses ativos para a produção, os paletes são reforçados, 
aumentando a proteção do produto contra quebras durante o carregamento, armazenagem 
e transporte. A entrega dos produtos é realizada nos pontos de venda e neste momento 
também é realizada a coleta dos vasilhames reutilizáveis vazios que retornarão ao CD, 
desencadeando então o processo de logística reversa dos vasilhames. 
 
A terceira etapa do fluxo logístico pode ser caracterizada pelo recolhimento, transporte e 
armazenagem dos vasilhames oriundos do ponto de venda, rumo ao centro de distribuição. 
Este novo fluxo desencadeia em uma série de procedimentos visando à identificação e 
prevenção de avarias. Conforme colocado pelo supervisor entrevistado, o procedimento de 
entrega e recolhimento da empresa distribuidora de bebidas prevê que os responsáveis pela 
coleta dos vasilhames vazios façam a classificação de garrafas avariadas no momento em 



 

 

 

que vão entregar o produto acabado ao cliente e recolher as garrafas vazias. Nesse 
momento, cabe ao entregador descartar os vasilhames que apresentem problemas para a 
reutilização. Após essa primeira classificação, as garrafas são dispostas em garrafeiras, 
empilhadas sobre paletes e amarradas por uma fita de segurança que abrange as 
garrafeiras que ficam no lastro superior do palete, garantindo a sustentação e evitando que 
durante o transporte ou movimentação, as garrafeiras caiam e danifiquem as garrafas 
durante o deslocamento.  
 
A quarta e última etapa, identificada durante as entrevistas, refere-se ao envio dos 
vasilhames do CD para a fábrica, onde as garrafas passarão por um processo de aferição 
automática para certificar a usabilidade do recipiente, lavagem e esterilização, a fim de 
serem reinseridas no processo para inserção do líquido e uma nova distribuição, 
alimentando o CD e encerrando o ciclo logístico do produto. Ao serem enviadas à fábrica, as 
garrafas passam por processos automatizados de lavagem e envasamento, então como as 
máquinas não identificam e descartam todos os tipos de refugo, a linha de produção para 
quando alguma garrafa, fora de padrão é identificada, forçando que algum funcionário vá até 
o local para fazer a retirada do vasilhame avariado, impactando no processo produtivo, 
desta maneira, a triagem adequada por parte dos ajudantes de entrega durante a coleta dos 
vasilhames nos pontos de venda, torna-se muito importante no aumento da produtividade de 
uma organização do ramo de bebidas que utilize garrafas reutilizáveis. 
 
Grande parte das organizações que utilizam o vasilhame do tipo “A” possuem linhas de 
produção completamente automatizadas, onde uma única garrafa avariada que não tenha 
sido detectada nas primeiras etapas de análise de refugo pode fazer com que a linha de 
produção pare até que a garrafa seja retirada. Segundo os entrevistados, os funcionários da 
empresa recebem orientações quanto aos procedimentos de análise de refugo e proteção 
das garrafas retornáveis assim que ingressam na empresa e ocorrem a cada dois meses 
visando o aperfeiçoamento dos funcionários para que os processos ocorram de acordo com 
o planejado e a coleta ocorra de forma a ter redução de garrafas refugadas. Após esses 
treinamentos é possível constatar a redução das avarias. Os entrevistados também foram 
questionados a respeito de orientações passadas aos clientes para o manuseio adequado 
dos vasilhames do tipo “A”. Todos os entrevistados reconheceram que não existe ou não 
são formalmente identificados quaisquer padrões de treinamento ou orientações passadas 
aos clientes visando treiná-los ou orientá-los sobre como armazenar e manusear as 
garrafas, embora concordem, que este ponto poderia reduzir o índice de refugo. Em relação 
à percepção da importância dos vasilhames retornáveis do tipo “A” para as organizações, 
sob o ponto de vista dos entrevistados, verificou-se que, conforme estratificado na Figura 2, 
a maioria dos entrevistados tem a percepção de que as garrafas retornáveis são importantes 
para o processo produtivo. 

 
Figura 2: Importância dos vasilhames tipo “A” na percepção dos entrevistados 

 



 

 

 

A questão seguinte objetivou identificar e mapear onde incide o maior número de avarias de 
vasilhames. A Figura 3 representa a opinião de 50% dos entrevistados de que a etapa do 
processo logístico em que ocorre o maior número de avarias é durante a movimentação 
externa, seguido pela movimentação no ponto de venda e movimentações internas, ambos 
com 25%.  
 

 
Figura 3: Etapas do processo de logística onde ocorre o maior numero de avarias. 

 
Os entrevistados também opinaram sobre os procedimentos, sejam de manuseio ou 
proteção física de garrafas, que são considerados mais importantes na prevenção de 
avarias. O resultado consolidado pela Figura 4 demonstrou a mesma tendência das 
questões anteriores, colocando como o principal ponto a movimentação externa 
(Recolhimento/Transporte), também apontada como a etapa mais crítica, na qual ocorre o 
maior número de avarias. Ressalta-se então a importância da proteção física, face aos 
descuidos como o manuseio inadequado, causando algumas avarias durante a recolha e 
transporte dos vasilhames vazios.  
 

 
Figura 4: Procedimentos mais importantes na prevenção de avarias. 

 
Por fim, foi verificado nas entrevistas que na percepção dos entrevistados a principal 
vantagem da reutilização de materiais é a redução dos danos ambientais. Foi explicado que 
a organização estudada tem diversas práticas de prevenção ambiental, como por exemplo 
as metas de redução de água na fabricação dos seus produtos. O diagnóstico do processo 
possibilitou a identificação das práticas de logística reversa de uma organização do 
segmento da distribuição de bebidas, caracterizando os principais pontos onde há incidência 
de elevado número de avarias e impropriedades, bem como a utilização adequada de 
proteção física e procedimentos de classificação de avarias na coleta de vasilhames, 



 

 

 

impactando no índice de refugo. Um ponto importante da pesquisa foi observar que há falta 
de sinergia e orientação aos clientes quanto ao manuseio e proteção dos produtos e 
vasilhames, o que pode gerar falhas na cadeia produtiva e causar impactos negativos para a 
organização.  
 
3.1. Discussão dos dados de percentual de refugo 
Assim que os carros chegaram ao CD advindos da rota de entrega e recolha, foi realizada 
uma análise das garrafas que retornaram da rota em 5 dos 48 carros que saíram para 
entrega de produtos e coleta de vasilhames, em 19 de outubro de 2011, representando 
aproximadamente 10% da frota. Esta análise teve como objetivo estimar qual o percentual 
de refugos do material a que se refere o estudo. Os resultados obtidos podem ser 
observados na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Percentual de Refugo. 

 
Conforme pode ser observado na Tabela 1, referente ao percentual de refugo encontrado na 
análise, foram analisados um total de 15.540 vasilhames dos quais 119 estavam avariados, 
representando um total de 0,77% de avarias. Deste total, as principais avarias detectadas 
foram a bicada externa com 40,3% do total avariado, seguido pelas garrafas com bicada 
interna, 18,5%, garrafas quebradas, 17,6%, garrafas faltantes, 14,3%, garrafas trincadas, 
7,6% e garrafas de segunda e as garrafas fora do padrão, com sujeira externa e interna, 
todos com 0,8%. Essas considerações são importantes para conhecimento dos principais 
tipos de avarias, com vistas à tomada de decisão para prevenção da ocorrência dessas 
avarias. Cabe ressaltar que estes resultados referem-se apenas às avarias que ocorrem no 
trajeto entre o cliente varejista e o CD, não englobando as garrafas avariadas e descartadas 
no cliente. 
 
3.2. Discussão dos dados a partir da observação formal direta 
Durante a pesquisa foi realizada a observação direta do procedimento de entrega/coleta em 
sete clientes, quatro localizados no Plano Piloto, dois em Taguatinga e um no Guará. As 
visitas ocorreram nos dias 20 e 21 de outubro de 2011, no período da manhã e objetivaram 
observar na prática os dados levantados durante as entrevistas. O primeiro ponto que pôde 
ser observado foi que em algumas ocasiões não foi realizado o padrão de classificação das 
garrafas quanto às avarias. Percebeu-se que devido, ao grande volume de 
entregas/recolhas, alguns ajudantes responsáveis pelo procedimento de recolhimento não 
avaliaram se as garrafas estavam em perfeito estado, permitindo que os vasilhames fora 
dos padrões seguissem dentro da cadeia de produção sem que seja feita uma analise prévia 
do refugo, gerando prejuízo de tempo e desperdícios de recursos organizacionais.  Foi 
observado que, em todas as etapas de transporte de materiais, o mesmo veículo é utilizado 
para fazer a entrega dos produtos acabados e a coleta dos vasilhames reutilizáveis do tipo 
“A”, de modo que, aperfeiçoa gastos relativos com transporte, além de condicionar a entrega 



 

 

 

de produto acabado à sua contrapartida de vasilhames para retorno ou à devida 
documentação de empréstimo, evitando que garrafas sejam perdidas. 
 
Outro ponto que chamou a atenção nos pontos de venda foi a falta integração entre a 
distribuidora e seus clientes, quanto ao fluxo de informações. Também foi possível verificar 
que os pontos de venda não recebem orientações quanto ao manuseio ou armazenagem 
dos produtos. Com a falta de orientação, os clientes podem manejar os vasilhames de forma 
perigosa e causar acidentes, aumentando o número de avarias e causando prejuízos à 
empresa. A gestão efetiva da cadeia de suprimentos depende do relacionamento estreito 
entre suas partes, de forma dinâmica e integrada, para que a informação possa fluir sem 
problemas. Além das questões operacionais que envolvem os procedimentos de entrega e 
coleta de vasilhames, outro aspecto importante é a proteção física do produto. No caso da 
empresa estudada a proteção física do produto é representada pelos paletes reforçados, 
garrafeiras em bom estado, encaixadas perfeitamente uma à outra e fita de segurança 
amarradas ao último lastro do palete, possibilitando o manejo das caixas com certo nível de 
segurança. Em algumas ocasiões a colocação inadequada ou falta de fita de segurança 
pode causar acidentes.  Com estes dados pôde ser verificado que o que sustenta a logística 
reversa de vasilhames é o manejo e armazenagem adequados, juntamente com proteção 
física composta por paletes, garrafeiras e fita de segurança em bom estado de conservação. 
 
4. CONCLUSÕES 
Conforme apresentado nos resultados da pesquisa, pôde-se observar que algumas práticas 
essenciais para a redução das avarias dos vasilhames do tipo “A” devem ser exercidas. 
Uma delas é a classificação do refugo no momento da recolha das garrafas observando se 
estão em perfeito estado. Na pesquisa foi observado que essa prática nem sempre é 
realizada, o que pode permitir que um vasilhame fora do padrão siga o processo de logística 
reversa e avance para outras etapas na cadeia produtiva, onerando mais a organização à 
medida que esta garrafa continua na cadeia de produção sem ser identificada.  Outro ponto 
importante levantado na pesquisa refere-se à integração da cadeia de suprimentos da 
organização estudada, conforme foi colocado no referencial teórico deste estudo, para que 
esta funcione de forma eficiente é importante que o relacionamento entre a empresa, 
fornecedores e clientes haja sinergia, dinamismo e que as organizações trabalhem de forma 
ótima, agregando valor aos produtos desde a fabricação até o consumo final. Tratando-se 
de produtos retornáveis, esse contato se dá também após o consumo com a logística 
reversa dos materiais, para a reutilização no processo produtivo.  
 
Também é importante no processo de logística direta e reversa que a organização utilize 
paletes, vasilhames e fitas de segurança em perfeito estado para a proteção física dos 
vasilhames visto que, caso haja avarias estruturais em alguns desses componentes poderá 
ocasionar a queda e acidentes que poderão levar a quebra dos materiais e prejuízos à 
empresa. Concluiu-se com a pesquisa que, a logística reversa tem uma função muito 
importante da administração de empresas e as organizações estão cada vez mais buscando 
utilizar essa modalidade em busca de obterem diferenciais e vantagens competitivas no 
mercado. A reutilização de materiais do pós-consumo traz vantagens em redução de custos 
e redução de danos ambientais, o que gera ganhos não só financeiros às organizações, 
mas também ganhos de imagem, visto que, a sociedade passa a observar a empresa sob a 
ótica da responsabilidade ambiental. 
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