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RESUMO 

O aumento do consumo, o maior grau de obsolescência dos produtos, o incremento na 

produção de resíduos sólidos, bem como a necessidade das empresas em diminuir os 

impactos ambientais decorrentes de seus processos produtivos, conduziram ao objetivo 

desta pesquisa de identificar como ocorre a evidenciação de práticas de logística reversa 

pelas empresas pertencentes ao setor econômico de materias básicos da BM&F Bovespa 

para o período de 2012. A construção da amostra partiu da relação de integrantes do 

setor econômico de materias básicos da BM&F Bovespa em confrontação com a 

população encontrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, resultando numa 

amostra final de 37 empresas. Quanto aos resultados, verificou-se que da amostra 

estudada, 49% divulgam alguma prática de logística reversa, sendo as práticas de 

reciclagem as mais divulgadas. Ainda, 57% das informações são de caráter quantitativo 

e 51% possuem o aspecto temporal do tipo histórico, ou seja, o período de implantação 

das práticas está informado no meio de divulgação. Ademais, o subsetor que se destaca 

na evidenciação de práticas de logística reversa é Madeira e Papel, em contrapartida o 

subsetor Mineração apresentou o menor índice de evidenciação. 

 

Palavras chave: Evidenciação. Logística Reversa. Empresas Materiais Básicos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Historicamente a Revolução Industrial foi um marco para a sociedade, naquele 

momento os processos produtivos passaram a incorporar novos métodos para acelerar a 

obtenção do produto final. Os avanços tecnológicos desencadeados por esta revolução 

contribuíram, ainda, para precipitar a criação de novos produtos, dando origem a 

demandas desconhecidas pela sociedade até então.  

Atualmente, esta celeridade da cadeia produtiva impacta, entre outros, sobre dois 

fatores relevantes para a sociedade atual, quais sejam: o aumento do consumo de 

recursos naturais, e neste contexto há que se pensar na finitude dos recursos não 

renováveis e; o aumento da geração de resíduos sólidos decorrente, tanto dos processos 

envolvidos na cadeia produtiva quanto do descarte de produtos do pós-consumo. 

De acordo com Amato Neto (2011, pg. 2), “ao longo de praticamente todo 

século XX, o processo de industrialização fundamentado no paradigma 

taylorismo/fordismo priorizava, dentre vários outros aspectos, a produção em larga 

escala com consumo excessivo de energia, água e matérias-primas”. Neste mesmo texto, 

o autor ainda discorre sobre a produção excessiva de lixo decorrente de um modelo de 

consumo em massa que está atrelado ao modelo de industrialização que caracterizou 

aquele século. 

Além do aumento do consumo outro aspecto que contribui para a geração de 

resíduos sólidos é a rapidez com que alguns produtos se tornam obsoletos. Ou seja, o 

período entre a compra de um produto e sua substituição por outro com mais tecnologia 

está cada vez menor, o que gera um aumento da descartabilidade dos produtos em geral.  

Esta precipitação no descarte de produtos contribui para agravar um problema 

enfrentado pelas sociedades atuais, qual seja: a disposição dos resíduos sólidos. O 

visível aumento do excedente destes resíduos, dispostos não apenas em aterros 

sanitários, mas também abandonados em rios e córregos que circundam as cidades 

(LEITE, 2009), têm mobilizado o governo e a sociedade para que medidas que 

promovam o adequado descarte sejam adotadas. 

Como exemplo de medidas relacionadas ao tratamento dos resíduos, cita-se a lei 

12.305 de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). A política estabelece diretrizes para o gerenciamento dos resíduos no Brasil e 

serve como base para políticas estaduais e municipais, considerada a obrigatoriedade de 

adequação destas à referida Lei quando de sua implantação. A PNRS trata do assunto 

observando suas particularidades, e impõe processos de logística reversa para 

determinados produtos.  

Entre os produtos que devem retornar ao seu fabricante, depois de findo seu 

ciclo de uso pelo consumidor, estão: agrotóxicos (resíduos e embalagens); pilhas e 

baterias; pneus; óleos lubrificantes (resíduos e embalagens); lâmpadas fluorescentes, de 

vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos eletroeletrônicos, bem como seus 

componentes (Lei nº 12.305/2010). Assim a política estabelece que alguns segmentos 

elaborem um plano de gerenciamento de resíduos e obriga certos agentes a estabelecer 

políticas de logística reversa. 

No Brasil, a adoção de práticas de Logística Reversa (LR) é recente, e o auxílio 

que esta ferramenta pode proporcionar para a melhor gestão dos recursos ainda está 

sendo difundido. No entanto em alguns países a realidade não é a mesma. Em 1998 

Carter e Ellram publicaram um artigo no Journal of Business Logistics, e apontaram a 
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LR como "o processo pelo qual as empresas podem se tornar mais ambientalmente 

eficiente através da reciclagem, reutilização e redução da quantidade de materiais 

utilizados".  

Percebe-se então que a LR é uma ferramenta já utilizada em diversos países, e 

que auxilia na problemática de descarte de resíduos e efluentes, principalmente 

industriais. Conforme Gomes et al. (2001), os efeitos do descarte de resíduos sólidos 

sem tratamento afetam o agente, a sociedade e todo o ecossistema, tornando-se um 

problema público. Assim, surge uma demanda atenta a práticas de gerenciamento de 

resíduos; demanda que pode ser suprida por meio de divulgação de informações 

ambientais.  

Pelo exposto, apresenta-se o questionamento que motivou a pesquisa: Como as 

empresas listadas e classificadas no setor econômico de materiais básicos da BM&F 

Bovespa estão evidenciando suas práticas de logística reversa? 

Neste contexto o objetivo geral proposto é identificar como ocorre a 

evidenciação de práticas de LR pelas empresas pertencentes ao setor econômico de 

materias básicos da BM&F Bovespa para o período de 2012. Para auxiliar no alcance do 

objetivo geral da pesquisa, definiram-se os seguintes objetivos específicos: (a) 

identificar quais práticas de logística reversa foram divulgadas pelas empresas 

pesquisadas; e, (b) verificar se as empresas que divulgam práticas de logística reversa 

apresentam melhor nível de governança na classificação BM&F Bovespa. 

A relevância do estudo se justifica pela ascensão do tema LR no atual cenário 

brasileiro, ascensão esta decorrente em parte pela implantação da PNRS, e em parte pela 

possibilidade das referidas práticas se apresentarem como ferramenta de auxílio para o 

alcance da sustentabilidade na cadeia produtiva. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 O objetivo da evidenciação contábil é divulgar informações econômicas, 

financeiras, sociais e ambientais das empresas para seus stakeholders, sendo que as 

informações prestadas devem ser transparentes de modo a não enganar seus usuários 

(TINOCO e KRAMER, 2004). O intuito é levar ao conhecimento de acionistas, 

diretores, funcionários, governo e demais interessados, demonstrativos e relatórios que 

possibilitem conhecer a real situação da empresa. Assim, se a intenção é relatar a 

situação real de vários aspectos, cabe a evidenciação contábil incorporar o importante 

papel de divulgar as práticas relacionadas ao meio ambiente. 

Diante o exposto, a evidenciação ambiental pode ser entendida como o 

mecanismo que as empresas utilizam para prestar informações, a seus diversos usuários, 

sobre aspectos ambientais envolvidos nas práticas adotadas (SILVA et al., 2013). Uma 

ferramenta que pode ser utilizada para efetivar tal evidenciação é o Relatório de 

Sustentabilidade e similares, demonstração esta, que no Brasil, não é obrigatória. Estas 

informações também podem ser vinculadas ao Relatório Anual, ou nas páginas 

eletrônicas das empresas. 

 Embora a elaboração do relatório de sustentabilidade não seja obrigatória, a 

evidenciação e divulgação de informações ambientais são recomendadas pelo Parecer 

de Orientação nº 15/87, 17/89 e 19/90 da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, 

pela Norma Brasileira de Contabilidade Técnica – NBC-T nº 15 aprovada pela 

Resolução nº 1.003/04 do CFC – Conselho Federal de Contabilidade e Norma de 
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Procedimento de Auditoria nº 11 do IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes 

do Brasil (SILVA, et. al, 2013). 

 Tais informações de caráter ambiental são objetos de estudos de diversos 

trabalhos acadêmicos (VOSS, ROSA e PFITSCHER, 2012), ressalta-se, ainda, que a 

questão dos resíduos foi um dos tópicos mais pesquisados no ano de 2010 (ROSA et al, 

2012), ano que de acordo com Rover, Borba e Murcia (2009) coincide com a instituição 

da PNRS.  

 Quanto a PNRS, segundo o Ministério do Meio Ambiente (2012) a mesma prevê 

a prevenção e a redução na geração de resíduos, propiciando o aumento da reciclagem e 

da reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos 

rejeitos. A referida política também representa um marco na legislação brasileira, 

quando o assunto é LR, pois emprega artigos específicos sobre o tema. 

Dessa forma, a LR apresenta-se como ferramenta capaz de auxiliar no correto 

reúso, reutilização, reciclagem, reaproveitamento e retorno de resíduos à cadeia 

produtiva. E, depois de exaurido seu potencial energético, no correto descarte dos 

resíduos remanescentes. Pois, ao estabelecer canais de LR para seus produtos, as 

empresas vislumbram a possibilidade de reutilizar recursos naturais já explorados, e 

diminuir a geração de resíduos decorrentes de seus produtos dispostos no mercado, 

tornando sua cadeia de suprimentos sustentável. 

 No entanto, LR não é um conceito atual, suas primeiras definições datam da 

década de 80, período em que seu escopo limitava-se à circulação de materiais contra o 

fluxo principal, do cliente para o produtor (ROGERS e TIBBEN-LEMBKE, 2001). 

Entre os conceitos apresentados na época está a definição de Lambert e Stock (1981), 

em que os autores tratam o fluxo da LR em um contexto onde um produto anda na 

contramão do fluxo de consumo. 

Na década seguinte Stock (1998, p. 20), apresenta seu conceito para LR e relata 

que “refere-se ao papel da logística no retorno de produtos, redução da fonte, 

reciclagem, substituição de materiais, reúso de materiais, disposição de resíduos”. Neste 

conceito já estão presentes os termos retorno, reciclagem e reúso aspectos que definem 

o atual escopo da LR. 
No entanto entre os conceitos mais dissiminados de LR, está o que foi definido 

por Rogres e Tibben-Lembke (1999, pg. 2) em que afirmam que LR é "o processo de 

planejamento, implementação e controle da eficiência, custo efetivo fluxo de matérias-

primas, estoque em processo, produtos acabados e informações relacionadas do ponto 

de consumo ao ponto de origem com o propósito de recapturar ou criar valor ou 

descarte adequado”. 

Logo, ao estabelecer mecanismos que cooperem para o apropriado uso dos 

recursos naturais já extraídos, bem como para o correto tratamento dos resíduos sólidos 

resultantes de seus produtos, a empresa, além de demonstrar preocupação com 

demandas atuais, e com a legislação vigente pode, ainda, trazer benefícios para sua 

imagem. Como exemplo pode-se citar: produtos fabricados com menor custo a partir da 

reinserção na cadeia produtiva, e que demandam de menos energia para processamento, 

e; agregação de valor a marca da empresa decorrente dos aspectos sustentáveis 

envolvidos nos processos produtivos. 

Em 2013, Silva et. al elaboraram uma pesquisa com o objetivo de identificar as 

características da evidenciação ambiental sobre resíduos sólidos das companhias 
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listadas na BM&F BOVESPA pertencentes a segmentos potencialmente poluidores. Os 

autores concluíram que os itens evidenciados em nível de excelência são reciclagem dos 

resíduos sólidos e logística reversa e que as empresas pertencentes à amostra tendem a 

divulgar informações ambientais voluntariamente. 

No entanto, as organizações optam por divulgar ou não tais informações, já que 

a divulgação das mesmas não é obrigatória. Para tanto, há teorias que explicam o 

motivo das organizações divulgarem as informações de caráter ambiental.  

Dentre elas, cita-se a teoria da divulgação, que pode ser explicada por Dye 

(2001) quando o mesmo afirma que esta teoria, denominada Teoria da Divulgação 

Voluntária, assemelha-se com a Teoria dos Jogos quando a entidade divulga 

informações favoráveis, e omite as informações desfavoráveis. Em adição, Salotti e 

Yamamoto (2005) afirmam que a divulgação de informações não obrigatórias é 

importante para avaliar o valor da empresa.   

Ademais, de acordo com Liu e Anbumozhi (2008), as teorias da legitimidade e 

dos stakeholders explicam a evidenciação ambiental; sendo que a teoria dos 

stakeholders se relaciona com a boa comunicação entre stakeholders e a empresa, 

considerando que a continuidade da organização depende da estratégia estabelecida 

diante de seus interessados (ROVER, 2009). E a teoria da legitimidade, de acordo com 

Wilmshurst e Frost (2000) baseia-se na ideia de que as empresas possuem limites 

aceitáveis dentro da comunidade onde atuam, de forma que suas divulgações dependem 

de suas atividades estarem dentro desses limites.  

Diante do exposto, embora a Bolsa de valores, Mercadorias e Futuros – BM&F 

Bovespa possua, por conta dos diferentes perfis de empresas listadas, segmentos 

especiais de listagem de governança corporativa; as informações adicionais exigidas por 

cada nível de governança: Bovespa Mais, Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1 (BM&F 

Bovespa, 2013) não abrangem informações de caráter ambiental. Assim, as divulgações 

de tais informações competem somente a organização.   

Contudo, de acordo com Barbedo et al. (2009) tais níveis de governança tem por 

objetivo passar ao investidor a confiança de que, ao comprar uma ação de uma 

organização com práticas de governança, terá um risco menor de ser expropriado por 

agentes com informação privilegiada. Tal afirmação, portanto, reafirma a importância 

dos stakeholders terem acesso a informações de caráter ambiental tendo em vista que as 

mesmas podem contribuir positiva ou negativamente nos resultados da organização.  

  

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 Este item apresentaos procedimentos utilizados para elaboração da pesquisa e 

aborda: (i) Enquadramento Metodológico; (ii) Estrutura Conceitual; (iii) População e 

Amostra; (iv) Procedimentos para Coleta e Análise dos Dados; e, (v) Restrições e 

Limitações do Estudo. 

 

3.1 Enquadramento metodológico 

Os procedimentos metodológicos adotados, quanto aos objetivos desta pesquisa 

são exploratórios e descritivos, pois de acordo com Raupp e Beuren (2003, p.80) é 

através de um estudo exploratório e descritivo que “se busca conhecer com maior 

profundidade o assunto, para torná-lo mais claro ou para construir questões importantes 

para a condução da pesquisa”. Cabe ao estudo exploratório, estabelecer análises sobre 
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um tema com o objetivo de obter conhecimento sobre o mesmo. Já a pesquisa descritiva 

permite buscar uma abordagem renovada sobre o objeto de estudo. 

Já na abordagem do problema, a tipologia aplicada será qualitativa. Para Silva 

(2010, p.28) a abordagem qualitativa: “[...] preocupa-se com o significado dos 

fenômenos e processos sociais, levando em consideração as motivações, crenças, 

valores, representações sociais e econômicas, que permeiam a rede de relações sociais”. 

A abordagem qualitativa procura, ainda, descrever o fenômeno e compreender os 

processos que o envolvem, considerado o envolvimento dos agentes. 

Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa caracteriza-se como documental, 

uma vez que utiliza, para a coleta de dados, relatórios anuais ou de sustentabilidade 

publicados pelas empresas, para os casos em que a publicação dos referidos relatórios 

não ocorre, as informações foram obtidas nos websites das empresas. Segundo a 

concepção de Gil (2010), a pesquisa documental e a bibliográfica são semelhantes, pois 

ambas utilizam dados já existentes, a diferença está na natureza das fontes. A pesquisa 

bibliográfica se fundamenta em material elaborado com objetivo de ser lido por 

públicos específicos, ao tempo que a pesquisa documental se vale de toda sorte de 

documentos, elaborados com finalidades diversas. 

A trajetória metodológica do presente trabalho se estrutura em quatro fases. Na 

primeira fase são apresentados: a problemática que conduziu a pesquisa, os objetivos e o 

referencial teórico. A segunda fase compreende a metodologia de pesquisa. A terceira 

fase engloba os resultados obtidos sobre a evidenciação de práticas de logística reversa. 

Já a última fase apresenta as conclusões obtidas pelo alcance do objetivo previamente 

estabelecido. 

 

3.2 Estrutura Conceitual 

A estrutura conceitual da pesquisa, que servirá de base para a classificação das 

atividades das empresas analisadas, foi baseada nos estudos de Rogers e Tibben-

Lembke (2001). Neste estudo os autores apresentam as semelhanças e diferenças entre 

logística reversa e logística verde. Sendo o foco da LR a reinserção de produtos já 

consumidos novamente na cadeia produtiva, e o foco da logística verde a redução na 

fonte. 

Neste estudo os autores apresentam ainda práticas utilizadas por ambas às áreas 

da logística. No entanto, para fins deste estudo serão utilizadas aquelas que podem ser 

classificadas como de logística reversa, quais sejam: reciclagem, remanufatura, 

reutilização/reúso, recuperação e reaproveitamento. 

 

3.3 População e Amostra 

Para construir a amostra utilizada na pesquisa, considerou-se a relação de 

integrantes do setor econômico de materias básicos da BM&F Bovespa. Em seguida 

confrontou-se a população encontrada com as informações disponíveis no site da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Desta confrontação constatou-se que embora, 

seis empresas estivessem listadas na BM&F Bovespa, a informação disponibilizada pela 

CVM apontava estas, não como Companhias Abertas, mas sim como Investidores não 

Residentes, e, portanto tais empresas foram excluídas da amostra. 

Assim, partiu-se de uma população inicial de 45 empresas listadas no segmento 

de materiais básicos, dessas, 6 foram excluídas. Das 39 empresas restantes, quatro 



 

 

VIII Congresso Anpcont, Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

7 

 

formam dois conglomerados e, portanto o relatório verificado é aquele divulgado pelas 

Holdings que administram os mesmos. Logo a amostra resultante da população inicial é 

de 37 empresas. 

  
Quadro 1 – Definição da população e da amostra 

Setor 

Econômico 
Subsetor 

Potencial de Poluição/ 

Grau de utilização 

(anexo VIII da lei 

10.165/2.000) 

População Amostra 

Nível de 

governança 

(BM&F 

Bovespa) 

M
at

er
ia

is
 B

á
si

co
s 

Mineração Alto 

Minerais Metálicos 

ALCOA - - 

CENT MIN-RIO CENT MIN-RIO   

FREEPORT - - 

LITEL LITEL MB 

MMX MINER MMX MINER NM 

VALE VALE N1 

Minerais Não Metálicos 

CCX CARVAO CCX CARVÃO NM 

Siderurgia e 

Metalurgia 
Alto 

Siderurgia 

ARCELOR - - 

FERBASA FERBASA N1 

GERDAU GERDAU N1 

GERDAU MET GERDAU MET N1 

SID NACIONAL SID NACIONAL   

US STEEL - - 

USIMINAS USIMINAS N1 

Artefatos de Ferro e Aço 

ALIPERTI ALIPERTI   

FIBAM FIBAM   

MANGELS INDL MANGELS INDL N1 

MET DUQUE MET DUQUE   

PANATLANTICA PANATLANTICA   

TEKNO TEKNO   

Artefatos de Cobre 

PARANAPANEMA PARANAPANEMA NM 

Químicos Alto 

Petroquímicos 

BRASKEM BRASKEM N1 

DOW CHEMICAL - - 

ELEKEIROZ ELEKEIROZ   

GPC PART GPC PART   

M G POLIEST M G POLIEST   

UNIPAR UNIPAR   

Fertilizantes e Defensivos 

FER HERINGER FER HERINGER NM 

NUTRIPLANT NUTRIPLANT MA 

Químicos Diversos 

DUPONT - - 

MILLENNIUM MILLENNIUM   

Madeira e Médio/Alto Madeira 
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Setor 

Econômico 
Subsetor 

Potencial de Poluição/ 

Grau de utilização 

(anexo VIII da lei 

10.165/2.000) 

População Amostra 

Nível de 

governança 

(BM&F 

Bovespa) 

Papel DURATEX DURATEX NM 

EUCATEX EUCATEX N1 

Papel e Celulose 

CELUL IRANI CELUL IRANI   

FIBRIA FIBRIA NM 

KLABIN S/A KLABIN S/A N1 

MELHOR SP MELHOR SP   

SANTHER SANTHER   

SUZANO HOLD SUZANO HOLD   

SUZANO PAPEL SUZANO PAPEL N1 

Embalagens Pequeno 

Embalagens 

EVORA EVORA   

METAL IGUACU METAL IGUAÇU   

Materiais 

Diversos 
Médio 

Materiais Diversos 

MAGNESITA SA MAGNESITA SA NM 

PROVIDENCIA PROVIDENCIA NM 

SANSUY SANSUY   

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

A escolha pelas empresas listadas no setor econômico de materiais básicos 

ocorreu devido as mesmas possuírem características de produção, o que amplia a 

possibilidade de contemplar práticas relacionadas a LR. Além disso, conforme exposto 

no Quadro 1, aproximadamente 83% dos subsetores considerados com Médio e Alto 

potencial de poluição, conforme estabelecido no anexo VIII da lei 10.165/2.000. 

 

3.4 Procedimento para Coleta e análise dos dados 

A pesquisa utilizou para coleta de dados fontes secundárias, compostas pelos 

Relatórios de Sustentabilidade e similares, por meio de consulta nos sites das empresas. 

Sendo que os Relatórios de Sustentabilidade são a principal fonte de informações de 

caráter ambiental de uma organização (NOSSA, 2002; RIBEIRO; VAN BELLEN, 

2008). 

Quanto ao período de abrangência da investigação, a pesquisa optou pela 

verificação dos relatórios referentes ao período de 2012. E de forma a verificar a 

evidenciação das práticas de logística reversa, optou-se pela técnica de análise de 

conteúdo.  

Ressalta-se que para codificar as informações relativas a LR buscou-se as 

seguintes palavras: reciclar, reutilizar, recuperar, reaproveitar e reúso, a busca também 

contemplou as possíveis variações destas palavras. Assim, a partir dessa primeira busca, 

avalia-se o termo em seu contexto e verifica-se se possue relação com aspectos de 

logística reversa.   

Para analisar as características das informações contidas nos relatórios e sites, 

foram definidos quatro critérios de classificação, conforme ilustrado pela Figura 1: (i) 

tipo de evidência; (ii) referência temporal; e (iii) localização.  
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Figura 1: Esquema para classificação de evidenciação de práticas de logística reversa. 

Fonte: adaptado de Rover, Borba, Murcia (2009). 

 

3.5 Restrições e Limitações do Estudo 
 Ressalta-se que a seleção de empresas envolveu apenas as listadas na 

BM&BOVESPA e pertencentes ao setor econômico de Materiais Básicos. Ainda, foram 

analisados somente os relatórios de sustentabilidade ou similares e os relatórios anuais, 

e quando a empresa não possuía tais relatórios, verificou-se se as informações não 

constavam no site da mesma. Dessa forma, estudos que analisarem outras fontes de 

dados, podem obter informações diferentes das encontradas aqui nessa pesquisa. Deve-

se notar que as informações apresentadas pelas empresas nos relatórios são referentes ao 

exercício social de 2012. Portanto, os resultados não são generalizáveis a outros 

períodos. 

 

4 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS DADOS 

A partir da amostra selecionada, separaram-se as empresas em aquelas que divulgam 

suas práticas no website, as que divulgam relatório de sustentabilidade ou similares, e as 

que divulgam relatório anual conforme pode ser observado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Distribuição dos meios de divulgação voluntária 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

Após a leitura do meio de divulgação escolhido por cada organização para 

difundir suas informações de caráter ambiental, e concomitante análise; foi possível 

extrair as empresas que evidenciam e as que não evidenciam práticas de LR, bem como 
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verificar as principais práticas utilizadas pelas mesmas. O Quadro 2 apresenta as 

informações referentes as organizações do segmento de Minerais Metálicos.  

 
Quadro 2 – Empresas Minerais – Minerais Metálicos 

Empresa Práticas 

CENT MIN-RIO  Não evidencia práticas de LR. 

LITEL  Não evidencia práticas de LR. 

MMX MINER  Não evidencia práticas de LR. 

VALE 

 Reutilização e recuperação de resíduos; 

 Implantação de dormentes recicláveis e reaproveitamento de dormentes de 

madeira para fabricação de carvão mineral; e, 

 Destinação de resíduos recicláveis para cooperativas de catadores. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

Neste setor, a única empresa que apresentou práticas de LR foi a Vale. Quanto 

às demais, Cent Mim-Rio e Litel não possuem relatórios anuais ou de sustentabilidade; 

e a MMX Miner, possui informações em seu sítio eletrônico, mas nenhuma condizente 

com procedimentos de LR.  

Quanto a Vale, através de sua unidade de fertilizantes, a empresa fornece o 

fosfogesso, subproduto gerado em suas atividades, na forma de gesso agrícola que age 

no solo como fonte de macros nutrientes secundários para as plantas e agente corretivo. 

O fosfogesso também esta sendo utilizado como aditivo para o cimento. A empresa 

também reaproveita o material resultante da transformação do resíduo originado na 

filtração do enxofre, o produto resultante deste processo é destinado a nutrição animal.  

A Vale também concluiu testes com dormentes de plástico, material utilizado em 

ferrovias, esta nova tecnologia substituirá a necessidade por dormentes de outros 

materiais. Este material é mais leve que o concreto e o aço e mais resistente que a 

madeira. À medida que os dormentes de madeira vão sendo substituídos, os mesmos são 

transformados em carvão. Por fim, os produtos passíveis de reciclagem e que a Vale não 

utiliza em sua cadeia produtiva são destinados para as associações de catadores. 

 
Quadro 3 – Empresas Minerais – Minerais não Metálicos 

Empresa Práticas 

CCX CARVAO  Não evidencia práticas de LR. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

A empresa CCX Carvão não publica relatório de sustentabilidade ou similar, e em seu 

sítio eletrônico não foram encontradas citações referentes às práticas de LR. 

 
Quadro 4 – Empresas Metalurgia e Siderurgia – Siderurgia 

Empresa Práticas 

FERBASA  Recirculação e reúso de água. 

GERDAU  Reinserção na cadeia produtiva de sucata ferrosa de aço; 

 Desenvolvimento de processos para utilização de co-produtos; e, 

 Recirculação e reúso de água. 
GERDAU MET 

SID NACIONAL  Não evidencia práticas de LR. 

USIMINAS  Não evidencia práticas de LR. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 
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No segmento de siderurgia, 50% das empresas demonstram ter práticas de LR. A 

empresa Cia de Ferro Ligas da Bahia – FERBASA relata de forma superficial a 

melhoria da eficiência do processo produtivo, que engloba o controle de matérias-

primas, recirculação e reúso de água. E relata que as tecnologias de desempoeiramento 

foram implantadas nos processos produtivos dos produtos: FeCrAC, FeSi75 e FeSiHP - 

envolvendo os sistemas de alimentação de fornos e tratamento do produto final, bem 

como no tratamento da escória de FeCrAC, um resíduo sólido gerado neste processo. 

De acordo com o relatório da empresa Gerdau, a empresa transforma mais de 15 

milhões de toneladas de sucata ferrosa em aço. A utilização da sucata como matéria-

prima reduz o volume de material depositado em locais inadequados, diminui o 

consumo de energia e de outros recursos naturais necessários para o processo produtivo 

do aço. Auxilia também na minimização de emissões de gases formadores do efeito 

estufa, como o CO. 

A Gerdau também relata a busca por alternativas para aplicação e utilização de 

co-produtos, e em 2012, seu índice de reaproveitamento desses materiais alcançou 

74,8%, e contribuiu para diminuir consideravelmente a totalidade de resíduos não 

aproveitados. Neste sentido, os sistemas de despoeiramento das plantas da empresa 

captam, com elevado nível de eficiência, as partículas sólidas geradas no processo de 

produção do aço, para posteriormente serem transformadas em co-produtos e reinseridas 

em outros segmentos da indústria. 

Sobre o processo de recirculação de água na indústria, a Gerdau possui uma taxa 

de recirculação de água superior a 97%; equivalente a mais de 2 trilhões de litros de 

água reaproveitados para utilização interna no processo de produção de aço.  

 
Quadro 5 – Empresas Metalurgia e Siderurgia – Artefatos de Ferro e Aço 

Empresa Práticas 

ALIPERTI  Não evidencia práticas de LR. 

FIBAM  Não evidencia práticas de LR. 

MANGELS INDL  Não evidencia práticas de LR. 

MET DUQUE  Não evidencia práticas de LR. 

PANATLANTICA  Não evidencia práticas de LR. 

TEKNO  Não evidencia práticas de LR. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

Empresas do segmento de Artefatos de Ferro e Aço possuem poucas 

informações ambientais em seus sites, sendo estas não relacionadas à utilização de 

práticas de LR.  

 
Quadro 6 – Empresas Metalurgia e Siderurgia – Artefatos de Cobre 

Empresa Práticas 

PARANAPANEMA 

 Reciclagem de resíduos através de programa de coleta seletiva; 

 Reaproveitamento de escória granulada. 

 Reutilização e recuperação de águas. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

No Quadro 6, a única empresa do segmento de Artefato de Cobre, demonstrou 

no relatório de sustentabilidade suas atividades de LR. Em 2012, A Paranapanema 
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destinou 69 toneladas de resíduos para reciclagem. Ainda, sua unidade fabril da Bahia, 

busca desenvolver processos para aproveitamento e reciclagem da escória granulada, 

como por exemplo, a utilização em blocos para piso, jateamento de superfícies e 

estabilização de taludes. 

A empresa procura ainda, aplicar tecnologias disponíveis para a reutilização da 

água já utilizada em seus processos produtivos. Já nas unidades de Utinga e Capuava 

foram reutilizados 96% da água necessária para os processos fabris, o que permitiu que 

a empresa recuperasse 1.720.196.000 litros de água de reúso. Na geração da água de 

reúso são utilizadas as águas industriais brutas, o esgoto sanitário tratado e a 

recuperação de águas pluviais. 

Sua unidade em Santo André – SP possui um sistema de recuperação e 

armazenagem de água para aproximadamente 6 milhões de litros de água pluvial. Esta 

água é recuperada por galerias que a direcionam para uma lagoa central para, em 

seguida, serem bombeadas para a estação de tratamento de água industrial sendo assim 

incorporada a água de reúso. 

  
Quadro 7 – Empresas Químicos - Petroquímicos 

Empresa Práticas 

BRASKEM 
 Utilização de água de reúso; e, 

 Processos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

ELEKEIROZ 

 Utilização de matéria-prima reciclada; 

 Utilização de embalagens retornáveis e recicláveis; 

 Geração de energia a partir de fontes internas do processo produtivo; e, 

 Utilização de água de reúso. 

GPC PART  Não evidencia práticas de LR. 

M G POLIEST  Não evidencia práticas de LR. 

UNIPAR  Não evidencia práticas de LR. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

A Braskem, em parceria com a Sabesp e a Odebrecht Ambiental, desenvolveu o 

projeto Aquapolo, para fornecer aos seus processos industriais cerca de 2.340 metros 

cúbicos de água de reúso por hora, deixando de utilizar água potável quando possível. A 

empresa também padronizou um indicador para geração de resíduos sólidos, de forma a 

gerenciar seus resíduos, dessa forma, foi possível transformar alguns resíduos 

industriais em oportunidades de negócio e replicar determinadas práticas em outras 

áreas. 

A Eleikeiroz utiliza pet reciclado como matéria-prima para a fabricação de 

alguns tipos de resina poliéster. Além de matérias-primas recicláveis, as linhas de 

produto resinas Biopoli e o plastificante Plastek 81 utilizam matérias-primas renováveis, 

sendo que grande parte do volume destes produtos é comercializado na forma a granel 

líquido, sem utilização de embalagens. O restante é expedido em tambores, parte dos 

quais reciclados, ou em embalagens totalmente retornáveis. 

A empresa também dispõe de oito projetos simultâneos de reúso de água, que 

contribuem para minimizar a emissão de efluentes em até 16,8 mil metros cúbicos por 

ano. As ações efetivas de racionalização no consumo de água são desenvolvidas desde 

1999, e reduziram de modo significativo o volume de água captado. A implantação de 
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captação de água de chuva foi iniciada ainda em 2007, e encaminha a água coletada 

para tratamento e posterior utilização na área industrial.  

Parte significativa da energia elétrica consumida é gerada internamente através 

de um sistema integrado de geração e distribuição de vapor e por dois tubos geradores 

alimentados pelo vapor em alta pressão das unidades de ácido sulfúrico e anidrido 

maleico. Em uma de suas unidades, a parte da energia térmica consumida é gerada pelo 

uso de óleo residual de processos (waste oil). 

A GPC PART não possui dados ambientais em seu website, já a MG POLIEST e 

UNIPAR, embora possuam informações ambientais, não relatam informações referentes 

à LR. 

 
Quadro 8 – Empresas Químicos – Fertilizantes e Defensivos 

Empresa Práticas 

FER HERINGER 

 Utilização de lonas provenientes de material reciclado; 

 Utilização de água de reúso; e, 

 Programa de gerenciamento de resíduos. 

NUTRIPLANT  Não evidencia práticas de LR. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

Em uma fábrica de fertilizantes e defensivos o consumo de lonas plásticas é 

considerável. Segundo informações evidenciadas pela Fertilizantes Heringer, a empresa 

consome um volume expressivo de lonas provenientes de materiais recicláveis, que são 

utilizadas em forros de caminhões e boxes. No ano de 2012, foram utilizados 2.063.640 

metros lineares de lonas, sendo este quantitativo 100% proveniente de reciclagem. 

A empresa também investe em processos de reutilização de água, em 2012 o 

percentual de água reciclada e reutilizada foi de 5,92% em relação ao total consumido. 

Em 2012, também foi implantado o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, uma 

ferramenta para diagnosticar e mensurar as gerações de resíduos e promover trabalhos 

para redução, reciclagem e reutilização, possibilitando que os resíduos voltem à cadeia 

produtiva e evitando extração de matéria-prima na origem. 

A empresa Nutriplant não reporta informações de cunho ambiental nem de LR.  

 
Quadro 9 – Empresas de Químicos – Químicos Diversos 

Empresa Práticas 

MILLENNIUM 

 Reutilização de água; e, 

 Reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente 

adequada de resíduos. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

Em 2007, a empresa Millenium – Cristal implantou um sistema que permite 

reutilizar de forma direta e indireta mais de 90% das águas necessárias para o processo 

produtivo. Também criou o Programa Passe a Limpo para gerenciar os resíduos sólidos 

gerados em todas as atividades, o intuito é minimizar os resíduos na fonte, adequando a 

separação, acondicionamento e armazenagem na origem, assegurando a coleta, o 

transporte e o pré-tratamento adequado. A gestão de resíduos sólidos na fábrica prioriza 

a seguinte ordem de controle: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 

e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, atendendo as diretrizes 

estabelecidas pela PNRS. 
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Quadro 10 – Empresas Madeira e Papel – Madeira 

Empresa Práticas 

DURATEX 
 Reutilização e reciclagem de metais sanitários; e, 

 Reutilização de água captada. 

EUCATEX  Reaproveitamento de resíduos de madeira. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

A empresa Duratex atua no mercado moveleiro e na construção civil, neste 

contexto a divisão responsável pelos produtos que levam a marca “Deca” desenvolve 

um trabalho de reaproveitamento de material, que, em 2012, gerou a reutilização de 185 

toneladas. Neste setor de metais sanitários, os insumos provenientes da reciclagem de 

pré e pós-consumo registraram participação de 98,8% para o bronze, 86% para o latão, 

27,55% para polietileno, 13,33% para ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno), 5,92% 

do nylon, 4,42% para polipropileno e 2,46% de poliacetal. Nas fábricas de metais em 

geral, 100% do resíduo metálico gerado, conhecido como cavaco, é reutilizado. Em 

2012, a empresa reutilizou o equivalente a 40,41% do total de água captada. A geração 

total de efluentes foi de 3.213.159,31 m3, desse total, 67% foram descartados em 

campos de irrigação para a produção de gramíneas utilizadas como biomassa na geração 

de energia térmica.  

A Eucatex criou Programa de Reciclagem Eucatex, em que podem participar 

empresas que geram resíduos de madeira, o programa estuda a viabilidade econômica e 

técnica, além de avaliar a qualidade dos resíduos. Os resíduos são coletados através de 

caçambas fornecidas pela Eucatex, que em seguida as transporta para o processamento. 

O programa utiliza resíduos de madeira na geração de energia e objetiva: a utilização de 

biomassa como fonte de energia renovável, sendo esta uma tecnologia mais econômica 

e menos impactante ao meio ambiente, pois não depende de queima de óleo diesel ou 

gás natural.  

 
Quadro 11 – Empresas Madeira e Papel – Papel e Celulose 

Empresa Práticas 

CELUL IRANI 

 Reciclagem de papel; 

 Utilização de resíduos para fabricação de energia; e, 

 Reutilização de água nos processos produtivos. 

FIBRIA 
 Reaproveitamento de resíduos sólidos; e, 

 Utilização de resíduos para fabricação de energia. 

KLABIN S/A  Reciclagem de água e papel. 

MELHOR SP 
 Reciclagem de resíduos sólidos; e, 

 Reutilização e correto descarte de resíduos biológicos. 

SANTHER 
 Reciclagem de papel, e; 

 Desenvolvimento de processo para utilização do lodo. 

SUZANO HOLD  Reutilização, Reciclagem  

 Compostagem SUZANO PAPEL 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

Da amostra do segmento de papel e celulose, 100% das empresas apresentam 

informações ambientais oferecendo dados pertinentes a pesquisa, ou seja, relatam 

práticas de LR. De acordo com os dados evidenciados pela empresa Celulose Irani, no 
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processo produtivo, é utilizado grande quantidade de papel reciclado (aparas). Em 2012, 

a autoprodução de energia supriu 69% da demanda energética, essa energia é gerada a 

partir de três hidroelétricas próprias e uma termoelétrica à base de biomassa, onde se 

utiliza resíduos florestais próprios e de fornecedores da região. 

Na Celulose Irani, a utilização de circuitos fechados em áreas produtivas 

auxiliou no reaproveitamento da água e menor geração de efluentes. E ainda, a 

implantação da planta de reciclagem de plástico e fibra possibilitou a recuperação de 

aproximadamente 121,1 toneladas de fibra/ano, fibras estas que eram destinadas 

anteriormente ao aterro industrial.  

Quanto a empresa Fibria, a mesma afirma que lama de cal, cinza de biomassa, 

dregs e grits são resíduos sólidos gerados durante o processo de industrialização da 

celulose, e a empresa reaproveita esses resíduos como corretivo de solo. Quanto a 

matriz energética da empresa, em todas as suas unidades é baseada, no mínimo, de 89% 

em recursos renováveis. 

Em relação as práticas de LR, a empresa Klabin S.A. reciclou água em volume 

equivalente a 33% de seu consumo total. Também foram utilizadas 205 mil toneladas de 

aparas de papel, ou seja, o montante de papel reciclado em 2012 foi de 185 mil 

toneladas. 

Já a Melhoramentos S.A. relata que grande parte dos resíduos decorrentes dos 

processos industriais são destinados a reciclagem. Os resíduos sólidos, classe I, são 

armazenados para posteriormente serem enviados para o co-processamento. E o resíduo 

conhecido como “Lodo Biológico” é direcionado para a fabricação de adubos, por meio 

do processo de compostagem. 

A empresa Santher também adota práticas de reciclagem, sendo que anualmente, 

mais de 60 milhões de quilos de papel usado são reinseridos em seus processos 

produtivos.  

Quanto às práticas de LR, a Suzano Papel e Celulose, destina parte de seus 

resíduos à reciclagem, reutilização e a compostagem. Busca por meio do gerenciamento 

adequado de seus resíduos incorporá-los novamente em seus processos, em 2012 mais 

de 30% dos resíduos gerados durante suas produções foram reutilizados na cogeração de 

energia.  

 
Quadro 12 – Empresas Embalagens – Embalagens 

Empresa Práticas 

EVORA  Não evidencia práticas de LR. 

METAL IGUACU  Utilização de produtos reciclados na fabricação de latas. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

A Evora, antigamente conhecida como Petropar, é a holding controladora da 

Fitesa, Crown Embalagens e América Tampas. Suas empresas possuem informações 

ambientais em seus sites, mas nada sobre LR.  

Quanto a empresa Metalgráfica Iguaçu S.A., a mesma preconiza a utilização de 

produtos reciclados na fabricação de suas latas e leva em consideração, no 

desenvolvimento de seus produtos, o fato desta matéria-prima sempre poder ser 

reinserida na cadeia produtiva.  

 
Quadro 13 – Empresas Materiais Diversos – Materiais Diversos 
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Empresa Práticas 

MAGNESITA SA  Não evidencia práticas de LR. 

PROVIDENCIA  Programa interno de reciclagem de materias. 

SANSUY  Não evidencia práticas de LR. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

O programa da empresa Providencia – unidade São José dos Pinhais – PR, visa 

reciclar internamente as aparas de não tecidos geradas nos processos produtivos. O 

programa conta com cinco unidades recuperadoras e o objetivo é reduzir o consumo de 

matéria-prima e a geração de resíduos.  

A empresa Magnesita S.A. informa sucintamente em seu site informações de 

cunho ambiental. Da mesma forma, a Sansuy embora demonstre preocupação ambiental 

não relata aspectos ou ações tomadas quanto ao assunto, tão pouco práticas de LR.  

No Quadro 14 apresenta-se um resumo das empresas que evidenciam práticas de 

logística reversa. 
Quadro 14 – Percentual de Empresas que Evidenciam Práticas de Logística Reversa. 

Subsetor Segmento 

Nº 

Empresas 

Empresas que 

divulgam LR % Equivalente 

Mineração 

Metais metálicos 4 1 25 

Metais não metálicos 1 0 0 

Total para o subsetor 5 1 20 

Siderurgia e  

Metalurgia 

Siderurgia 4 2 50 

Artefatos de Ferro e Aço 6 0 0 

Artefatos de Cobre 1 1 100 

Total para o subsetor 11 3 27 

Químicos 

Petroquímicos 5 2 40 

Fertilizantes e Defensivos 2 1 50 

Químicos diversos 1 1 100 

Total para o subsetor 8 4 50 

Madeira e 

 Papel 

Madeira 2 2 100 

Papel e Celulose 6 6 100 

Total para o subsetor 8 8 100 

Embalagens Embalagens 2 1 50 

Materiais diversos Materiais Diversos 3 1 33 

Total de Empresas 37 18 49 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

Conforme exposto, o subsetor que se destaca na evidenciação de práticas de 

logística reversa é o subsetor de Madeira e Papel, em que todas as empresas divulgam 

tais práticas. Já o subsetor com o menor índice é Mineração, com apenas 20% das 

empresas evidenciando essas práticas. Observa-se que embora o subsetor de Siderurgia 

e Metalurgia apresente um índice de 27% de evidenciação; seu segmento de Artefatos 

de Ferro e Aço, composto por seis empresas, não evidencia nenhuma prática de LR. A 

Figura 3 apresenta um resumo quanto ao tipo de evidenciação, qualitativa ou 

quantitativa. 
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Figura 3 – Classificação quanto ao tipo de divulgação. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

Quando ao tipo de evidenciação, 57% das informações são de caráter 

quantitativo e 43%, declarativas ou qualitativas. Ainda, as práticas de reciclagem são as 

mais evidenciadas pelas organizações da amostra. Por fim, a Figura 4 traça um paralelo 

com o aspecto temporal das evidenciações. 

 
Figura 4 – Classificação quanto ao tempo de divulgação. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2013. 

 

Percebe-se que 47% das práticas divulgadas não possuem aspecto temporal 

definido, ou seja, sem especificação. Ainda, 5,5% relacionam-se com práticas futuras, 

ou seja, que a organização tem pretensão fazer; e 51% das divulgações sobre LR 

possuem a informação bem definida, contemplando o período em que foram 

implementadas as práticas.    

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A LR pode ser interpretada como uma forma estratégica da empresa reutilizar, 

reciclar e reinserir na cadeia produtiva produtos ou materiais, de forma a reduzir seus 

custos e diminuir a disposição final de seus resíduos. Dessa forma, procurou-se saber 

como as empresas evidenciam tais práticas, considerando que a amostra parte de um 

setor produtivo de materias básicos, que tem opções de adaptar aos seus processos 
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práticas de LR e que grande parte de seus subsetores tem um nível de médio a alto de 

potencial de poluição.  

Neste contexto, e considerado o objetivo geral deste estudo de identificar como 

ocorre a evidenciação de práticas de logística reversa pelas empresas pertencentes ao 

setor econômico de materias básicos da BM&F Bovespa para o período de 2012, 

verificou-se que dezoito das trinta e sete empresas, portanto 49% divulgam alguma 

prática de LR. Destas, 68% evidenciam as práticas através de informações 

disponibilizadas em seus websites, 27% por meio de relatórios de sustentabilidade ou 

similares, e 5% por relatórios anuais.  

Também foi possível verificar que a evidenciação ocorre tanto de forma 

qualitativa quanto quantitativa. Assim, 57% das informações são de caráter quantitativo 

e 43%, declarativas ou qualitativas. A maior parte das informações, aproximadamente 

51%, possui o período de implementação das práticas, e não apenas a informação sem 

os dados temporais. Ainda, o subsetor de Madeira e Papel se destaca na evidenciação de 

práticas de LR, pois  todas as empresas listadas divulgam tais práticas. Já o subsetor 

com o menor índice é Mineração, com apenas 20% das empresas evidenciando essas 

práticas. 

Quanto ao objetivo específico de identificar quais práticas de logística reversa 

foram divulgadas pelas empresas pesquisadas, as práticas mais divulgadas estão 

relacionadas a reciclagem de resíduos, reutilização, reúso e reaproveitamento de água. 

Sobre o objetivo específico de verificar se as empresas que divulgam práticas de 

logística reversa apresentam melhor nível de governança na classificação BM&F 

Bovespa, não foi possível traçar um panorama que demonstre que empresas que 

divulgam tais práticas apresentam melhor nível de governança. 

O presente estudo foi ao encontro com o que Silva et al. concluíram 

anteriormente: os itens mais evidenciados são reciclagem de resíduos e as empresas 

tendem a divulgar as informações ambientais voluntariamente. 

Importante destacar que embora as empresas divulguem várias práticas de LR, 

este termo não é utilizado nos relatórios para destacar ou associar as referidas práticas 

com este importante ramo da logística empresarial. No entanto, não foi possível 

identificar os motivos desta não associação. 

Para futuros trabalhos sugere-se replicar a pesquisa para os demais setores da 

BM&F Bovespa. Bem como realizar estudo similar que compare vários períodos para 

um grupo de empresas, a fim de perceber se a evidenciação de práticas de LR está 

evoluindo na medida em que evoluem as exigências para que as empresas se tornem 

responsáveis pelos resíduos gerados em suas atividades. 
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