
RECICLAGEM GARANTE 
BONS RESULTADOS 
Retorno de mercadorias 
avariadas ou de lixo 
eletrônico que voltam ao 
ciclo produtivo faz com 
que surjam novos negócios 

rodutos novos devolvi
dos por causa de peque
nas avarias, itens usados 

que podem ser reaproveitados 
e lixo eletrônico para descarte 
movimentam os negócios no 
promissor mercado brasileiro de 
logística reversa. Trata-se de uma 
atividade econômica com gran
de potencial de crescimento. Só 
no comércio eletrônico, um dos 
pilares desse tipo de operação, 
que evoluiu 40% em 2010, a taxa 
de retorno dos bens comercia
lizados oscila entre 5% e 10%, 
enquanto no segmento de telefo
nia celular, que despeja cerca de 
80 milhões de novos aparelhos 
todos os anos no mercado, não 
ultrapassa 1%. Além disso, nem 
5% da produção brasileira - de 1 
milhão a 1,5 milhão de tonela
das por ano de lixo eletroeletrô-
nico - volta ao ciclo produtivo. 
Os operadores logísticos estão 
desenvolvendo novas ofertas de 
serviços para aumentar a partici
pação nesse mercado. 

Os números são do Conselho 
de Logística Reversa do Brasil 
(CLRB), cujo presidente, Paulo Ro
berto Leite, acredita que as opera
ções no mercado interno tende a 
crescer em consequência da Polí-

tica Nacional de Resíduos Sólidos. 
Segundo ele, há duas vertentes 
que podem ser exploradas pelos 
operadores do setor. Uma envolve 
a logística reversa de pós-venda, 
na qual, por uma razão qualquer, 
o produto é devolvido sem ter sido 
utilizado. "Neste caso, as empre
sas se sentem responsáveis pelo 
retorno do produto em função 
de uma exigência legal ou para 
preservar a sua imagem no mer
cado", diz. A outra é a logística re
versa do pós-consumo, ou seja, da 
mercadoria usada que pode ser 
recolocada no mercado. 

Algumas empresas decidiram 
criar unidades de negócios dedi
cadas à logística reversa. É o caso 
do grupo TPC, com sede em Jun-
diaí (SP) e faturamento previsto 
de R$ 300 milhões neste ano. ARe-
versa Soluções Logísticas surgiu 
em março para atender empresas 
que atuam no comércio eletrôni
co. Na lista estão, por exemplo, a 
B2W - formada pela Americanas, 
com, ShopTime.com e Submarino 
-, Claro, Natura e Avon. 

O objetivo da operação da 
nova empresa é a triagem, trata
mento e destinação de produtos 
devolvidos. 

De acordo com Luís Chama-
doiro, vice-presidente geral de 
logística do grupo TPC, o plano 
de negócios prevê uma partici
pação inicial de 10% do montan
te de produtos eletroeletrônicos 
que estão estocados no mercado, 
cujo valor é estimado em R$ 500 
milhões. A meta é faturar cerca de 
R$ 50 milhões no primeiro ano de 
operação. Nos próximos 60 dias, 
entrará no ar o site Agoradah. 
com. Com a iniciativa, a empresa 
pretende recuperar ao máximo 
o valor do estoque e repartir o 

lucro da venda com o varejista. 
Resultado de um investimen

to de R$ 5 milhões, a Reversa So
luções Logísticas está localizada 
em município que é polo de pas
sagem da indústria e de grandes 
redes varejistas. Al i funciona o 
centro de distribuição com 3,5 
mil posições-paletes e armazém 
de 4 mil metros quadrados. Cha-
maidoro diz que o grupo TPC tem 
projeto para montar outro CD em 
São Paulo, de 40 mil metros qua
drados, previsto para entrar em 
produção no início de 2012. 

A GM&CLOG, localizada em 
São José dos Campos (SP), investiu 
no desenvolvimento de ferramen
tas de tecnologia da informação 
para gerenciar via internet a ca
deia de logística reversa de produ
tos novos que estão em garantia e 
de lixo eletrônico, com a expecta
tiva de aumentar a carteira de 32 
para 45 clientes até o fim do ano. 
Em 2010, o faturamento da em
presa cresceu 40% e a meta é repe
tir o resultado no exercício 2011. 

A abordagem para produtos 
em garantia está sendo aperfei
çoada há cerca de um ano e meio. 
Nessa modalidade, a GM&CLOG 
assume todas as etapas da ope
ração, que abrange o registro do 
defeito no call center, agenda
mento de coleta, envio para assis
tência técnica e devolução para 
o consumidor. A oferta começou 
com a Samsung, HTC e a Vivo. As 
duas primeiras não renovaram o 
contrato, mas a Vivo manteve o 
acordo. Os planos são de oferecer 
o serviço em larga escala no mer
cado, principalmente para os fa
bricantes e operadoras de telefo
nia, diz Marcelo Oliveira, diretor 
comercial. "Estamos negociando 
com duas empresas e esperamos 

http://ShopTime.com


assinar o contrato até junho", diz. 
Na logística reversa de lixo 

eletrônico, a ferramenta desen
volvida pela empresa monitora 
via web mais de 10 mil pontos 
de coleta de produtos. O cliente 
digita login e senha para entrar 
no sistema e fazer o pedido de 
retirada do material. Nessa ope
ração, são realizadas entre 1,5 
mil e 2 mil coletas por mês. O vo
lume consolidado é levado para 
a planta de São José dos Campos, 
que tem capacidade para receber 
e triturar 88 toneladas por mês 
de produtos eletroeletrônicos. 

O salto da logística reversa 
dos Correios foi significativo 
nos últimos cinco anos. Em 
2005, foram recepcionados 100 
mil objetos, com receita de R$ 4 
milhões. Em 2010, a movimenta
ção cresceu para 2,7 milhões de 
objetivo, gerando R$ 67 milhões 
em faturamento. "O mercado 
amadureceu e as marcas brigam 
pelo posicionamento dos seus 

produtos a partir da melhoria 
do serviço de pós-venda", co
menta José Furian Filho, diretor 
comercial da estatal. 

Em 2010, os Correios amplia
ram a cobertura do e-Sedex para 
205 municípios. Para maio, está 
previsto o início dos testes com a 
modalidade logística reversa si
multânea em agência, que terá a 
participação de 20 empresas de 
comércio eletrônico e de telefo
nia em cem cidades de São Pau
lo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Goiás, Paraná e Bahia. A partir do 
segundo semestre o serviço será 
ampliado para todo o país. Nessa 
oferta, a troca do produto é feita 
na agência dos Correios. 

Na TGestiona, do grupo Tele
fônica, a decisão de montar uma 
empresa de logística foi tomada 
após a atividade de movimenta
ção de produtos ter contribuído 
com metade da receita de R$ 205 
milhões registrada em 2010. En
tre os meses de fevereiro e agosto, 

foram recolhidos mais de 1 mi
lhão de equipamentos. Ativa des
de março, a TGestiona Logística 
trabalha com eletroeletrônicos, 
tem uma carteira de 15 clientes e 
um planejamento estratégico de 
crescimento de 15% ao ano. 

A operação de logística reversa 
ainda é pouco representativa nos 
negócios da nova companhia -
gira em torno de 10% a 15% -, mas 
a participação tende a aumentar 
quando as empresas enxergarem 
valor neste tipo de operação, diz 
Clovis Travassos, diretor-geral 
da TGestiona. "Isso vai acontecer 
quando a logística reversa for in
tegrada ao negócio." 

Para dar suporte às suas ati
vidades, a TGestiona Logística 
possui quatro centros de distri
buição em Barueri (SP), Curiti
ba, Porto Alegre e Jaboatão dos 
Guararapes, região metropoli
tana do Recife. Está presente em 
mais dez unidades dos clientes 
(operação inhouse). 

Clovis Travassos, 
da TGestiona: 
perspectiva de 
expansão nos 
próximos anos 
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