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gestão integral do fluxo de retorno das em-
balagens ao processo de produção da em-
presa ganhou importância no mundo da lo-
gística, especialmente, no que diz respeito

ao desenvolvimento sustentável, ou seja, à preocupa-
ção com o destino final dos produtos quando acaba seu
ciclo de vida. Descartá-los no meio ambiente, nem pen-
sar. Antes, as companhias planejavam a logística de dis-
tribuição de seus produtos, contemplando somente da
origem até o destino. Hoje, é necessário planejar o ca-
minho de retorno. Aliás, essa é uma prática que está se
incorporando ao dia-a-dia de empresas ambientalmen-
te responsáveis. Um bom exemplo é o projeto de logís-
tica reversa Gaia, da Whirlpool S.A. - Unidade de Ele-
trodomésticos - que foi criado em junho de 2003, na
unidade de Tamboré (SP), com a implantação de coleta
seletiva. "Na época, levantamos a possibilidade de re-
colher a embalagem dos produtos entregues, a fim de
causar menos impacto ao meio ambiente, contribuin-
do, dessa forma, para o desenvolvimento sustentável",
explica Paulo Vodianitskaia, assessor de meio ambiente
da Whirpool S.A. O projeto começou na grande São
Paulo e na Baixada Santista e, desde outubro de 2005,
foi estendido para mais 39 municípios próximos à capi-

tal. "Estamos muito satisfeitos e otimistas com o seu
desempenho. Desde a implantação até junho deste ano,
já retornamos 36 toneladas de material (papelão, plásti-
co e isopor). Além disso, é uma atividade de conscien-
tização e estímulo ao consumo consciente. A logística
reversa é muito importante para a empresa, também
quando pensamos em efetuar o rastreamento e o retor-
no dos nossos produtos e peças, evitando, desse modo,
a sua utilização inadequada", ressalta.

Por enquanto, o projeto Gaia ainda é restrito,
abrangendo apenas as vendas realizadas por meio
do site da empresa. Mas, segundo Vodianitskaia, já
existem planos para expandi-lo a outras regiões do
País, por intermédio de parcerias com revendedores
locais. Hoje, o processo de recolhimento das em-
balagens se dá durante o agendamento da entrega
dos produtos. "Nesse momento, a empresa convida
o consumidor a participar do projeto, doando a em-
balagem do produto adquirido. Ele recebe todas as
informações sobre o projeto e sobre o destino eco-
logicamente correto que a embalagem terá", expli-
ca. Ele continua: "As embalagens de papelão e de
isopor têm destinos diferentes. No caso do isopor,
será vendido para uma empresa que, após adicionar
outros materiais, fabricará módulos para serem uti-
lizados na construção civil. Já o papelão e o plásti-
co serão comercializados para empresas de recicla-

gem; e uma outra parte será doada a uma
ONG, que desenvolverá atividades vol-

tadas ao respeito ambiental e ao res-
gate da cidadania com comuni-
dades carentes."

A logística reversa é tão impor-
tante quanto a logística direta. "Um
dos maiores problemas ambientais,
principalmente nos grandes centros
urbanos, refere-se à geração de resí-

duos e à devida destinação final do
produto. Nas maiores cidades do mun-
do, a falta de locais para a construção
de aterros sanitários representa um alto
custo para a sociedade. Ela possibilita o

Contentores retornáveis
Flexotank, da Rentank

retorno de matéria-prima para o ciclo produtivo, bem
como a diminuição da degradação ambiental", conclui
Vodianitskaia.

Embalagens retornáveis
redução de custos logísticos

O uso de embalagens de transporte retornáveis tem
efeitos significativos nos custos logísticos frente à ne-
cessidade de se controlar o ciclo de retorno. Essa afir-
mativa é confirmada por Sônia C. Ladeira, gerente de
vendas da Divisão Flexotank, da Rentank, especialista
na área de gestão de sistemas de embalagens e logísti-
ca. "Com a logística reversa, a empresa permite.aos seus
clientes redução de investimentos, já que eles não têm
necessidade de gerenciar ou controlar embalagens, fre-
te retorno, entre outros aspectos, que não fazem parte
do seu negócio. Hoje, eles querem a solução completa;
a embalagem e o serviço." Ela continua: "Verifica-se
também diminuição significativa em relação aos danos
causados ao meio ambiente, uma vez que não é neces-
sário o descarte de embalagens não-retornáveis, como
no caso de tambores ou caixas de papelão, ou até mes-
mo em tratamento de efluentes, quando as embalagens
têm que ser lavadas a cada utilização. Os contentores
retornáveis Flexotank são utilizados com bags plásticos
internamente que, após o uso, podem ser direcionados
a uma empresa especializada em reciclagem." A
Rentank trabalha com contentores articulados (dobrá-
veis) retornáveis há seis anos. Os resultados obtidos até
agora, segundo Sônia, são extremamente satisfatórios,
pois os contentores proporcionam excelente economia
no espaço de armazenagem e no seu frete de retorno.
"O processo de logística da empresa compreende em
entregar e coletar os contentores, repará-los, higienizá-
los e redespachá-los. Gerenciar e acompanhar a movi-
mentação dos contentores por meio de tecnologia ade-
quada ao sistema de logística reversa. Esse sistema di-
minui os investimentos em ativos próprios e proporcio-
na redução de avarias nos IBCs, eficácia nas entregas e
retirada, eliminação de desperdícios, agilidade e dina-
mização de processos, subtraindo os custos em toda a
cadeia logística", completa.

Não só a logística reversa, mas, principalmente, o
material utilizado nas embalagens podem reduzir os
custos nessa área, acredita Juliana Sabbag Scanavini,
diretora-comercial da Cartonale, especializada em em-
balagens de plástico ondulado. "Em média, podemos
garantir uma redução de custos de até 80% em deter-
minado período de análise das embalagens retornáveis",
afirma. Ela conta como a Cartonale entrou no negócio
de embalagens retornáveis. "Sentimos a necessidade de
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cacla cliente com relação às embalagens, por meio de
muitos estudos feitos em conjunto com ele e com par-
ceiros tecnológicos do Brasil e do exterior. Atuamos no
mercado há mais de 30 anos e, nos últimos dez, a em-
presa segue em ritmo de crescimento no desenvolvi-
mento de projetos de logística reversa. O plástico on-
dulado é relativamente mais caro do que o papelão e,
por isso, criou-se à necessidade de desenvolver emba-
lagens com custo-benefício superior a esse material,
como a possibilidade de reutilização e retorno/'

Para Eduardo Banzato, presidente do Instituto Imam,
o mercado de embalagens plásticas retornáveis está cres-
cendo em relação à madeira. "Estamos desenvolvendo
um método de análise, visando deixar mais evidente as
vantagens e desvantagens do plástico em relação à ma-
deira nesse novo cenário ambiental. A logística reversa
sempre existiu, mas está se desenvolvendo e crescendo
de importância a partir de iniciativas isoladas que vêm
ganhando espaço e adesão em todo o mundo."

Já na opinião de Guilherme Aron, gerente de ven-
das da Schoeller, fabricante de paletes plásticos e cai-
xas retornáveis, quando se descartam embalagens, o
custo delas está embutido no preço de venda dos pro-
dutos, mas quando elas são utilizadas infinitamente, os
custos são amortizados ao longo de anos de utilização,
o que se traduz em economia. "Os paletes plásticos não
têm custos mensais de manutenção, têm continuamen-
te um valor residual de matéria-prima incorporada ao
produto que não se perde, recicla-se. Já com relação às
embalagens retornáveis, é preciso levar em conta o seu
custo (até quatro vezes mais). Ante a sua durabilidade
(aproximadamente dez vezes mais). A economia gera-
da é altamente vantajosa e pode chegar a 15% já no
primeiro ano", conta.

Os paletes plásticos retornáveis são aplicados prin-
cipalmente nos segmentos de higiene, higiene pessoal,
farmacêuticos, alimentos perecíveis e produtos frigori-
ficados. "Eles vêm substituindo os paletes de madeira,

já que oferecem uma vida útil maior e mais confiável
do ponto de vista de construção estrutural. São higiêni-
cos, imunes à proliferação de fungos e bactérias, cons-
tantes em peso e medidas e mais leves do que os pale-
tes de madeira, o que resulta em economia de fretes",
compara Aron.

Kelly Soares, analista de negócios da Embalagens
Jaguaré, empresa que criou o projeto de logística rever-
sa Freepackaging, utilizando embalagens de papelão
ondulado retornáveis, reutilizáveis e recicláveis, afirma
que as estatísticas revelam que cada centavo economi-
zado com custos de deposição ou tratamento de resí-
duos representa três centavos a menos no custo final do
produto. "Podemos citar como prova disso, dentro do
projeto, que os ganhos financeiros chegam a uma eco-
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nomia real de até 45% nos custos com embalagem, sem
contar os ganhos intangíveis e não facilmente mensurá-
veis, como a otimização de fretes e a eliminação do
transporte exclusivo para as operações de retorno de
caixas, já que o papelão é desmontável, o que lhe per-
mite conjugar cargas com outros materiais. O papelão
é mais leve do que os retornáveis utilizados no mer-
cado, como embalagens plásticas, de metal ou madei-
ra, o que garante uma cubagem inferior e um valor menor
de custos com fretes'', defende.

Com a implantação do projeto Freepackaging - em
que as empresas locam (em vez de comprar) embala-
gens de papelão ondulado retornáveis para a transfe-
rência de materiais entre pontos diversos -, as compa-
nhias conseguem reduzir significativamente seus gastos
com embalagens de papelão ondulado, pois pagam
apenas pelo número de vezes que elas são usadas. "O
processo garante o uso da mesma caixa por no mínimo
seis ciclos produtivos, viabilizando o alcance de um dos
principais objetivos, a preservação do meio ambiente,
mediante a utilização de apenas 1/6 das caixas referi-
das em operações comuns", afirma Kelly. Ela continua:
'Isso requer responsabilidade de acondicionamento de
produtos com a contratação e a capacitação de pessoas
envolvidas direta e indiretamente na manutenção da
qualidade, vida útil da embalagem e perdas, vital para
o sucesso do sistema/'

Além disso, o projeto Freepackaging contempla o
estudo de toda a cadeia logística, desenvolvimento e
padronização de embalagens, redução de custos, pres-
tando um serviço de consultoria de embalagens e lo-

gística. "Hoje, ele encontra mais penetração no
segmento de eletrônicos, mas existem projetos,
em vários outros setores, de indústrias eletrodo-
mésticas a bens de consumo. E uma operação
aplicável à distribuição de produtos acabados (out
bound), mas consideravelmente mais expressivo
à movimentação de insumos dentro da área in-
dustrial/fabril (in bound)", conclui.

A logística reversa começa a ser olhada mais
atentamente pelas empresas, especialmente, nos
setores de automotivos/autopeças, telecomunica-
ções, eletroeletrônicos e linha branca. "Por ques-
tões de burocracia e administração da logística re-
versa, existe uma facilidade para sua utilização no mer-
cado interno, enquanto, nas exportações, vemos algu-
mas dificuldades para implementação por parte de nos-
sos clientes", diz Marcelo Gaspar, gerente-comercial da
Nefab, empresa especializada em soluções completas
de embalagem como armazenagem e embarques "just
in time", serviço de embalamento, sistemas reutilizá-
veis e retornáveis, além do gerenciamento das normas
e especificações das embalagens. Ele acrescenta: "A lo-
gística reversa possibilita reduções de custos na maioria
dos casos, não em todos. Porém, se não considerarmos
projetos com fluxos duradouros (pelo menos dois/três
anos), a sua rentabilidade é afetada. Se, por um lado,
reduz-se o custo com embalagens após um certo perío-

do; por outro, existe um inves-
timento razoável na compra
das embalagens para imple-
mentação do projeto."

A primeira embalagem
para logística reversa foi lan-
çada pela Nefab na década de
70, na Europa. Em alternativa
à aquisição de embalagens
reutilizáveis produzidas pela
empresa, ela oferece um ser-

Projeto de logística reversa da Embalagens Jaguaré
utiliza embalagens de papelão ondulado

viço de gestão desses itens, colocando à disposição do
cliente embalagens e logística, mediante o pagamento
de uma taxa de aluguel diária. "Numa cadeia de forne-
cimento, existe sempre o risco da empresa que está no
fim dessa cadeia se deparar com grandes quantidades
de embalagens. Além de ocuparem muito espaço, a sua
eliminação pode revelar-se difícil ou dispendiosa. Uma
solução para este problema seria a implementação de
um sistema de recuperação de embalagens reutilizáveis.
Nós dispomos de soluções de gestão de embalagens reu-
tilizáveis standard e personalizadas que contemplam
manutenção, logística reversa, sistema integrado de lo-
calização e gestão do sistema. No Brasil, esses serviços
não estão disponíveis, já que não possuímos uma estru-
tura de localização em diversos pontos/localidades,
como na Europa", informa Gaspar.

Sistema de embalagens reutilizáveis
e retornáveis, da Nefab
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