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• Em virtude da alta competitividade e das baixas margens de lucro 
do setor varejista, torna-se relevante a tentativa de criar novas 
fontes de obtenção de recursos. 
 

• A representatividade do setor, lhe confere uma série de 
responsabilidades no que refere à sustentabilidade, educação 
ambiental e consumo de recursos. 
 

Introdução 

Logística Reversa 



Introdução 

• Com a logística reversa, o setor do varejo supermercadista ganha 
novas oportunidades 
– Efetiva participação em outras cadeias; 
– Imagem corporativa. 

 
• Aspecto econômico  Os investimentos não são muito 

significativos para a realização das atividades de separação, 
armazenagem e venda dos materiais (papelão e plástico). 



Objetivo 

Analisar o resultado financeiro obtido com a prática 
de logística reversa de papelão e de plástico 



• Estudo de caso  22 lojas de uma mesma rede de supermercados. 
• Pesquisa Exploratória e Pesquisa Documental. 

 
 
 

Metodologia 

RELATÓRIOS FINANCEIROS 
Controle gerencial da entrada de materiais; 
Controle gerencial de saída de materiais para a logística reversa; 
Nota fiscal de venda de materiais. 

INVESTIMENTO 
Aquisição de equipamentos para a transformação do papelão e do plástico; 
Aluguel do espaço para processamento do papelão e do plástico;  

MANUTENÇÃO 
Pagamento e despesas dos empregados envolvidos ao processo; 
Custos diversos (energia, água, etc.)  

24 Meses 
Jul/14- Jun/16 

TIR  
VPL  

Fluxo de caixa 
esperado 



Resultados 



• Classificação das lojas: grandes e médias. 
• Localização: 20 cidades a aproximadamente 250 km da matriz e do 

CD. 
– Favorece a centralização da logística (direta e reversa) na matriz  redução 

de custos e processamento. 
– O CD possui 10.600m² 5.800m² (54.7%) de área coberta e 4.800m² 

(45.3%) de área aberta (L.R.1% da área coberta e 4% da área coberta). 

• O gerenciamento da Logística Reversa iniciou-se em Julho/2014. 
– Papelão: 350kg    SONOCO Inc. 
– Plástico: 250kg   Empresa fornecedora de plástico da 

     rede. 
 

Caracterização da empresa 



FIG. 1 - Processo de logística 
reversa de papelão e de 
plástico na rede. 



• Investimentos necessários: 
 
 
 
 
 
 

Vantagens Financeiras 

Descrição Quant. Valor Total 

Área 1 $ 468.75 $ 468.75 

Enfardadeira de Pressão – 12 T. 2 $ 10,937.50 $ 21,875.00 

Empilhadora de Pallets – 2.200 kg 1 $ 312.50 $ 312.50 

Adequação do espaço 1 $ 468.75 $ 468.75 

A partir destes dados, foi calculado o TIR e o VPL para analisar a 
viabilidade da centralização do processo no CD da rede de supermercados. 

VPL de US $ 16.386,00, considerando a 
expectativa de 6 meses para investimento e 
uma taxa esperada de retorno de 5% ao mês. 

TIR de 17,81% ao mês  



• Fluxo de caixa esperado 

Vantagens Financeiras 

Período 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Receita média esperada  $13,125.00 $13,125.00 $13,125.00 $13,125.00 $13,125.00 $13,125.00 
Custo - $781.00  - $781.00 - $781.00 - $781.00 - $781.00 - $781.00 
Despesas - $313.00 - $313.00  - $313.00  - $313.00  - $313.00  - $313.00  
Máquinas e equipamentos - $22,656.00 0 0 0 0 0 
Resultado - $11,094.00 $12,031.00  $12,031.00  $12,031.00  $12,031.00  $12,031.00  

A receita média estimada foi baseada no volume médio de papelão gerado pela rede 
(80.000kg) ao valor de venda de US $ 0.13 e o plástico (5.000kg) ao valor de US $ 0.63.  

O custo está relacionado com a força de trabalho, 
com a área alugada e com a manutenção do processo 



• Resultados do período de Julho/14 a Junho/16. 

Vantagens Financeiras 

Resultado 
mensal 

médio de  
US$ 

14.000,00 



Conclusões 

• O principal fator que impulsionou a adoção da logística reversa na 
rede de supermercados foi o financeiro. 

• Os resultados obtidos apresentaram boa representatividade em 
relação ao lucro líquido que o varejo pode oferecer ao Brasil. 
 

• O aspecto ambiental deve receber mais atenção e ser explorado, 
visto que a logística reversa é uma importante ferramenta de 
gestão ambiental. 



Obrigada 
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