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     RESUMO 

 

 

A sociedade está buscando encontrar o equilíbrio entre um alto nível de consumo e a 

sustentabilidade do planeta e o setor de eletroeletrônicos está presente nos dois lados dessa 

equação oferecendo produtos muito desejados pelos consumidores, mas que, se não tiverem 

um descarte apropriado após o seu consumo, podem impactar o meio ambiente drasticamente. 

Buscando minimizar este impacto, empresas deste setor estão aplicando as práticas de 

coopetição para tornar a gestão da cadeia de suprimentos reversa mais eficiente. O objetivo 

deste estudo, baseado na abordagem de autores da gestão da cadeia de suprimentos reversa e 

logística reversa, é verificar o papel da coopetição na relação entre o gerenciamento da cadeia 

de suprimentos reversa e o desempenho operacional. O procedimento metodológico foi 

estruturado em três etapas, sendo a primeira delas a expansão do conhecimento dos temas 

para subsidiar o desenvolvimento de um instrumento de coleta de dados considerando o 

referencial teórico sobre o assunto. A fase seguinte foi um estudo qualitativo realizado com 

quatro entrevistados para ajustar as assertivas do instrumento de coleta de dados à realidade 

do setor de eletroeletrônicos do País. A terceira fase, quantitativa descritiva, foi constituída 

pela aplicação do instrumento de coleta a uma amostra de profissionais do setor de 

eletroeletrônicos, com o retorno de 75 questionários preenchidos. Após o tratamento 

estatístico descritivo e a aplicação de técnicas de análise fatorial e modelagem de equações 

estruturais, o estudo indicou haver uma relação positiva entre a gestão da cadeia de 

suprimentos reversa e o desempenho operacional, e que a coopetição, ao ser inclusa no 

modelo, teve um papel mediador parcial nesta relação, o que foi ratificado no teste de Sobel. 

Assim, os resultados desta pesquisa autorizaram a concluir que a coopetição teve papel 

mediador parcial na relação entre a gestão da cadeia de suprimentos reversa e o seu 

desempenho operacional. Como implicação deste estudo, as organizações do setor de 

eletroeletrônicos podem aumentar o desempenho de suas operações de logística reversa 

fazendo acordos de coopetição, o que tende a gerar um fortalecimento da imagem 

institucional do setor como um todo. 
 

 

Palavras-chave: Coopetição. Gestão da cadeia de suprimentos reversa. Desempenho. 

Sustentabilidade. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Society is seeking equilibrium between a high level of consumption and the world’s 

sustainability. The electronics sector finds itself on both sides of this equation, as it offers 

products which are highly-desired by consumers, but which, if not discarded appropriately 

after use, can have a drastic impact on the environment. In an attempt to minimize this impact, 

companies in this sector are applying practices of coopetition in order to make the reverse 

supply chain management more efficient. The present study aims, based in the approach taken 

by authors that researched the reverse supply chain management and reverse logistics, to 

ascertain the role of coopetition in the relationship between the reverse supply chain 

management and operational performance. The methodological procedure was structured in 

three stages. The first was the expansion of knowledge on the subjects in order to support the 

development of a survey instrument considering the theoretical framework on the topic. The 

next phase was a qualitative study with four interviewees undertaken to adjust the survey 

instrument’s statements to the context of Brazil’s electronics industry. The third phase, that of 

quantitative descriptive analysis, consisted of the application of the survey instrument to a 

sample of professionals from the electronics sector; 75 completed questionnaires were 

returned. After the descriptive statistical treatment and the application of techniques of 

factorial analysis and modelling of structural equations, the study indicated there to be a 

positive relation between the reverse supply chain management and operational performance, 

and that coopetition, when included in the model, had a partial mediating role in this 

relationship, which was confirmed using the Sobel test.  Accordingly, this study’s results 

enabled us to conclude that coopetition had a partial mediating role in the relationship 

between the reverse supply chain management and its operational performance. One 

implication of this study is that organizations in the electronics sector can increase the 

performance of their reverse logistics operations by arranging coopetition agreements, which 

tends to lead to a strengthening of the institutional image of the sector as a whole.  
 

 

Keywords: Coopetition. Reverse supply chain management. Performance. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP-21, que aconteceu 

em Paris no final de 2015, definiu um acordo internacional sobre o clima, o qual reconhece a 

existência de mudanças climáticas originadas pelo homem (ONUBR, 2015). Este evento 

indicou os países industrializados como os principais responsáveis pela execução de ações 

buscando o equilíbrio da sustentabilidade do planeta. 

O termo sustentabilidade foi definido como sendo o desenvolvimento que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações de suprirem 

suas próprias necessidades (CMMAD, 1987). Por outro lado, a integração do desempenho 

ambiental, econômico e social para alcançar um desenvolvimento sustentável é o principal 

desafio para todos os tipos de negócios (SRIVASTAVA, 2007). 

As consequências negativas das atitudes do homem no meio ambiente estão criando a 

necessidade de mais ações de sustentabilidade para que se possa encontrar um balanço entre a 

sobrevivência ecológica e a demanda por produtos e serviços. Os mais diversos setores da 

sociedade têm criado mecanismos, implementados pelas autoridades governamentais, com o 

objetivo de tornar este equilíbrio mais efetivo. Vários países já possuem legislações 

ambientais estabelecidas e exigem que toda a cadeia produtiva se adeque a elas sob pena de 

punições pesadas (LEITE, 2009). As organizações, normalmente vistas como as principais 

responsáveis pela degradação ecológica observada atualmente, têm alocado capital expressivo 

e altos orçamentos operacionais para controlar o impacto adverso de seus produtos e 

processos no meio ambiente (HAJMOHAMMAD; VACHON, 2014). 

A gestão da cadeia de suprimentos reversa, ou logística reversa, é um dos principais 

processos utilizados pelas empresas para indicarem à sociedade que estão tomando 

providências concretas destinadas a minimizar os problemas causados por seus produtos após 

o seu consumo ou fim de sua vida útil (MENTZER et al., 2001). Para Leite (2009), quando 

corretamente adotadas pelas empresas, a visão moderna de marketing social e ambiental e, 

principalmente, a perspectiva de responsabilidade ética, permitem que se observe que suas 

imagens corporativas estarão cada vez mais comprometidas com as questões de preservação 

ambiental. A percepção dos consumidores em relação à imagem da organização poderá gerar 

vantagens competitivas para ela, pois a adoção de procedimentos eficientes na gestão da 
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cadeia de suprimentos reversa revela que as corporações estão cada vez mais preocupadas e 

comprometidas com as questões ambientais. Bowen et al. (2001a) reforçaram que os 

incentivos para se integrar critérios ambientais nos processos de demanda e de oferta incluem 

benefícios para a sociedade, para as empresas individualmente e para os próprios processos 

em questão. 

 Muitas empresas de um mesmo setor, visando a atender às legilsções em vigor e serem 

percebidas de maneira positiva em relação à sustentabilidade, têm se reunido para 

implementar práticas de cadeia de suprimentos reversa realmente eficazes. Este tipo de 

cooperação pode ser um mecanismo bem apropriado para gerenciar as incertezas da logística 

reversa, as quais, segundo Vachos (2014), são muito maiores que as da logística direta. Ainda 

segundo esse autor, as colaborações conjuntas permitem que os processos de logística reversa 

tenham economia de escala e aumentem as especificidades dos ativos nas transações da cadeia 

reversa, minimizando custos e as incertezas de sua gestão. Assim, empresas concorrentes 

cooperam entre si para operarem uma eficiente gestão da cadeia de suprimentos reversa. Tal 

processo é um exemplo do que é denominado, segundo Brandenburger e Nalebuff (1996), de 

coopetição e é definido como uma estratégia na qual empresas competidoras colaboram e 

cooperam entre si, buscando um ―ganha-ganha‖ em suas redes de relações.  

 No Brasil, firmas de diferentes setores industriais têm se organizado para se 

adequarem aos requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), implantada pela 

Lei n. 12.305 (BRASIL, 2010), a qual trata das responsabilidades da sociedade e, 

especialmente, das organizações comercias, na disposição ecologicamente correta de seus 

produtos e suas embalagens após o uso. Empresas dos setores de pneumáticos, defensivos 

agrícolas e óleos lubrificantes, entre outros, passaram a cooperar fortemente, por meio de suas 

associações de classe, para que o desempenho de suas cadeias de suprimentos reversas tivesse 

resultados positivos, mesmo considerando todos os requerimentos da legislação. Assim, para 

alcançar essa finalidade, tais empresas não deixaram de competir, mas passaram a cooperar 

entre si. Particularmente no setor de eletroeletrônicos, as empresas estão se estruturando por 

meio de suas entidades de classe industrial para poderem, dentro dos prazos estipulados, 

oferecer serviços de gestão da cadeia de suprimentos reversa, o que inclui a logística reversa e 

o descarte apropriado de seus produtos e embalagens após o consumo (ABINEE, 2016; 

ELETROS, 2016). 

 O setor de eletroeletrônicos no Brasil, que empregava, em 2016, um total de 232.800 

funcionários, teve um faturamento naquele ano de R$ 129,4 bilhões, com exportações de R$ 

5,6 bilhões e importações de R$ 25,6 bilhões, e tem uma previsão de vendas de R$ 133,4 
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bilhões em 2017 (ABINEE, 2016). Para Das e Chaudhari (2015), este setor é gerador de 

produtos que têm um curto ciclo de vida e requerem uma disposição apropriada após o seu 

consumo. Caso isto não aconteça, o meio ambiente pode ser seriamente impactado, já que os 

produtos eletroeletrônicos contêm materiais contaminantes, tais como chumbo, mercúrio e 

cádmio, que podem penetrar no solo e comprometer reservatórios de água e lençóis freáticos 

(LEE et al., 2000). Adicionalmente, se esses artigos forem incinerados, muitos dos seus 

componentes tóxicos serão lançados na atmosfera em forma de gases poluentes. Portanto, a 

relevância econômica, social, ambiental e tecnológica torna o setor eletroeletrônico 

estratégico para o desenvolvimento da economia do País. 

Diante do exposto, este estudo verificou o papel da coopetição na relação entre a 

gestão da cadeia de suprimentos reversa e o desempenho ao responder ao seguinte problema 

de pesquisa:  

 

A coopetição medeia a relação entre a gestão da cadeia de suprimentos reversa e 

o desempenho?  

 

Nesse contexto, este estudo analisou a relação mediadora da coopetição nas conexões 

entre a gestão da cadeia de suprimentos reversa e o seu desempenho na indústria de 

eletroeletrônicos. Com base nos conceitos de Baron e Kenny (1986) foi proposta esta 

mediação, pois estes autores especificaram que as variáveis mediadoras ou intervenientes 

estão posicionadas entre as variáveis independentes e dependentes, e medeiam os efeitos da 

variável independente sobre a variável dependente. Esses fundamentos compuseram a base 

deste estudo. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste estudo foi verificar a influência mediadora da coopetição entre a 

gestão da cadeia de suprimentos reversa e o desempenho. Mais especificamente: 

 

a) Identificar as principais variáveis da gestão da cadeia de suprimentos reversa, 

desempenho e coopetição; e 

b) Analisar o impacto do efeito mediador das variáveis que favorecem a coopetição no 

desempenho da gestão da cadeia de suprimentos reversa de eletroeletrônicos. 
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1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O tema da coopetição na gestão da cadeia de suprimentos reversa é recente na 

literatura acadêmica e nas práticas empresariais, conforme comentaram Bengtsson e Kock 

(2000). No Brasil, estudos sobre este assunto começaram a se aprofundar a partir da 

implantação pelo Governo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010 

(REVEILLEAU, 2011; GUARNIERI, 2011). Portanto, a definição da delimitação do estudo 

revelou-se difícil de ser elaborada. Assim, este trabalho atém-se às relações de coopetição 

existentes entre as empresas que fazem parte da cadeia de suprimentos reversa de 

eletroeletrônicos. É importante comentar que não se intencionou universalizar as conclusões 

para todas as situações de coopetição na gestão da cadeia de suprimentos reversa, mas gerar 

discussões para futuras pesquisas sobre o tema. 

Em referência ainda à delimitação de escopo, é importante mencionar que se está 

focando nos conceitos de gestão da cadeia de suprimentos reversa e logística reversa. 

Adicionalmente, serão considerados os seguintes aspectos: 

a) Gestão da cadeia de suprimentos reversa: aborda a coopetição entre empresas que têm 

o mesmo tipo de cadeia em relações interorganizacionais; 

b)  Coopetição: entre empresas do setor de eletroeletrônicos, associadas a uma das 

entidades de classe desse setor;  

c) Desempenho: eficiência da gestão da cadeia de suprimentos reversa das empresas do 

setor de eletroeletrônicos. 

 

A concepção deste estudo foi transversal, pois os questionários foram propostos e 

respondidos num mesmo espaço de tempo, portanto, sob as mesmas condições sociais, 

políticas e econômicas. Para Vergara (2007), a realidade é bastante complexa e ao mesmo 

tempo histórica, por conseguinte, não é possível analisá-la em seu todo. 

 

 

1.4 RELEVÂNCIA, JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO  

 

Este estudo buscou contribuir teoricamente ao estender a literatura da gestão da cadeia 

de suprimentos reversa, desempenho e coopetição para a prática gerencial das seguintes 

maneiras: 
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a) Em relação às políticas públicas: 

 

Em 2014, foram geradas no mundo 42 milhões de toneladas de lixo eletrônico, tendo o 

Brasil produzido 1,4 milhão de toneladas desse total, de acordo com um estudo realizado pela 

Organização das Nações Unidas em 2015. Se este volume de resíduos não for corretamente 

tratado, pode trazer danos graves ao meio ambiente e aos seres humanos. É evidente que, com 

a supervisão da sociedade e das estruturas governamentais, institucionalizou-se que as 

empresas que produzem e comercializem produtos eletroeletrônicos tenham um alto nível de 

responsabilidade no processo de disposição apropriada dos resíduos pós-consumo destes 

produtos, e que o custo na implantação de tal processo deva recair sobre elas (LEITE, 2009). 

Por esta razão, as empresas do setor de eletroeletrônicos se unem com o objetivo de otimizar 

custos para cumprirem a legislação vigente. Ao incluírem práticas de coopetição na gestão da 

cadeia de suprimentos reversa, as organizações buscam aprimorar os serviços e agregar 

valores para clientes, ampliar suas redes estratégicas e, em última análise, aumentar também o 

seu valor social (THOMASON; SIMENDINGER; KIERNAN, 2013). 

 

b) Em relação às práticas gerenciais: 

 

O conceito de coopetição aplicado à gestão da cadeia de suprimentos reversa é recente 

nas práticas empresariais, e é possível verificar que há uma lacuna teórica sobre este assunto. 

Chaves, Barboza e Alcântara (2011) analisaram as medidas de desempenho para a avaliação 

da gestão da cadeia de suprimentos reversa, especificamente da logística reversa, 

considerando vários estudos feitos a partir dos anos 2000. Segundo essas autoras, muitos 

trabalhos discutiram e sugeriram conceitos e indicadores para a avalição do desempenho da 

logística reversa, evidenciando o volume crescente de publicações que relaciona estes dois 

construtos.  

Porém, essa dissertação buscou consolidar a relação entre esses dois construtos e 

analisar se a coopeticão teve influência mediadora no desempenho da gestão da cadeia de 

suprimentos reversa. 

 

c) Para a ampliação da fronteira do conhecimento: 

 

Utilizando-se como referência as bases de dados da biblioteca eletrônica Scientific 

Periodicals Eletronic Library (SPELL) e do Simpósio da Administração da Produção, 
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Logística e Operações Internacionais (SIMPOI), e buscando-se nos títulos dos artigos os 

construtos ―gestão da cadeia de suprimentos reversa‖, ―desempenho‖ e ―coopetição”, 

verificou-se não haver evidências de literatura nacional abordando a relação direta entre eles.  

Realizou-se também uma apuração similar nos Anais do Encontro Internacional sobre Gestão 

Empresaria e Meio Ambiente (ENGEMA) e do Encontro da Associação Nacional de Pós-

Gradução e Pesquisa em Administração (ENANPAD). Os resultados foram os mesmos neste 

caso e não se identificaram artigos que tratam diretamente da relação entre os três construtos 

em questão.  

Paralelamente, existe extensa literatura abordando os aspectos da gestão da cadeia de 

suprimentos direta e coopetição. Como os conceitos de cadeia direta e reversa têm pontos em 

comum, as pesquisas sobre a cadeia direta foram, sempre que apropriado, incorporadas a este 

estudo. 

 

 

1.5 LOCAL E OBJETO DE PESQUISA 

 

 

1.5.1 Local da pesquisa 

 

A indústria de eletroeletrônicos no Brasil, com mais de 500 empresas associadas às 

suas duas entidades de classe, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 

(ABINEE) e a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos 

(ELETROS), tem, como já mencionado, um peso relevante na economia do País. 

Adicionalmente, o rápido aumento dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) 

faz desse setor um dos principais focos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

(DEMAJOROVIC; AUGUSTO, 2017); e sua importância em diversas áreas da sociedade o 

torna um objeto de investigação apropriado para o desenvolvimento deste projeto. 

 

 

1.5.2 Objeto da pesquisa 

 

A coopetição na cadeia de suprimentos é uma prática que se observa nas relações entre 

empresas competidoras.  Toyota e General Motors, Nokia e Intel e Apple e Google são 

exemplos de casos de coopetição entre grandes corporações que concorrem agressivamente 
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em seus respectivos mercados (BOUNCKEN et al., 2015; GAST et al., 2015; RITALA, 2012; 

RAZA-ULLAH; BENGTSSON; KOCK, 2014). 

Um exemplo particular de coopetição no setor de eletroeletrônicos é o caso entre a 

Samsung Electronics e a Sony Corporation. Raza-Ullah, Bengtsson e Kock (2014) fizeram 

uma análise profunda da estratégia adotada pelas duas empresas, a qual foi descrita em 

detalhes por Gnyawali e Park (2011). Os autores mostraram que, apesar da grande rivalidade, 

a Samsung e a Sony estabeleceram uma joint venture para desenvolver a sétima geração de 

painéis para TV de tela plana. Além de competirem vigorosamente em vários mercados com 

produtos de diferentes segmentos, ambas as empresas eram vistas como tendo relações pouco 

amistosas devido à história hostil entre a Coréia do Sul e o Japão. Antes da joint venture, 

mencionaram Raza-Ullah, Bengtsson e Kock (2014), nem mesmo existiam limites externos e 

internos, pois a cooperação e a competição em paralelo nunca tinham sido consideradas uma 

opção, já que as empresas eram mutualmente independentes, principalmente do ponto de vista 

de marca e da gestão da cadeia de suprimentos. 

Contudo, alguns fatos inevitáveis, como, por exemplo, a possiblidade de situações de 

―ganha-ganha‖ e a criação de vantagem competitiva, de certa maneira forçaram as duas rivais 

a cooperarem, tornando-se interdependentes. Segundo Raza-Ullah, Bengtsson e Kock (2014), 

o negócio de TV da Sony estava tendo problemas e somente a cooperação com um aliado 

forte e qualificado poderia possibilitar o rápido lançamento da linha Bravia e enfrentar a árdua 

competição da Sharp Corporation. A Samsung, por outro lado, cooperou porque buscava, ao 

usar a marca japonesa, o conhecimento e a experiência da Sony para tornar-se a maior 

produtora de painéis e de TV do mercado. Adicionalmente, a indústria de TV de painéis de 

tela plana tem como características o curto ciclo de vida de seus produtos, a necessidade de 

grandes investimentos de capital e a complicada tecnologia que exigiu cooperação. Assim, os 

limites externos foram estabelecidos. Contudo, as empresas estavam ainda competindo e 

limites internos também foram criados entre a dualidade cooperação-competição. Isto 

concretizou o paradoxo da coopetição. 

 Ainda em termos de objeto deste estudo, deve-se mencionar o quão são importantes 

para a sociedade as práticas de sustentabilidade no meio ambiente. E as atividades da gestão 

da cadeia de suprimentos reversa são importantes para o aumento dos níveis de 

sustentabilidade no Brasil. Portanto, o foco desta pesquisa na coopetição e na gestão da cadeia 

de suprimentos reversa do setor de eletroeletrônicos visa a indicar se as ações tomadas trarão 

o desempenho esperado. 
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está estruturado em oito seções. Após esta introdução, encontra-se a 

revisão teórica sobre gestão da cadeia de suprimentos reversa, desempenho, coopetição e o 

modelo de mensuração e hipóteses. A seguir, descreveu-se o posicionamento da pesquisa em 

relação às definições dos construtos. Na quarta seção foram abordados os procedimentos 

metodológicos, considerando-se a teoria para a fundamentação de métodos de pesquisas de 

natureza qualitativa e quantitativa, pois ambos foram usados neste trabalho. Na próxima 

seção, apresenta-se o processo de tratamento dos dados qualitativos e, na sexta seção, a 

interpretação e análise destes dados. A interpretação e a análise dos dados quantitativos 

constituem a sétima seção, juntamente com as discussões, considerando-se os resultados das 

duas pesquisas feitas. 

Por fim, na conclusão foram discutidas as considerações finais sobre este trabalho, 

suas limitações e sugestões para futuros estudos na área da gestão da cadeia de suprimentos 

reversa, desempenho e coopetição. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

 A teoria institucional destaca como as pressões externas influenciam as organizações, 

vistas como sistemas sociais, e suas práticas organizacionais. Para Meyer e Rowan (1977), 

este fundamento teórico tem sido usado para explicar porque as organizações adotam 

políticas, procedimentos e práticas e também para explicar quais deveriam ser suas atitudes e 

soluções perante as pressões do ambiente em que estão inseridas (GREWAL; 

DHARWADKAR, 2002). Como a Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) envolve 

interações externas a uma organização específica, a teoria institucional oferece um sólido 

framework para explicar estas pressões. 

Para Pires (2004), a GCS é um modelo gerencial que busca obter sinergias através da 

integração dos processos de negócios chaves ao longo da cadeia de suprimentos. Pode ser 

considerada um ponto de convergência na expansão de outras áreas tradicionais no ambiente 

empresarial, em especial nas atribuições das áreas de Produção, Marketing, Compras e 

Logística. Ainda segundo este autor, a GCS concebe que as empresas devam estabelecer 

práticas gerenciais que lhes permitam agir consistentemente com a filosofia de gestão 

adotada. Para Mentzer et al. (2001), em geral, as empresas adotam a GCS para obter 

vantagem competitiva em seu mercado, bem como para reduzir custos e melhorar a satisfação 

de seu cliente. Embora pareça haver uma lacuna por não existir uma teoria acadêmica própria 

para a GCS, muitos autores desenvolveram frameworks e identificaram construtos e processos 

relacionados a ela (CARTER; ROGERS; CHOI, 2015).  

 Burgess, Singh e Koroglu (2006) partiram do princípio de que, apesar de a área da 

gestão da cadeia de suprimentos ter se tornado bastante popular, grande parte do 

conhecimento sobre esta prática ainda está nos silos de Compras, Logística, Tecnologia da 

Informação e Marketing. Com base em seu estudo, esses autores mostraram que a GCS ainda 

está muito relacionada ao processo de manufatura, principalmente nas empresas da indústria 

de bens de consumo varejista e produção de eletroeletrônicos e automóveis. Estes autores 

demonstraram  que os principais eixos da GCS são focos em melhorias de projeto e as 

relações entre organizações. Adicionalmente, comentaram que as áreas de gestão de 

manufatura, estratégia e Compras são as mais relacionadas à GCS, assim como observaram a 

falta de uma teoria original sobre o assunto.  Além disso, as teorias econômicas de transação 

http://ead.mackenzie.br/moodle/mod/resource/view.php?id=393148
http://ead.mackenzie.br/moodle/mod/resource/view.php?id=393148
http://ead.mackenzie.br/moodle/mod/resource/view.php?id=393148
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de custo e a de gerenciamento estratégico foram as mais usadas para explicar a GCS 

(BURGESS; SINGH; KOROGLU, 2006). 

Para Vachon, Halley e Beaulieu (2009), a GCS tem duas principais dimensões do 

ponto de vista de prioridades ou vantagens competitivas: a) eficiência, ou a habilidade de ser 

competitiva em custos; e b) capacidade de reposta, que é a habilidade da cadeia de 

suprimentos reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Por outro lado, Burgess, Singh 

e Koroglu (2006) entenderam que a GCS ainda é uma área de estudos relativamente nova, 

focada na perspectiva de manufatura e tendo o mercado consumidor como fonte de atenção. A 

falta de uma definição clara sobre o tema pode estar dificultando o aparecimento de uma 

teoria específica que reforce que a GCS é um processo, uma cadeia de atividades. Para estes 

autores, apesar de estar muito ligada à gestão de manufatura, com foco em Compras e 

Logística, outras áreas deveriam ser relacionadas à GCS para seu maior desenvolvimento. Isto 

reforça a justificativa de estudá-la e, mais especificamente, promover pesquisas sobre a gestão 

da cadeia de suprimentos reversa. 

 Kocabasoglu, Prahinski e Klassen. (2007) defenderam que os investimentos na gestão 

da cadeia de suprimentos direta devem ser integrados aos investimentos na gestão da cadeia 

de suprimentos reversa como forma de redução nos impactos negativos ao meio ambiente 

causados pela exploração de materiais virgens. Estes autores mencionaram que investimentos 

em reciclagem e gerenciamento de resíduos melhoram o desempenho da gestão da cadeia de 

suprimentos direta. 

 

 

2.1.1 Gestão da cadeia de suprimentos reversa  

 

A concepção de gestão de cadeia de suprimentos verde ou Gestão da Cadeia de 

Suprimentos Reversa (GCSR) teve suas origens, segundo Srivastava (2007), na literatura de 

gestão ambiental e de gestão da cadeia de suprimentos. Para Zhu e Sarkis (2004), a definição 

e o escopo da GCSR na literatura vão desde compras verdes até cadeias de suprimentos 

verdes integradas do fornecedor ao produtor e ao consumidor, chegando à Logística Reversa 

(LR). 

A conscientização da sociedade em relação à sustentabilidade pressionou os 

governantes a estabelecerem legislações ambientais avançadas. Para Leite (2009), as leis 

ambientais englobaram diferentes fatores do ciclo de vida útil de um produto, desde a 

manufatura e utilização de matérias-primas virgens até sua disposição final. Para este autor, 
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essas legislações normatizaram o uso de ―selos verdes‖ para classificar os produtos favoráveis 

ao meio ambiente e proibiram o descarte de itens de pós-consumo nos aterros sanitários das 

grandes cidades. Rogers e Tibben-Lembke (1998) identificaram em sua pesquisa que as 

empresas e seus altos executivos têm motivos estratégicos, como o respeito às legislações 

ambientais, para operarem a logística reversa. Luken e Van Rompaey (2008) indicaram que 

empresas que têm programas ambientais estabelecidos e eficientes estão fazendo isto somente 

porque não querem violar as legislações ambientais das localidades onde atuam. Para Bowen 

et al. (2001b), quando os colaboradores de uma empresa têm a percepção da importância das 

legislações ambientais, é mais fácil a implantação da gestão da cadeia de suprimentos reversa 

em suas operações. 

Kim e Lee (2012) investigaram a função potencial da influência e mediação das 

culturas corporativas orientadas para o meio ambiente nas relações entre as pressões dos 

acionistas e a adoção de práticas logísticas ambientalmente positivas. Para a sua análise, eles 

utilizaram teorias de gerenciamento estratégico, tais como a teoria do acionista e a visão 

baseada em recursos, e comprovaram que empresas que têm culturas corporativas orientadas 

para o meio ambiente mais desenvolvidas, têm melhores chances de identificar problemas 

ambientais que possam impactar em seus negócios. Adicionalmente, tais empresas podem ter 

maiores vantagens competitivas que seus concorrentes. 

A visão atual e integrada da gestão da cadeia de suprimentos mudou de uma 

perspectiva de organização individual de ―ser‖ um fornecedor de serviços para ―ser‖ parte 

tanto da cadeia direta quanto da cadeia reversa nas empresas.  Conforme Tibben-Lembke e 

Rogers (2002), a cadeia de suprimentos reversa tem competências e responsabilidades 

similares às da cadeia de suprimentos direta, mas difere no nível de subprocessos operacionais 

e fluxos. A gestão da cadeia de suprimentos direta e a gestão da cadeia de suprimentos reversa 

envolvem companhias trabalhando eficazmente com seus fornecedores, distribuidores, 

varejistas e consumidores para obterem vantagens competitivas sustentáveis em seus 

respectivos mercados. Para Kocabasoglu, Prahinski e Klassen. (2007), na cadeia reversa, as 

grandes incertezas relativas ao volume, avaliação de produtos, retrabalho e desperdício de 

materiais são fatos especialmente desafiantes que requerem que as firmas corram riscos, os 

quais podem ser minimizados com uma gama de informações mais completa. 

 Srivastava (2007) considerou a gestão da cadeia de suprimentos verde, ou green 

supply chain management (GSCM), como o pensamento ambiental integrado à gestão da 

cadeia de suprimentos, incluindo o design de produtos, a seleção e o abastecimento de 

materiais, o método de produção, a entrega do produto final aos consumidores e o 
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gerenciamento do processo de fim de vida útil dos produtos após sua utilização. Srivastava 

(2007), com base em revisão de literatura, classificou os problemas de contexto da definição 

da cadeia de suprimentos verde em três amplas categorias, conforme a Figura 1.  Nesse 

estudo, ele trabalhou principalmente com o aspecto da Operação Verde, focando 

detalhadamente no processo de logística reversa. Este autor destacou que a categoria de 

Design Verde, a qual inclui os conceitos de design ambientalmente consciente (ECD), ou 

ecodesign, e a análise do ciclo de vida (LCA), é bastante importante, pois indica como as 

decisões de design podem vir a afetar a compatibilidade ambiental dos produtos. LCA refere-

se ao procedimento de compreender e avaliar as consequências ambientais e as relativas à 

saúde e aos recursos de um produto durante todas as suas fases de vida (SRIVASTAVA, 

2007). 

 

Figura 1 - Problemas de contexto do design da gestão da cadeia de suprimentos verde 

 

Fonte: Adaptada de Srivastava (2007). 
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 Segundo Chaves (2009), alguns dos mais notáveis autores sobre logística reversa 

entenderam que as empresas implementam esta atividade em suas operações com propósitos 

econômicos (visando a retornos financeiros), mercadológicos (oferta de serviços ou produtos 

diferenciados), regulatórios (atendimento às legislações) e de reconhecimento de imagem 

corporativa relacionada à sustentabilidade. Ainda segundo esta autora, o curto ciclo de vida de 

alguns produtos faz com que as companhias que os produzem desenvolvam projetos com 

atividades sustentáveis e sociais, priorizando-os em sua estratégia de negócios.  

Para as empresas, o desafio de integrar, de maneira eficiente, as atividades de logística 

reversa à gestão da cadeia de suprimentos é um exercício complicado, porém estratégico. O 

custo da operação logística em si tem um peso consideravelmente alto nos processos de 

reciclagem ou remanufatura. As indústrias automobilística, de eletroeletrônicos e de 

pneumáticos, por exemplo, já definiram esses processos em suas cadeias de suprimentos. 

Srivastava (2007) comentou que a gestão da cadeia de suprimentos reversa é 

consideravelmente mais complexa do que a gestão das cadeias produtivas tradicionais.  

Carter e Ellram (1998) mencionaram que as atividades de LR nas corporações são 

afetadas por fatores intraorganizacionais que incluem um sincero compromisso com as causas 

ambientais, a observância de padrões éticos implementados com sucesso e a existência de 

empreendedores internos que se comprometam fortemente e pessoalmente com a adoção de 

políticas amigavelmente ambientais. Contudo, indicaram esses autores, as práticas de LR são 

também diretamente impactadas por uma ou mais das quatro forças interorganizacionais: 

clientes, fornecedores, competidores e agências governamentais, sendo que as legislações têm 

geralmente grande influência nas atividades operacionais reversas das empresas.  

 Rogers e Tibben-Lembke (1998) definiram LR como sendo o processo de planejar, 

implementar e controlar o fluxo de matérias-primas, itens em estoque e produtos acabados do 

ponto de origem para a disposição e descarte mais adequados.  Mais especificamente, 

reforçaram estes autores, LR é o processo de mover produtos de sua destinação final mais 

típica visando a recaptura de valor e a disposição mais propícia.  Outras definições usam 

termos diferentes, tais como fluxo logístico reverso e cadeia reversa, mas o elemento central 

em todos os conceitos e discussões sobre o tema é que LR é a movimentação de mercadorias, 

o que inclui tanto os produtos em si quanto os materiais de embalagens, de uma localização 

para outra, após sua utilização total ou parcial (LEITE, 2009). 

Estas definições também incluem o termo distribuição reversa, o qual define que 

mercadorias e informações fluam no sentido oposto das atividades logísticas normais 

(POHLEN; FARRIS, 1992). Apesar de o conceito de LR existir há muito tempo, sua 
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nomenclatura é difícil de ser rastreada com exatidão. Termos como canais reversos ou fluxo 

reverso, a despeito de serem sistematicamente associados à reciclagem, começaram a emergir 

na literatura científica e acadêmica nos anos 1970 (GINTER; STARLING, 1978).  

 Conforme Leite (2009), em 1993 o Council of Logistics Management, principal 

entidade internacional na área de gestão da cadeia de suprimentos e hoje chamada Council of 

Supply Chain Management Professionals, definiu LR como ―um amplo termo relacionado às 

habilidades e atividades envolvidas no gerenciamento de redução, movimentação e disposição 

de resíduos de produtos e embalagens‖. Já Pohlen e Farris (1992) delimitaram LR realçando o 

fluxo do canal de distribuição: o movimento das mercadorias do consumidor em direção a 

este canal. Carter e Ellram (1998), por sua vez, estabeleceram que a LR é um processo no 

qual as empresas se tornam ambientalmente eficientes por meio de reciclagem, reúso e 

redução do volume de materiais usados. 

 Leite (2009) detalhou os fluxos diretos e reversos classificando o modelo de LR de 

acordo com o tipo de artigo, pós-consumo ou pós-venda, que será processado, conforme a 

Figura 2. Na LR de pós-consumo, foram definidas quatro etapas de operação: coleta, 

consolidação, desmanche industrial e reciclagem industrial. Segundo este autor, o objetivo 

estratégico deste modelo de LR é adicionar valor a um produto logístico composto por 

mercadorias sem mais utilidade para o possuidor inicial, mesmo que estejam ainda em 

condições de uso, por itens descartados pela razão de terem alcançado o fim de vida útil e por 

resíduos industriais. Esses bens de pós-consumo percorrem os canais reversos de reúso, 

remanufatura ou reciclagem até o seu destino final. 
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Figura 2 - Logística reversa: área de atuação e etapas reversas 

 

Fonte: Adaptada de Leite (2009). 

 

Particularmente para o setor de eletroeletrônicos, a Figura 3 demonstra o processo de 

LR utilizado, considerando as três operações principais do fluxo reverso: coleta do 

consumidor, logística e manufatura reversa. Este fluxo embasa as operações das gestoras de 

LR estabelecidas pelas associações de classe da indústria de eletroeletrônicos para cumprirem 

com os requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010; ABINEE, 2016; 

ELETROS, 2016). 
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Figura 3 - Logística reversa para o setor de eletroeletrônicos 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

Jack, Powers e Skinner (2010) analisaram os recursos que a LR tem para aperfeiçoar 

as políticas de retorno de produtos visando a melhorias em sua estrutura de custos, e os 

impactos que tem na relação entre empresas e seus clientes. Estes autores demonstraram o 

importante papel de mediação que os recursos da LR realizam na derivação de redução de 

custos logísticos. Esses resultados, comentaram Jack, Powers e Skinner (2010), sugeriram que 

os varejistas deveriam focar no papel mediador que os recursos da logística têm para gerar 

altos níveis de retornos. Os varejistas deveriam, também, concentrarem-se em suas 

capacidades internas e processos de back-end, representados por suas capacidades de logística 

reversa, de recursos comprometidos e acordos contratuais. Para estes autores, se o varejista 

cuidadosamente desenvolvesse este serviço de valor agregado em sua estratégia de logística, 

conseguiria melhor desempenho e menores custos. 

Para Fleischmann et al. (1997), uma particularidade das redes de distribuição reversa é o 

seu alto grau de incerteza em relação ao fornecimento, tanto em termos de quantidade quanto 

de qualidade de produtos usados retornados por consumidores. Ambos são determinantes 

importantes para uma estrutura apropriada, pois produtos de alta qualidade podem justificar 

maiores custos de transporte e uma estrutura reversa centralizada, enquanto itens com baixo 
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valor agregado não compensam altos custos logísticos. Estes autores compreenderam, ainda, 

que os modelos de cadeia de suprimentos reversa diferem principalmente em relação às 

premissas de demanda e de processos de retorno e de recuperação. A principal classificação 

de modelos pode ser feita pelos tipos de inventário determinístico ou estocástico. O modelo de 

inventário determinístico assume que toda a informação referente ao processo reverso é 

conhecida e que as demandas e os retornos são identificados em cada ponto da cadeia. Já no 

modelo de inventário estocástico, segundo Fleischmann et al. (1997), as informações não são 

conhecidas, o que exige maiores investimentos em processos e em minimização de riscos. 

Fisher (1997) desenvolveu um framework que contempla uma combinação apropriada de 

tipo de produto e natureza da cadeia de suprimentos na qual uma cadeia eficiente é a melhor 

para produtos funcionais e uma cadeia responsiva é a mais indicada para produtos inovadores. 

Considerando que os produtos inovadores têm um alto valor marginal de tempo e os 

funcionais um baixo valor marginal de tempo, foi possível classificar os produtos por valor de 

tempo. Blackburn et al. (2004), com base nas análises de Fisher (1997), desenvolveram uma 

estrutura de cadeia de suprimentos que maximiza o valor dos ativos recuperados na cadeia 

reversa. Assim, para produtos com alto valor marginal de tempo, quanto mais longo for o seu 

processo reverso, menor será o custo a ser recuperado. Para produtos com baixo valor 

marginal de tempo, um processo reverso mais longo não deverá trazer impactos nos valores 

esperados de recuperação, já que as demoras não aumentarão consideravelmente os custos 

reversos. Os autores, levando em consideração esse framework, sugeriram dois modelos de 

cadeias de suprimentos reversas: centralizada e descentralizada. 

O modelo centralizado, compreenderam Blackburn et al. (2004), foi estruturado para 

ganho de economia de escala no processamento e no transporte de produtos. Cada item 

retornado é enviado a uma locação central para teste de avaliação com a finalidade de se 

determinar sua condição. Ou seja, todo o processo reverso começa realmente a tomar corpo 

quando o produto chega a esta locação central. Dessa maneira, mencionaram estes autores, 

uma cadeia de suprimentos reversa centralizada e eficiente utiliza o conceito de postergação, 

pois somente quando os itens chegam à locação central é que as atividades e custos inerentes 

ao processo reverso começam a incorrer. Já no modelo descentralizado ou de antecipação, a 

cadeia de suprimentos deve ser responsiva e as atividades de teste e avaliação dos produtos 

precisam ser descentralizadas. Então, ao invés de um único ponto de coleta e avaliação, os 

itens são inicialmente avaliados em vários locais e, se possível, no ponto de retorno do 

consumidor.   
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A descentralização do processo de retorno impacta positivamente na recuperação de 

ativos reduzindo as demoras de duas maneiras. Primeiro, de acordo com Blackburn et al. 

(2004), ela reduz os atrasos na disposição de novos produtos e também daqueles que serão 

destruídos; itens novos ou sem uso tendem a ter custos marginais de tempo maiores e são os 

que mais perdem com demoras no processamento reverso. Segundo, a antecipação também 

pode agilizar o processamento dos produtos restantes, aqueles que necessitam de outros testes 

e reparos. Ao diminuir-se o gargalo do fluxo de produtos aptos para reparo, diminuem-se os 

atrasos em processos e em testes adicionais. Consequentemente, a antecipação aumenta a 

recuperação de ativos de produtos com alto valor marginal de tempo. Por fim, comentaram 

Blackburn et al. (2004), para a maximização dos valores gerados pela cadeia de suprimentos 

reversa, a escolha entre a estrutura eficiente ou responsiva envolve a compensação entre o 

valor dos ativos recuperados e o custo do processamento dos retornos. Quanto maior o custo 

do processamento, maior deverá ser a expectativa de valor dos ativos recuperados, e vice-versa.  

Com base nas pesquisas mencionadas, no Quadro 1 estão as variáveis da gestão da 

cadeia de suprimentos reversa que foram abordadas neste estudo. 

Quadro 1 - Variáveis da gestão da cadeia de suprimentos reversa 

Variável Autores 

Estratégia de negócios e eficiência ambiental 

Rogers e Tibben-Lembke (1998); 

Kim e Lee (2012); 

Tibben-Lemke e Rogers (2002); 

Carter e Ellram (1998). 

Relações com clientes 
Para Jayamaran e Luo (2007); 

Leite (2009). 

Imagem corporativa e Sustentabilidade 

Abdullah e Yaakub (2014); 

Jayamaran e Luo (2007); 

Leite (2009). 

Legislações ambientais 
Carter e Ellram (1998); 

Leite (2009). 

Ecodesign e ciclo de vida de produtos 

Srivastava (2007); 

Das e Chaudhari (2015); 

Zhu et al. (2008); 

Leite (2009). 

Etapas da logística reversa e coleta por varejistas 

Carter e Ellram (1998); 

Srivastava (2007); 

Leite (2009); 

Jack, Powers e Skinner (2010). 

Modelos de cadeia reversa 
Fisher (1997); 

Blackburn et al.(2004). 

Fonte: Autor (2017). 

 



30 

 

 

2.2 DESEMPENHO 

 

 

2.2.1 Desempenho ambiental 

 

Similarmente à grande parte das operações de negócios, a gestão da cadeia de 

suprimentos reversa, ou cadeia sustentável de suprimentos, também procura atingir objetivos 

essenciais de desempenho. Para Beske-Janssen, Johnson e Schaltegger (2015), dependendo do 

foco específico, como por exemplo, ambiental, econômico ou social, esses objetivos podem 

ser mensurados por meio de uma variedade de indicadores de desempenho. Gunasekaran, 

Patel e Macgauchey (2004) entenderam que, para a análise da gestão da cadeia de 

suprimentos, os mais convencionais indicadores de desempenho econômico foram 

sumarizados nos aspectos de qualidade, velocidade, dependência, flexibilidade e custo.  

Para esses autores, obter simultaneamente alto desempenho nestas cinco áreas é uma 

tarefa bastante desafiante. Com a introdução das considerações sobre sustentabilidade na 

gestão da cadeia de suprimentos, esta tarefa torna-se ainda mais desafiadora para as 

organizações.  

O acompanhamento de indicadores de desempenho determina o progresso das 

atividades ambientais e de logística reversa. Entre os pontos positivos dessa prática, pode-se 

ressaltar a documentação adequada dos avanços ambientais e econômicos, melhor orientação 

dos funcionários para um fim comum, direcionamento de ações de ajuste de estoque nas áreas 

com problemas e alcance das metas ambientais da organização (STOCK, 1998).  

Stock (1998) comentou sobre alguns indicadores utilizados para essa abordagem 

associados em três categorias: conformidade regulatória, métricas do sistema de gestão 

ambiental e medidas de ecoeficiência. Para este autor, é primordial definir um conjunto de 

métricas que possam ser utilizadas para avaliar os programas ambientais e de logística reversa 

da empresa, fornecedores e provedores de serviços.  

Para o design da gestão da cadeia direta de suprimentos, vários estudos foram 

desenvolvidos nas últimas décadas. Um deles, o SCOR-model, do inglês Supply Chain 

Operations Reference, detalhado por Stewart (1997), é o modelo de referência das operações 

na cadeia de suprimentos, tendo sido implementado pelo Supply Chain Council (SCC) para a 

análise da estrutura, composição e indicadores de desempenho de tais operações.  Ele é um 
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método que faz uso de benchmarking e de avaliações para o aperfeiçoamento do desempenho 

da cadeia de suprimentos. 

Assim, o SCOR é um modelo de estrutura interfuncional que contém as definições 

padrão de processos, terminologias e métricas associadas aos processos da cadeia de 

suprimentos confrontados com as melhores práticas (STEWART, 1997). O SCOR-model 

possibilita às empresas uma análise completa de todos os aspectos de sua cadeia de 

suprimentos, gerando uma ampla gama de indicadores de desempenho, uma visão das 

melhores práticas da indústria e a aplicação de softwares apropriados, e também proporciona 

uma estrutura para que se entenda onde são necessários aperfeiçoamentos. Conforme 

Lockamy III e McCormack (2004), o SCOR foca em cinco processos básicos da cadeia de 

suprimentos: planejar (planejamento e gerenciamento do abastecimento), abastecer (aquisição 

da matéria-prima), fabricar (fabricação do produto final), entregar (gestão de demanda e de 

pedidos e gestão de centro de distribuição e transporte) e retornar (procedimentos de pós-

venda e pós-consumo). 

Pela visão de Stewart (1997) existiram vários fatores críticos para o uso efetivo do 

SCOR-model. A estratégia de operações da empresa deve ser consistente e ter suporte na 

estratégia de negócios. Os processos devem ser organizados para sustentar a tomada de 

decisões rápidas e as práticas de gestão devem ser facilitadas por sistemas e tecnologia da 

informação apropriados. Por fim, os indicadores de desempenho e objetivos devem motivar 

comportamentos que gerem o resultado requerido. Satisfeitas essas condições, a utilização do 

modelo possibilita que as organizações comparem seus processos com os de outras 

organizações, observem as melhores referências e analisem suas práticas com aquelas 

verificadas como as melhores no mercado em que atuam (STEWART, 1997). 

Para considerar as atuais preocupações ambientais, o SCC também desenvolveu o 

Green Supply Chain Operations Reference (GreenSCOR), em 2003, o qual possibilita que as 

organizações integrem a gestão ambiental com a gestão da cadeia de suprimentos e avaliem os 

impactos ambientais da cadeia em tempo real, tornando-se uma ferramenta estratégica para 

esta finalidade (NTABE et al., 2015). Assim, o GreenSCOR integra os indicadores 

ambientais aos já existentes no framework SCOR.  

Putnam (2002) diferenciou a norma ISO 14031 da ISO 14000 explicando que a 

primeira é um processo ou diretriz para mensurar o desempenho ambiental de uma 

organização, e não um padrão para certificação. Este autor reforçou que a ISO 14031 deve ser 

usada como uma ferramenta que forneça indicadores chaves para a análise dos gestores, sendo 

apropriada para todos os tipos e tamanhos de instituições, mesmo aquelas que não tenham 
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adotado um sistema de gestão ambiental. O design dos princípios centrais desta norma é 

baseado no modelo de melhorias de processos planejar-executar-verificar-agir para a 

implantação de um sistema de gestão ambiental (HERVANI; HELMS; SARKIS, 2005). A 

norma ISO 14031 concentra-se na avaliação do desempenho ambiental. 

Para Hervani, Helms e Sarkis (2005), os principais focos deste padrão foram o 

planejamento, aplicação, descrição, revisão e melhorias da avaliação do desempenho 

ambiental com o direcionamento de processo de coleta, análise e comunicação de dados. 

Assim, o design do sistema da gestão de desempenho da norma ISO 14031 envolve coletar 

informações e mensurar o quão efetivamente a organização gerencia seus aspectos ambientais 

em base permanente. Para estes autores, a ISO 14031 foi desenvolvida para a avaliação de 

desempenho ambiental com indicadores em três áreas principais: 

a) Indicadores de condições ambientais; 

b) Indicadores de desempenho organizacional;  

c) Indicadores de gestão de desempenho. 

Adicionalmente, complementaram Hervani, Helms e Sarkis (2005), seis outras 

subcategorias de indicadores identificam as entradas de materiais, energia e de serviços, as 

entradas de suprimentos, a definição do design, a operação da fábrica e equipamentos, as 

saídas de produtos, serviços, resíduos e emissões, e, por fim, a distribuição dos itens 

produzidos. 

 

 

2.2.2 Desempenho operacional 

 

 Para Dornier et al. (2000, p. 627), é importante analisar o desempenho e seus efeitos 

na competitividade: 

A medida que as empresas integram funções para a melhoria e globalização 

dos negócios, os objetivos e formas de fazer negócios mudam. Um elemento 

crítico da integração é desenvolver sistemas de medição de desempenho que 

reflitam estas mudanças e permitam a avaliação do seu processo e impacto 

na competitividade. 

 

Em paralelo, observa-se que os sistemas gerenciais utilizados no passado já não 

cumprem seu papel junto aos requerimentos das empresas, pois acabaram por se afastar 

bastante da operação e focaram mais nos aspectos financeiros do negócio. Para tornar estes 

sistemas mais atuais e aprimorá-los, as organizações têm identificado variáveis financeiras e 

não financeiras que indiquem de maneira mais precisa a realidade e o desempenho das 
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empresas, tema que tem chamado a atenção da comunidade acadêmica (VENKATRAMAN; 

RAMANUJAM, 1986). 

Neely, Gregory e Platts, (2005) definiram desempenho como a mensuração da 

eficiência de uma atividade. Estes autores consideraram os indicadores de qualidade, tempo, 

flexibilidade e custo e propuseram uma série de dimensões para esses critérios. Neely, 

Gregory e Platts, (2005) estudaram tais indicadores e suas respectivas dimensões com o foco 

no processo de design de um sistema de mensuração de desempenho. 

 Para Venkatraman e Ramanujam (1986), os desempenhos financeiro e operacional 

formam as bases da eficiência de uma empresa. Estes autores entenderam que o desempenho 

financeiro está relacionado com o aumento de vendas, lucros e retornos do investimento, por 

exemplo; e que no operacional são analisadas medidas como qualidade, flexibilidade e valor 

agregado à produção, entre outras. Outros estudos, como o de Ariño (2003), propuseram a 

definição de métricas que suportem o sucesso de estratégias ligadas à gestão da cadeia de 

suprimentos em termos de causas e processos que impactem seu desempenho. 

Em seus estudos sobre a importância do desenvolvimento de práticas de gestão da 

cadeia de suprimentos verde, Zhu, Sarkis e Lai (2008) trabalharam com vários indicadores 

para mensurarem o desempenho econômico e operacional de fábricas de manufaturas na 

China. Em relação ao desempenho econômico, estes autores mensuraram a capacidade das 

fábricas de reduzirem os custos relativos ao processo de produção; e em relação ao 

operacional, eles investigaram indicadores como o aumento do volume de mercadorias 

entregues no tempo previsto, a redução dos níveis de inventário, a redução da taxa de 

sucateamento, o aumento da qualidade e de linhas de produtos e o aumento da capacidade de 

utilização dos complexos fabris. 

Zhu e Sarkis (2004), em outro estudo desenvolvido com empresas chinesas com foco 

principal em atividades de manufatura, analisaram se dois princípios operacionais, programas 

de gestão da qualidade e práticas de just-in-time (JIT), poderiam servir como variáveis da 

relação entre a gestão da cadeia de suprimentos verde e o desempenho. Para estes autores, o 

desempenho econômico é tipicamente o principal impulsor para as organizações que querem 

implementar os processos de gestão ambiental em seus negócios. 

Particularmente para o desempenho econômico relativo ao processo de fabricação, 

Zhu e Sarkis (2004) propuseram indicadores de aspectos positivos e negativos. Para os 

indicadores positivos, mencionaram a redução dos custos dos materiais comprados, da energia 

consumida, das taxas de tratamento e de disposição final adequada de resíduos e das 

penalidades por acidentes ambientais. E para os negativos, mencionaram o aumento dos 
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investimentos, do custo operacional, dos custos de treinamento e dos custos da compra de 

materiais ambientalmente sustentáveis. 

Ward et al. (1998) procuraram mensurar a validade e a confiabilidade de indicadores 

que permitissem aferir de uma maneira mais exata o desempenho. Em seu estudo, propuseram 

algumas dimensões que pudessem determinar o desempenho operacional, tais como: a) 

qualidade; b) flexibilidade do processo; c) confiabilidade na entrega; d) eficiência em custo. 

Para estes autores, a qualidade deve ser entendida como a melhoria permanente numa 

organização, e só é obtida quando todo o processo de negócios é aprimorado. Para Dornier et 

al. (2000), a qualidade está relacionada aos atributos que aperfeiçoam a utilização apropriada 

do produto, assim como ao atendimento das consonâncias normativas da produção. 

Relativamente ao desempenho da logística reversa, Autry, Daugherty e Gleen-Richey (2001) 

indicaram que os clientes têm uma expectativa alta em relação à qualidade dos produtos 

retrabalhados ou reparados e ao tempo de reparo. 

Gerwin (1993) entendeu que a flexibilidade do processo é constituída pelos seguintes 

itens: produto, volume, modificação, adaptação, redirecionamento, insumos e 

sequenciamento. Ward et al. (1998) adicionaram que a flexibilidade do processo tem relação 

com a habilidade de uma empresa em gerar produtos inéditos e introduzi-los no mercado de 

maneira ágil e eficiente. Segundo Fassoula (2005), a gestão da cadeia de suprimentos reversa 

é uma área emergente na melhoria do desempenho operacional através do seu impacto de 

qualidade. Para este autor, a flexibilidade no processo de design dos produtos aumentou, e 

quando esses produtos retornam dos clientes, após o uso, e são desmontados, até 35% de seus 

componentes são reutilizados na montagem de novos produtos, o que proporciona maior 

qualidade no processo de manufatura. 

Considerando o aspecto da confiabilidade, Ward et al. (1998) defenderam que a 

competitividade de uma empresa pode estar baseada em sua confiabilidade de entrega, mesmo 

que ela não tenha o melhor produto e o preço mais adequado. Para Slack (2009), a 

confiabilidade de entrega pode ser definida como um composto de informações no 

planejamento que não crie custos indiretos com atrasos. Chang e Liao (2011) estudaram 

estratégias de roteirização de transporte para a integração da distribuição direta de 

mercadorias e a coleta reversa de itens pós-consumo visando à obtenção de uma maior 

confiabilidade de entrega nas cadeias. Estes autores analisaram três tipos de estratégias e 

concluíram que aquela que permite entregas e coletas combinadas e em sequência é a mais 

indicada para a eficiência desse processo. 
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Em relação a custo, Dornier et al. (2000) sugeriram que o mesmo seja considerado 

como custo de compra de matéria-prima, custo de produção, custo de manutenção e custo de 

eliminação do produto. A eficiência em custo é um ponto chave para as organizações que 

querem se posicionar estrategicamente no mercado (WARD et al., 1998). Slack (2009) 

entendeu que qualidade, confiabilidade e flexibilidade têm impacto considerável no indicador 

custo. Em relação aos custos da logística reversa, Chaves, Alcântara e Assumpção (2008) 

comentaram que o seu custo total nas empresas equivale a menos de 5% dos custos totais de 

logística. De acordo com Minahan (1998), uma gestão eficiente dos retornos pode reduzir os 

custos anuais de logística das empresas em até 10%. Ainda conforme este autor, cerca de 20% 

dessa redução potencial de custos proveniente de uma logística reversa de qualidade vêm das 

reduções de mão de obra; os outros 80%, vêm dos menores custos de estoques e fretes. 

 A implementação de atividades de logística reversa pode ajudar as organizações a se 

tornarem mais competentes para gerenciar itens retornados (ABDULLAH; YAAKUB, 2014). 

Essas atividades, além de incrementarem o relacionamento com os stakeholders da cadeia de 

suprimentos, também podem reduzir custos. Para Abdullah e Yaakub (2014), um sistema 

efetivo de logística reversa pode potencialmente aumentar a lucratividade com a redução do 

volume necessário de matéria-prima e melhorar o market share devido à imagem ambiental 

da empresa. Estes autores comentaram ainda que várias companhias operam a logística 

reversa não somente com os objetivos de ampliar o nível de serviço aos clientes, sofisticar a 

qualidade, aumentar o faturamento, buscar proteção ambiental ou meramente reduzir custos, 

mas também de responder às pressões externas da sociedade e das autoridades. Entretanto, 

muitas organizações focam mais nos processos da logística direta e seus resultados, e não 

observam a importância das atividades da logística reversa. Contudo, esta logística deveria ter 

uma gestão tão eficiente quanto a gestão da logística direta, já que ela também é um centro de 

custos para as companhias. Minahan (1998) estimou que as atividades de logística reversa 

constituem de 3 a 4% dos custos logísticos totais de uma empresa. Por outro lado, algumas 

empresas com perspectivas inovadoras de negócios em indústrias como a eletroeletrônica, 

automotiva, farmacêutica e química contemplam na logística reversa uma fonte significativa e 

inexplorada de lucros (JAYAMARAN; LUO, 2007). 

 Abdullah e Yaakub (2014) enfatizaram que vários benefícios podem ser diretamente 

associados a uma gestão eficiente da logística reversa, entre eles a maior satisfação dos 

clientes e menores custos de estoque e armazenagem. Por sua vez, Li e Olorunniwo (2008) 

comentaram que as empresas nem sempre têm uma visão clara da rentabilidade ou 

lucratividade das operações de logística reversa porque, na maioria das vezes, não analisam de 
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forma separada os custos gerados pela atividade reversa e aqueles originados pela logística 

direta. Estes autores mencionaram ainda que as empresas necessitam ter mais foco na 

logística reversa e estabelecer indicadores de desempenho que considerem as variáveis 

relacionadas ao retorno. 

Os benefícios da gestão eficiente da logística reversa também podem ser considerados 

indicadores chaves do desempenho dos programas de logística reversa, que incluem 

atendimento às legislações ambientais, melhora das relações com clientes, recuperação de 

ativos, contenção de custos, aumento de lucratividade e redução de investimentos em estoques 

(AUTRY; DAUGHERTY; GLEEN-RICHEY, 2001). 

 Chaves (2009) defendeu que um importante indicador de desempenho da logística 

reversa é o percentual do volume retornado em relação ao total das vendas. Conhecendo este 

indicador, as companhias têm como analisar em detalhes seus custos logísticos reversos para 

confirmar se estão atingindo os objetivos da operação. 

 Em relação à velocidade do processo de retorno dos itens coletados, Pollock (2010) 

afirmou que a variação do tempo médio de retorno é considerável entre empresas de classe 

mundial (4,42 dias em média) e outras empresas (16,65 dias em média). Por este ser um 

indicador significativo da eficiência da logística reversa, o autor ressaltou que as companhias 

estão continuamente procurando maneiras de aumentar a velocidade de retorno visando, 

principalmente, à redução de custos desta operação. Adicionalmente, Li e Olorunniwo (2008) 

também citaram que a velocidade de retorno é uma medida de desempenho estratégica para se 

constatar o nível de eficácia de um processo de logística reversa. 

 Um sistema eficiente de logística reversa pode potencialmente aumentar a 

lucratividade por meio da redução das necessidades de material e aumento do market share, 

devido ao apelo ambiental e de sustentabilidade. Para Jayamaran e Luo (2007), os benefícios 

indiretos de um programa de logística reversa, como uma melhor imagem corporativa no 

mercado e a maior satisfação dos clientes, podem também agregar valor à empresa. Estes 

autores entenderam que, além disso, um sistema eficiente de logística reversa é mais valioso 

para empresas que vendem produtos de alto volume, de altos valores e de ciclos de vida 

curtos. 

Observando-se os trabalhos acima comentados, no Quadro 2 estão as variáveis de 

desempenho que foram tratadas nesta pesquisa.  
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Quadro 2 - Variáveis de desempenho 

Variáveis Autores 

Indicadores de desempenho 

Autry, Daugherty e Gleen-Richey (2001); 

Stock (1998); 

Chaves (2009); 

Zhu, Sarkis e Lai (2008); 

Minahan (1998); 

Pollock (2010); 

Gunasekaran, Patel e Macgauchey (2004); 

Li e Olorunniwo (2008). 

Atendimento às legislações ambientais 
Autry, Daugherty e Gleen-Richey (2001); 

Stock (1998). 

Relações com clientes 

Autry, Daugherty e Gleen-Richey (2001); 

Jayamaran e Luo (2007); 

Abdullah e Yaakub (2014). 

Redução de estoques, contenção de custos e 

recuperação de ativos 

Autry, Daugherty e Gleen-Richey (2001); 

Chaves, Alcântara e Assumpção (2008); 

Abdullah e Yaakub (2014); 

Minahan (1998); 

Fassoula (2005); 

Zhu, Sarkis e Lai (2008). 

Volume coletado e velocidade do processo 

Chaves (2009); 

Zhu, Sarkis e Lai (2008); 

Abdullah e Yaakub (2014); 

Pollock (2010); 

Gunasekaran, Patel e Macgauchey (2004); 

Li e Olorunniwo (2008); 

Chang e Liao (2011). 

Rentabilidade e lucratividade 

Autry, Daugherty e Gleen-Richey (2001); 

Abdullah e Yaakub (2014); 

Jayamaran e Luo (2007); 

Li e Olorunniwo (2008); 

Venkatraman e Ramanujam (1986); 

Rogers e Tibben-Lembke (1998). 
 

Fonte: Autor (2017). 

 

 

2.2.3 O paradigma do desempenho ambiental versus o desempenho operacional 

 

 A indústria permanece sendo globalmente o maior causador dos problemas 

ambientais, apesar dos esforços que tem feito para reduzir este impacto na qualidade de vida 
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das pessoas. Concomitantemente, existe uma pressão crescente da sociedade, das legislações e 

do mercado para uma melhora do desempenho ambiental na indústria. A Organização das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial [UNIDO], órgão da Organização das 

Nações Unidas [ONU] que promove desenvolvimento industrial e sustentabilidade ambiental, 

tem analisado e proposto, através do seu programa de produção mais limpa, várias alternativas 

para equilibrar o desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento operacional das indústrias. 

De acordo com o estudo da UNIDO, chamado Manual on the Development of Cleaner 

Production Policies – Approaches and Instruments, de 2002, a partir dos anos 90 tem havido, 

em vários países industrializados, uma mudança de visão sobre a questão de ―o que fazer com 

a poluição?‖ para a questão de ―por que a poluição é gerada e como prevenir isto?‖. 

 Para Lazzarini (2017), as empresas têm realizado diversas ações para monitorar o 

desempenho ambiental em relação ao controle de emissões. Este autor citou estudos que 

comprovam que o setor do agronegócio no Brasil é um dos que mais tem projetos para a 

redução das emissões de gases de efeito estufa e que mais estão atingindo seus objetivos neste 

sentido ano após ano. Este caso demonstra a busca de alto desempenho ambiental num setor 

da indústria brasileira de alto desempenho operacional e forte competitividade global. 

Lazzarini (2017) comentou também que, baseado em vários estudos e dados analisados, 

concluiu-se que a indústria pode conseguir bons resultados de ações de sustentabilidade e, ao 

mesmo tempo, ter alto desempenho em suas operações. Ou seja, é possível que a indústria 

tenha indicadores de desempenho ambiental positivos e que, em paralelo, atinja seus objetivos 

de desempenho operacional. 

 Segundo o estudo da UNIDO já mencionado, a ecologia industrial e o metabolismo 

industrial representam um novo padrão de produção da indústria e são similares ao conceito 

de produção mais limpa. Estes dois aspectos da indústria envolvem a análise de sistemas 

industriais e atividades econômicas e suas ligações com os sistemas ambientais fundamentais, 

e refletem a perspectiva de reciclagem de materiais de um ecossistema. Assim, enfatizou o 

trabalho da UNIDO, um dos mais importantes objetivos da ecologia industrial é transformar 

os resíduos de uma empresa em matéria-prima para outra aumentando o desempenho 

ambiental, melhorando o desempenho operacional desta cadeia e reduzindo custos. 

 As ações das indústrias para terem altos índices de desempenho ambiental sem afetar 

seu desempenho operacional estão relacionadas à gestão da cadeia de suprimentos verde e 

algumas de suas vertentes, como a logística reversa. Segundo Shibao et al., (2017), empresas 

que buscaram ser reconhecidas como sustentáveis monitoram os processos de seus 

fornecedores para se assegurarem de que eles também mensuram o desempenho ambiental e 
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agem prontamente caso haja situações que possam impactar o meio ambiente. Contudo, 

comentaram estes autores, este processo requer investimentos na cadeia como um todo, o que 

gera custos e impacta o desempenho econômico das organizações. Este impacto pode ser 

minimizado operacionalmente com a recuperação de ativos por meio da reinserção de 

matéria-prima reciclada na cadeia produtiva ou da venda de sucatas, por exemplo (LEITE, 

2009).  

 Ainda conforme o estudo da UNIDO, a produção mais limpa, além de proteger o meio 

ambiente e a saúde humana, também melhora a eficiência econômica, a competitividade e a 

lucratividade das corporações. Utilizando este conceito, a indústria pode aumentar a 

produtividade e os desempenhos operacional e financeiro ao se certificar do uso mais eficiente 

das matérias-primas, energia e água. Por outro lado, a aplicação dos princípios de produção 

mais limpa possibilita a diminuição dos impactos ambientais causados por produtos que 

possuam um design ambientalmente consciente e a redução da geração de resíduos e 

emissões, o que traz ganhos para o desempenho ambiental. 

  

 

2.3 COOPETIÇÃO 

 

A competição e a revolução tecnológica, de certa maneira representada pela Quarta 

Revolução Industrial (SCHUWAB, 2016), têm motivado as organizações a procurarem 

alternativas viáveis para serem lucrativas e continuarem a sobreviver no mercado. Estratégias 

e técnicas de cooperação entre empresas competidoras estão sendo empregadas visando à 

busca de maior eficácia operacional, inovação e vantagem competitiva. A coopetição, um 

destes mecanismos, tem sido utilizada por diversas empresas nos mais diferentes setores 

empresariais, principalmente naqueles em que a Pesquisa e Desenvolvimento e a Inovação são 

as molas propulsoras dos negócios, como o setor farmacêutico e o de alta tecnologia, por 

exemplo.  

 É bem possível que a coopetição já fosse uma prática empregada nas organizações 

quando Brandenburger e Nalebuff (1996) a definiram como uma estratégia na qual empresas 

competidoras cooperam e competem entre si buscando ganhos para todos em suas redes de 

relações. A partir de então, vários outros estudos acadêmicos passaram a abordar os conceitos 

envolvendo essa prática. Especificamente, Dagnino e Padula (2002) descreveram a coopetição 

entre firmas como a variável que resulta de um jogo no qual a cooperação leva a um resultado 

positivo e a competição a um produto nulo. Raza-Ullah, Bengtsson e Kock (2014) 
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comentaram que fatos no aspecto de coopetição são vistos como forças unificadoras e 

distanciadoras, simultaneamente, que motivam empresas a tomarem ao mesmo tempo ações 

conforme duas lógicas de interação contraditórias: a cooperação e a competição. Gimeno e 

Woo (1999), por outro lado, definiram a coopetição como a complementariedade em 

tecnologia, mercado e capabilidades. 

 Principalmente nas redes e cadeia de suprimentos, a estratégia baseada na coopetição 

tem sido adotada em diferentes setores da indústria, como no caso das empresas de tecnologia 

Apple e Google (RAZA-ULLAH; BENGTSSON; KOCK, 2014). Empresas de outros setores, 

como automobilístico, de semicondutores, agricultura, aviação, varejo, alimentação e bebidas, 

logística, manufatura e entretenimento, também têm utilizado a coopetição como uma 

estratégia por meio de alianças entre suas cadeias de suprimentos para viabilizarem seus 

planos de negócios no curto, médio e, às vezes, no longo prazo. 

As empresas procuram ter vantagens competitivas para poderem operar com 

eficiência, já que o poder das forças de concorrência, dirigido pela mão forte dos mercados, 

tende a corroer todo o lucro acima da média por mecanismos de fluxo livre de capitais à 

procura da máxima lucratividade (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). Para estes autores, na 

concepção econômica neoclássica, a vantagem competitiva, traduzida por resultados 

consistentemente superiores à média, é um epifenômeno: seja um acidente excepcional, seja 

uma imperfeição temporária do funcionamento dos mercados. 

Para Burgess, Singh e Koroglu (2006), as relações interorganizacionais são construtos 

da gestão da cadeia de suprimentos com foco em associações econômicas dentro e entre 

organizações, e a coopetição é uma modalidade desse tipo de relação complementar. A 

criação deste termo é creditada ao cofundador da empresa de tecnologia Novell, e é retratada 

pela frase ―You have to be able to compete and cooperate at the sametime‖, sendo um 

neologismo que combina as palavras cooperação e competição, introduzido na administração 

estratégica por Brandenburger e Nalebuff (MEROFA; BUENO, 2009). 

Segundo Brandenburger e Nalebuff (1996), a coopetição nasceu do conceito da 

estratégia da teoria do jogo e está mudando o jogo dos negócios. Os autores desenvolveram 

um modelo de rede de valores para representar a estratégia de coopetição, na qual é possível 

verificar todos os atores do jogo empresarial e a interdependência entre eles. A definição de 

coopetição é usada para ilustrar, ainda de acordo com Brandenburger e Nalebuff (1996), as 

atividades cooperativas entre organizações que procuram elementos do ―ganha-ganha‖ nas 

relações e têm como ponto principal a ideia de que competidores, indivíduos ou organizações, 
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alvos de potenciais ações retaliatórias entre si em interações futuras, são propensos também a 

colaborar uns com os outros (WU; CHOI; RUNGTUSANATHAM, 2010). 

Segundo Pathak, Wu e Johnston (2014), os estudiosos do jogo têm focado em entender 

o comportamento estratégico das organizações quando elas se envolvem em uma coopetição 

com o objetivo de maximizar suas vantagens competitivas e reduzir custos. Segundo estes 

autores, as estratégias de coopetição estão proximamente relacionadas com as cadeias de 

suprimentos, já que os processos entre compradores e vendedores têm sido reconhecidos e 

examinados em diversos setores industriais. Pathak, Wu e Johnston (2014) comentaram ainda 

que a coopetição é um fenômeno dos relacionamentos interorganizacionais dinâmicos e que 

empresas podem se associar temporariamente para a execução de atividades conjuntas tais 

como promoção ou logística. 

Entretanto, os recursos estratégicos que podem ser gerados pela coopetição também 

podem afetar a criação de vantagens competitivas. De acordo com Levy et al. (2003), no caso 

de compartilhamento de conhecimento, o uso desse conhecimento pela parte que o recebe 

diminui o valor original da parte que o envia, ou seja, o conhecimento compartilhado passa a 

ser usado por competidores, o que reduz o valor original da parte que o possui (MEROFA; 

BUENO, 2009). 

Zineldin (2004) identificou sete critérios para se desenvolver uma relação de 

coopetição: a) as partes estarem dispostas a se engajarem na relação; b) cada parte ter um 

valor que a outra almeje; c) a relação ser mutualmente recompensadora; d) existir liberdade 

para aceitar e rejeitar os termos e condições das trocas; e) ter a capacidade de interagir entre 

si; f) haver o compartilhamento de valores e normas; e g) as partes poderem conseguir um 

balanço positivo entre as vantagens e desvantagens da relação. A condução de relações 

coopetitivas de longo prazo requer padrões éticos e morais e paciência para não se explorar os 

ganhos de curto prazo à custa de benefícios futuros (ZINELDIN, 2004). 

Conforme Geraudel e Salvetat (2014), as relações de coopetição são como contratos de 

situação ―ganha-ganha‖, e estes contratos tornam-se concretos devido às características 

individuais e ligações interindividuais. Estes autores mencionaram ainda que estratégias de 

coopetição são implementadas para melhorar o desempenho das empresas e diminuir custos. 

Essas estratégias são estruturadas nos pontos de intersecção entre a vantagem competitiva e 

mobilização de competências chaves com o objetivo de melhorar as opções para os clientes 

(PORTER, 1985). 

Para Walley e Custance (2010), a coopetição apresentou-se como um dos paradoxos 

estratégicos restritos à área de negócios modernos. Eles criam tensões inerentes, que requerem 
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que os líderes sejam capazes de gerenciar contradições e que suas organizações trabalhem 

com complexos modelos de negócios (SMITH et al. 2010). A potência do paradoxo da 

coopetição pode variar de forte a fraca, e a tensão resultante também varia desta maneira, e 

pode impactar os resultados desejados (PARK; SRIVASTAVA; GNYAWALI, 2014; 

BENGTSSON; RAZA-ULLAH; VANYUSHYN, 2016). 

Para Bengtsson, Raza-Ullah e Vanyushyn (2016), a alta administração das empresas 

pode não exercer muito controle em gerenciar ou balancear o paradoxo da coopetição, já que 

várias macroforças, tais como demandas industriais, dinâmicas de rede e influência de 

terceiros, frequentemente, requerem certo nível de cooperação e competição. Contudo, a alta 

administração pode gerenciar a tensão que um paradoxo forte ou fraco cria para ela e para 

outros funcionários da empresa. Esses autores defenderam, ainda, que a habilidade e a 

capacitação para a coopetição são competências obrigatórias para a alta administração, pois os 

executivos nesse nível vivenciam a tensão coopetitiva ao estarem diretamente envolvidos em 

ambas as atividades: de cooperação e competição. Portanto, os gestores necessitam dessa 

competência para gerenciarem eficazmente essa tensão (BENGTSSON, RAZA-ULLAH; 

VANYUSHYN, 2016). Adicionalmente, a alta administração deve ser competente o 

suficiente para evitar que essa tensão contamine outras áreas da empresa. Caso isto ocorra, 

analisaram Bengtsson, Raza-Ullah e Vanyushyn (2016), podem ocorrer frustação e tensão 

dentro da organização, já que decisões estratégicas feitas pela alta administração das empresas 

nem sempre são entendidas em níveis administrativos mais baixos, o que pode gerar reações 

positivas ou negativas internamente. 

Shapiro (1989) entendeu que a teoria do jogo é a metodologia predominante para se 

analisar estratégias de negócios. Muitos dos trabalhos em OI envolvem claramente um jogo 

entre empresas competidoras. Para este autor, usar jogos de forma extensiva para modelar 

interações estratégicas tem a virtude de forçar os participantes a pensarem cuidadosamente e a 

serem bastante precisos sobre a específica natureza da competição. Comentou ainda Shapiro 

(1989) que a diversidade de previsões em diferentes modelos teóricos de jogos reflete o amplo 

entendimento do que é estratégia de negócios. A relação com o conceito de coopetição é que, 

segundo Brandenburger e Nalebuff (1996), ele foi derivado da estratégia da teoria do jogo, 

por meio da qual é possível observar todos os atores do jogo empresarial e a interdependência 

entre eles. 

Para Porter (1980), a resposta tradicional do campo da estratégia para a questão ―por 

que as empresas têm sucesso ou falham?‖ foi baseada em um conjunto de premissas 

amplamente difundidas e aceitas sobre a natureza das empresas e o ambiente em que atuam. 
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Estratégia, para este autor, é a solução para o problema de agência que aparece porque os 

gestores de níveis mais altos não podem participar ou monitorar todas as decisões e 

diretamente garantir a consistência de uma miríade de ações individuais que fazem parte das 

atividades cotidianas de uma empresa. Porter (1980) comentou ainda que, para explicar o 

sucesso competitivo das empresas, é necessária uma teoria de estratégia que relacione as 

circunstâncias ambientais e o comportamento da firma aos efeitos do mercado. 

Já pela visão de Walley (2007), o ambiente de negócios mudou de tal maneira que, às 

vezes, exige que empresas cooperem eficientemente se quiserem ser fortes competidoras no 

mercado. Thomason, Simendinger e Kiernan (2013) indicaram que o termo coopetição 

também pode ser definido como um pacto construtivo, isto é, um acordo comercial com fins 

positivos. Os autores mencionaram ainda que coopetição é um conceito recente de negócios 

por meio do qual firmas competidoras cooperam umas com as outras para desenvolverem 

novos produtos e oportunidades de mercados. Através da noção de coopetição, as empresas 

podem criar ou apropriar valor. 

Thomason, Simendinger e Kiernan (2013), corroborando com a visão de Walley 

(2007), também mencionaram que uma estratégia de coopetição bem-sucedida pode 

beneficiar empresas que buscam aprimorar os serviços e valores para clientes. Tal estratégia 

pode ainda, segundo estes autores, ampliar suas redes estratégicas e, em última análise, pode 

também aumentar o seu valor social. A confiança, o benefício mútuo e o compromisso dentro 

dessas redes podem mais adiante servir para reduzir a possibilidade de uma empresa se tornar 

uma presa fácil no mercado. 

Para Klimas (2014), o conceito de coopetição tornou-se mais e mais popular tanto na 

economia quanto na literatura. O crescente interesse nas estratégias de coopetição, suas 

características e processo de adaptação, vem do fato que ela pode ser percebida como fator 

significante para reforçar a eficácia e o desempenho das organizações modernas. Em paralelo, 

Houe e Guimaraes, (2013) entenderam que o grande foco na cadeia de suprimentos na área de 

gestão pode ser justificado pelo fato de que atualmente as práticas de negócios da cadeia de 

suprimentos e também a gestão dessa cadeia estão no coração de uma estratégia de negócios 

bem-sucedida. Klimas (2014) assinalou que a coopetição pode ser identificada quando 

relações cooperativas e competitivas ocorrem ao mesmo tempo e quando cooperação e 

competição entre organizações independentes ocorrem em paralelo. Contudo, além dos elos 

puramente cooperativos, os membros de cadeias de suprimentos estão conectados em 

diferentes níveis por relações competitivas ou por associações de coopetição. 
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Klimas (2014) fez uma análise da estratégia de coopetição adotada pela indústria de 

aviação da Polônia, particularmente no chamado Vale da Aviação. A cadeia de suprimentos 

desta indústria é a maior, a mais antiga e a mais desenvolvida e formalmente registrada nesse 

setor naquele país. A pluralidade e as dimensões dos níveis de coopetição fazem do Vale da 

Aviação uma rede intensiva de coopetição organizada como um cluster formal contendo 

membros independentes, mas interdependentes (CHI et al., 2008). Nesse cluster, assinalou 

Klimas (2014), haviam muitos competidores conectados em relações de coopetição em 

diversos pontos da cadeia de suprimentos buscando contenção de custos. Dentro da parte 

doméstica da cadeia global, as relações estratégicas de coopetição aparecem principalmente 

nos estágios iniciais, especialmente nas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento. Já as 

relações de competição ocorrem particularmente nos estágios finais, nas áreas de 

componentes e aeronaves já produzidas. Assim, os resultados obtidos com a pesquisa de 

Klimas (2014) estavam em linha com estudos anteriores sobre coopetição, os quais indicam 

que quanto mais próxima do cliente final a cadeia de suprimentos, maior a competição entre 

os parceiros de negócios da rede (BENGTSSON; KOCK, 2000).  Competidores, comentaram 

Bengtsson e Kock (2000), são capazes de se engajarem em competição e cooperação, 

sequencialmente. Eles cooperam no desenvolvimento do mercado e, após, competem em 

dividir o mercado. 

Bengtsson e Kock (2000) sugeriram que competidores também podem desenvolver 

relações entre si se elaborarem ativos compartilhados que conectem seus recursos uns aos 

outros, tais como sistemas de distribuição concebidos por associações de indústrias. Conforme 

estes autores, a associação dos fabricantes de cerveja da Suécia tem um papel importante no 

relacionamento coopetitivo entre competidores dessa indústria, sendo que quase todos os 

cervejeiros daquele país são membros desta associação. Neste exemplo, mencionaram 

Bengtsson e Kock (2000), empresas competem na distribuição da cerveja aos atacadistas, 

porém cooperam para o retorno das garrafas, apesar de as distâncias e os meios de transporte 

serem os mesmos. Para os autores, a associação dos fabricantes de cerveja da Suécia tem uma 

responsabilidade vital neste modo de coopetição coordenando a logística reversa, controlando 

o fluxo de garrafas vazias, e assegurando que todas as legislações relativas a esse processo 

sejam seguidas. Osarenkhoe (2010), adicionalmente, abordou a situação da associação dos 

processadores de madeira de Kosovo, na Bósnia, que é um caso que demonstra a existência de 

ligações relevantes entre as políticas de cooperação e a inteligência competitiva em geral e a 

natureza complementar da estratégia de coopetição e o seu impacto nos mecanismos coletivos 

para a geração de valor entre os associados. Este autor comentou que um dos valores gerados 
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por esse tipo de coopetição é o atendimento às legislações vigentes relativas à indústria da 

madeira naquele país. 

Segundo Rusko (2011), uma combinação das tipologias de atividades de coopetição 

pode indicar se uma atividade particular coopetitiva é baseada nas entradas ou insumos 

(montante) ou nas saídas ou produtos (jusante). O exemplo típico de coopetição assume que a 

cooperação acontece nas atividades a montante e a competição nas atividades a jusante 

(WALLEY, 2007). As atividades coopetitivas típicas à montante são pesquisa e 

desenvolvimento, compra e processamento de matéria-prima. As atividades coopetitivas mais 

comuns à jusante são distribuição, serviços, desenvolvimento de produtos e Marketing 

(BENGTSSON; KOCK, 2000; WALLEY, 2007).  

Lorgnier e Su (2014) examinaram uma extensa literatura sobre as estratégias de 

coopetição, o que os levou a identificá-las e classificá-las de acordo com suas naturezas e 

níveis de complexidade. Estes autores observaram as estratégias de coopetição de empresas de 

esportes náuticos do norte da França e concluíram, entre outros pontos, que a coopetição entre 

as organizações públicas e as sem fins lucrativos fortaleceram as marcas locais e atraíram um 

número maior de turistas para a região. 

Le Roy e Sanou (2014), utilizando dados secundários da indústria global de telefonia 

móvel, investigaram em seu trabalho os efeitos pertinentes às estratégias relacionais perante 

competidores em desempenho de mercado. O estudo mostrou que estratégias de 

agressividade, cooperação e coopetição estão bem representadas nesta indústria; e não 

identificou nenhuma empresa que adote a estratégia de coexistência. Segundo estes autores, o 

estudo também indicou que a estratégia de coopetição tem um melhor desempenho para o 

aumento da fatia de mercado que as outras estratégias mencionadas.  

Devido aos ambientes de mudanças rápidas e ao aumento das complexidades 

tecnológicas, Gnyawali, Park e Srivastava (2014) entenderam que as habilidades internas das 

empresas para inovarem em bases sustentáveis são bastante limitadas. Elas buscam, então, 

fontes externas de conhecimento, especialmente de seus parceiros de alianças estratégicas, 

porque as alianças são um reservatório importante de recursos externos. Competidores 

frequentemente têm os mais relevantes e valiosos recursos porque têm desafios similares no 

ambiente e na competição (GNYAWALI; PARK, 2009). 

Gnyawali, Park e Srivastava (2014) comentaram que sua pesquisa propõe importantes 

percepções conceituais sobre o relacionamento entre coopetição e inovação e ajuda a entender 

estas constatações. Especificamente, estes autores sugeriram três pontos críticos de análise: a) 

já que o mais básico da coopetição é a intensidade da competição e a intensidade da 
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cooperação, é importante que se examine cada uma delas e seus efeitos antes de se mergulhar 

no processo de se conviver simultaneamente com competição e cooperação; b) os efeitos da 

competição na inovação podem variar, dependendo da extensão e do grau de competição e 

cooperação entre as empresas. Um misto de competição muito intensa e cooperação muito 

fraca (ou vice-versa) pode fazer com que a relação seja instável e gere benefícios menores que 

os esperados; e, por extensão c) cooperação e competição balanceadas são importantes para a 

geração de grandes benefícios de inovação na coopetição. 

Yami e Nemeh (2014) estudaram cinco projetos no setor de telecomunicações na 

Europa e mostraram que haviam duas formas de coopetição: múltipla e diática. Enquanto a 

coopetição múltipla é implementada com sucesso para inovações radicais, a coopetição 

diática é mais indicada para a inovação incremental. Objetivos diferentes de inovação 

definiram níveis diferentes de criação de valores e de graus de apropriação entre empresas que 

utilizam a estratégia de coopetição. Para estes autores, são necessários variados níveis de 

capital social relativos às diferentes escolhas de parceiros para que os competidores possam 

desenvolver inovações radicais ou incrementais com êxito. Uma inovação é denominada 

radical quando ela muda profundamente as condições de uso de um produto pelos clientes 

e/ou gera uma revolução tecnológica. Já a inovação incremental é mais modesta, gradual e 

representa uma melhoria contínua de um produto ou tecnologia existente (YAMI; NEMEH, 

2014). 

Park, Srivastava e Gnyawali (2014) desenvolveram um estudo sobre até que ponto a 

coopetição no portfólio de alianças de uma empresa impactou o desempenho da inovação e 

em que extensão a experiência em coopetição de uma empresa influenciou a relação entre a 

coopetição no portfólio de alianças e o desempenho da inovação. Estes autores trabalharam 

com os conceitos de coopetição balanceada no portfólio de alianças e experiência em 

coopetição, e sugeriram que os dois conceitos contribuem para os resultados da inovação das 

empresas. Ainda segundo Park, Srivastava e Gnyawali (2014), as análises de dados 

longitudinais junto a empresas da indústria de semicondutores concluíram que: a) níveis 

moderados ou altos de coopetição balanceada em seus portfólios de alianças impactam 

positivamente o desempenho da inovação; e b) a experiência em coopetição favorece o 

desempenho da inovação e modera positivamente a relação entre coopetição balanceada e 

desempenho da inovação. Estes autores mencionaram ainda que, do ponto de vista de gestão, 

o gerenciamento da coopetição é uma tarefa muito mais desafiadora que gerenciar alianças em 

geral, e requer capacidades e habilidades únicas de gestão. 
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Considerando os estudos mencionados, no Quadro 3 encontram-se as variáveis de 

coopetição que foram discutidas nesta pesquisa. 

 

Quadro 3 - Variáveis de coopetição 

Variáveis Autores 

Disposição para engajamento 
Bengtsson e Kock 2000); 

Zineldin (2004). 

Valor almejado 

Bengtsson e Kock 2000); 

Zineldin (2004); 

Klimas (2014). 

Relação compensadora 

Brandenburger e Nalebuff (1996); 

Zineldin (2004); 

Thomason, Simendinger e Kiernan (2013). 

Liberdade de decisão 
Zineldin (2004); 

Gnyawali, Park e Srivastava (2014). 

Interação 
Zineldin (2004); 

Rusko (2011). 

Compartilhamento 

Bengtsson e Kock (2000); 

Zineldin (2004); 

Klimas (2014). 
 

Fonte: Autor (2017). 

 

 

2.4 MODELO DE MENSURAÇÃO E HIPÓTESES 

 

Considerando, então, a existência de exemplos de aplicação das práticas de coopetição 

no setor industrial de eletroeletrônicos, este estudo objetivou compreender como essas 

práticas podem ser utilizadas para mediar a relação entre a gestão da cadeia de suprimentos 

reversa e o desempenho, conforme o modelo da Figura 4. 
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Figura 4 - Modelo de mensuração 

 

 

               H4 

 

                       

        H2                    H3 

          

          

 

       H1            

Fonte: Autor (2017). 

 

 

 A ilustração permitiu observar a existência de dois caminhos entre a GCSR e o 

desempenho. O primeiro é constituído pela relação direta GCSR  desempenho (H1). O 

segundo é composto pela mediação da coopetição, isto é, a GCSR chega ao desempenho 

passando pela coopetição em duas relações (H4): GCSR  coopetição (H2) e coopetição  

desempenho (H3).  

 As práticas de coopetição na GCSR já são utilizadas em alguns setores da indústria, 

visando ao melhor desempenho de suas atividades. Um exemplo é a operação de logística 

reversa das embalagens vazias de defensivos agrícolas. Com a coordenação do Instituto 

Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), empresas que produzem e 

comercializam defensivos agrícolas cooperam para dar uma destinação e um descarte 

apropriados às embalagens vazias de seus produtos. Porém, estas mesmas empresas 

continuam competindo no mercado de fornecimento de defensivos para a cadeia agrícola do 

país (INPEV, 2017). 

 

 

2.4.1 Gestão da cadeia de suprimentos reversa e desempenho 

 

 Apesar de vários estudos sugerirem que a gestão eficiente da cadeia de suprimentos 

reversa impacta o desempenho, Abdullah e Yaakub (2014) concluíram em sua pesquisa que 

não existe uma relação significante entre o padrão e a profundidade do processo de logística 

GCSR Desempenho 

Coopetição 
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reversa adotada por uma empresa e o seu desempenho. Estes autores comentaram que a 

possível explicação para esse achado é a falta de comprometimento verdadeiro das 

companhias em implantar a logística reversa, ou seja, elas planejam esse processo não como 

parte de suas estratégias de negócios para melhorarem o nível de serviços ao cliente, 

aumentarem o faturamento ou reduzirem custos, mas sim para responderem às pressões 

externas da sociedade ou de autoridades.  Por outro lado, Ramirez (2012) pesquisou 284 

empresas espanholas e demonstrou que a gestão da logística reversa melhora o desempenho, 

pois gera maior conhecimento e inteligência logística. Nesta mesma linha de pensamento, 

Rogers e Tibben-Lembke (1998) compreenderam que empresas que possuem sistemas de 

logística reversa encontraram uma maneira de terem lucros no final da cadeia de suprimentos 

e aumentarem seu desempenho. 

Considerando que há oportunidades para o aprofundamento de pesquisa para essa 

relação, desenvolveu-se a seguinte hipótese: 

 

 H1: A gestão da cadeia de suprimentos reversa tem um efeito positivo no desempenho. 

 

 

2.4.2 Gestão da cadeia de suprimentos reversa e coopetição 

 

Vlachos (2014) comentou que joint ventures na logística reversa referem-se às 

alianças horizontais entre firmas de uma mesma indústria que executam operações de cadeia 

de suprimentos reversa como centro de reciclagem, transporte compartilhado e controle de 

qualidade conjunto. Este tipo de cooperação é um mecanismo bem apropriado para gerenciar 

as incertezas da logística reversa, as quais são muito maiores do que as da logística direta 

(VLACHOS, 2014). Ou seja, ao mesmo tempo em que competem em mercados idênticos e 

pelos mesmos clientes, as empresas trabalham conjuntamente com o intuito de obterem 

resultados concretos e favoráveis em relação à gestão da cadeia de suprimentos reversa. 

Vlachos (2014) complementou sugerindo que uma cadeia de suprimentos reversa cooperativa 

típica tem quatro áreas de colaboração: (i) disposição de resíduos, (ii) revenda ou reúso de 

componentes, (iii) compartilhamento de custos, e (iv) distribuição de lucros da operação. 

Zhu et al. (2008) investigaram empresas chinesas de manufatura que adotaram o 

planejamento de ecodesign na gestão da cadeia de suprimentos reversa. Este planejamento 

envolve técnicas cooperativas de design de processos e produtos entre empresas da cadeia que 

buscam um maior desempenho ambiental por meio de reutilização ou reciclagem de materiais 
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após o fim da vida útil dos produtos. Zhu et al. (2008) compreenderam que o sucesso do 

ecodesign requer uma colaboração entre diferentes funções dentro de uma mesma companhia, 

assim como uma cooperação externa entre firmas de sua cadeia de suprimentos e 

competidores. 

Jayaraman, Ross e Agarwal, (2008), trabalharam com a premissa de que há três 

características para a cooperação: compartilhamento de informações em tempo real, 

alinhamento de interesses individuais e organizacionais, e padronização de processos. 

Considerando estes aspectos, todos os participantes da cadeia de suprimentos reversa estão 

aptos a terem ganhos por meio da cooperação. Estes autores citaram, por exemplo, que 

existem dezenas de companhias produzindo cartuchos para impressoras e que elas poderiam 

coopetir, juntando-se para realizar o processo de LR de forma cooperativa, principalmente a 

operação de coleta. Desta maneira, os custos de cada empresa seriam menores, porém a 

competição no mercado seria mantida. 

Considerando os estudos mencionados, desenvolveu-se a seguinte hipótese: 

 

H2: A gestão da cadeia de suprimentos reversa tem um efeito positivo na coopetição. 

 

 

2.4.3 Coopetição e desempenho 

 

 Grekova et al. (2016) entenderam que a cooperação, particularmente a ambiental, na 

gestão da cadeia de suprimentos pode influenciar o desempenho de uma empresa das 

seguintes maneiras: (i) indiretamente, através da apropriação de parte da vantagem gerada 

pela cooperação; e (ii) diretamente, por meio da apropriação de parte da vantagem gerada pela 

cooperação e percebida pelos parceiros da cadeia. Para o primeiro caso, estes autores deram o 

exemplo da melhora de processos ambientais sustentáveis conseguida através da cooperação 

ambiental; para o segundo, a redução de preços como resultado da melhora de processos 

internos obtida pelos parceiros e, como consequência, a redução de custos. 

 Seguindo a mesma linha de pesquisa, Spekman, Kamauff e Myhr (1998) mencionaram 

que a cooperação pode trazer contribuições para o desempenho de uma companhia. O impacto 

desta cooperação no desempenho vai depender do papel da empresa na gestão da cadeia de 

suprimentos, particularmente com relação à díade comprador-vendedor. De acordo com estes 

autores, na cooperação à jusante na cadeia de suprimentos, quando a empresa focal age como 

compradora, é enfatizada a redução de custos do material e seu tempo de entrega, além da 

https://www.researchgate.net/publication/280886964_An_Empirical_Investigation_Into_Supply_Chain_Management_A_Perspective_on_Partnerships?el=1_x_8&enrichId=rgreq-7ce915cbf18440fa39f4a0bc82ff1257-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NTI1NjA0MTtBUzoyMjE2NjIzNDA0ODkyMTdAMTQyOTg1OTgyODM4Ng==
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segurança de se ter um fornecedor confiável; e na cooperação no ponto à montante da cadeia, 

quando a empresa age como vendedora, o objetivo é o aumento do faturamento, a obtenção de 

uma posição estratégica de mercado e a satisfação do consumidor, o que favorece um melhor 

desempenho da organização. 

Wu, Choi e Rungtusanatham (2010) buscaram reforçar a concepção de que a 

coopetição na gestão da cadeia de suprimentos impacta positivamente o desempenho. Estes 

autores comentaram que vários estudos analisados sugerem que a estratégia de coopetição 

entre fornecedores deve gerar um maior desempenho para essas empresas quando comparada 

à competição ou cooperação isoladas. Contudo, o resultado da pesquisa por eles empreendida 

indicou haver uma relação de aspecto negativo no âmbito da coopetição entre fornecedores e 

seu desempenho. Ou seja, Wu, Choi e Rungtusanatham (2010) concluíram que a relação 

coopetitiva entre fornecedores é associada negativamente ao desempenho deles. Uma 

interpretação para esta conclusão pode se basear no fato de que empresas com baixo 

desempenho são encorajadas a adotarem a coopetição como estratégia para reverterem tal 

situação. 

Considerando os estudos mencionados e visando a compreender melhor a relação 

entre os construtos coopetição e desempenho, desenvolveu-se a seguinte hipótese: 

 

 H3: A coopetição tem um efeito positivo no desempenho. 

 

 

2.4.4 Influência da coopetição na gestão da cadeia de suprimentos reversa e 

desempenho 

 

A gestão da cadeia de suprimentos reversa e a coopetição devem estar sincronizadas 

para gerar desempenho, uma vez que se sugere que exista a interferência entre ambas e, 

consequentemente, a implicação no desempenho. Assim, em função da estrutura do modelo 

proposto na Figura 4, surgiu a possibilidade de que a coopetição funcione como uma variável 

mediadora da relação entre a GCSR e o desempenho. Baron e Kenny (1986) definiram um 

mediador como uma variável ou construto que simboliza uma parte considerável da relação 

entre a variável independente e variável dependente. Para estes autores, a existência de 

mediação pode ser confirmada se as condições a seguir forem atendidas: a variável 

antecedente afeta significativamente a variável mediadora, a variável antecedente afeta 

significativamente a variável consequente na falta da variável mediadora, a variável 
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mediadora tem efeito significativo sobre a variável consequente e o efeito da variável 

antecedente sobre a consequente enfraquece na presença da variável mediadora. 

Com base nesses conceitos, desenvolveu-se a última hipótese do problema de 

pesquisa: 

 

H4: A coopetição medeia a relação entre a gestão da cadeia de suprimentos reversa e 

o desempenho. 

 

Portanto, este estudo considerou o modelo de mensuração indicado na Figura 4 e as 

hipóteses formuladas a partir dele para suas análises qualitativas e quantitativas, conforme 

processo metodológico detalhado na seção 4. 
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3 POSICIONAMENTO DA PESQUISA EM RELAÇÃO ÀS DEFINIÇÕES DOS 

CONSTRUTOS 

 

 

Os três construtos deste trabalho estão presentes em diferentes vertentes da literatura, 

com definições de vários autores. Para o construto gestão da cadeia de suprimentos reversa e 

um dos principais fatores de sua execução, a logística reversa, o conceito formulado por 

Srivastava (2007) a definiu como a integração do pensamento ambiental na gestão da cadeia 

de suprimentos, incluindo o design de produtos, a seleção e compra de matéria-prima, os 

processos de produção, a entrega do produto final aos consumidores e também o 

gerenciamento do pós-consumo de tal produto. Este estudo buscou analisar o aspecto 

operacional do pós-consumo de artigos eletroeletrônicos. 

Especificamente para logística reversa, a definição de Rogers e Tibben-Lembke (1998, 

p. 27) diz o seguinte: ―É o processo de planejamento, implementação e controle de um fluxo 

eficiente e de custos balanceados de matéria-prima, inventário produtivo e produto acabado 

do ponto de consumo ao ponto de origem com o objetivo de recapturar valor ou descarte 

apropriado‖. Por sua vez, Leite (2009, p. 18) defendeu que logística reversa ―equaciona e 

operacionaliza o fluxo físico e as informações correspondentes de bens de pós-consumo 

descartados pela sociedade em geral e que retornam ao ciclo de negócios ou ao ciclo 

produtivo por meio dos canais de distribuição reversos específicos‖. Essas duas definições, 

que são similares em seus conteúdos, suportam adequadamente o objetivo geral deste estudo. 

Em relação ao desempenho, é essencial reconhecer a natureza multidimensional deste 

construto. Em sua pesquisa, Neely, Gregory e Platts, (2005) descreveram desempenho como a 

mensuração da eficiência de uma atividade. Na formulação do objetivo deste estudo, foi 

considerada essa concepção e os indicadores chaves de desempenho para a logística reversa 

definidos por Autry, Daugherty e Gleen-Richey (2001), que são o atendimento às legislações 

ambientais, melhora das relações com clientes, recuperação de ativos, contenção de custos, 

aumento de lucratividade e redução de investimento em estoques. 

O construto coopetição, que tem seus fundamentos relacionados aos princípios das 

alianças estratégicas, é assim definido por Zineldin (2004, p. 782): 

 

É uma situação de negócios na qual partes independentes cooperam uma com 

as outras e coordenam suas atividades, colaborando, portanto, para atingirem 

objetivos comuns, mas ao mesmo tempo competem entre si e também com 

outras entidades. 
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Bengtsson e Kock (2000, p. 413) ratificaram esta definição ao comentarem que a 

coopetição ―implica que as organizações podem interagir com rivalidade devido a conflitos de 

interesse, mas cooperarem ao mesmo tempo por causa de interesses em comum‖. 

Esses conceitos complementares de coopetiçao foram adotados para este estudo, dando 

base para o seu objetivo geral. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Este estudo foi dividido em duas etapas em relação ao método de pesquisa, conforme 

apresentado na Figura 5. A primeira etapa é exploratória de natureza qualitativa e a segunda 

etapa é descritiva de natureza quantitativa. Os detalhes dessas duas etapas da pesquisa são 

apresentados a seguir. Malhotra (2005) indicou que uma pesquisa qualitativa produz uma 

compreensão inicial sobre o problema e uma pesquisa quantitativa tem como resultado a 

sugestão de um curso de ação final, sendo, portanto, conclusiva. 

 

Figura 5 - Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 

4.1    ETAPA 1 - PESQUISA EXPLORATÓRIA DE NATUREZA QUALITATIVA 

 

Este capítulo e suas subseções apresentam o método qualitativo e justificam porque ele 

foi escolhido para a primeira fase do estudo. A seguir são exibidos o tipo de pesquisa 

qualitativa, o instrumento de coleta de dados, os sujeitos da pesquisa e limitações e a técnica 

de tratamento, interpretação e análise dos dados coletados. 
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4.1.1 Método qualitativo 

 

A coopetição na gestão da cadeia de suprimentos reversa é um tema recente nas 

organizações, especialmente na indústria de eletroeletrônicos. Assim, na primeira etapa desta 

pesquisa, buscou-se aprofundar o conhecimento sobre os construtos, por meio de uma 

pesquisa qualitativa exploratória, o que auxiliou na construção do questionário aplicado na 

etapa quantitativa, assim como na validação das assertivas. 

Apesar de o método qualitativo ser um meio de explorar e entender o significado que 

os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social ou humano (CRESWEL, 2010), ele 

também é utilizado, segundo Richardson (1999), quando o pesquisador precisa entender 

melhor: i) certos problemas complexos; ii) classificar processos; iii) analisar variáveis ou 

verificar a interação de variáveis. Dessa forma, na primeira etapa desta pesquisa, conforme 

indicado por Merriam et al. (2002), buscou-se descobrir como gestores que atuam com a 

gestão da cadeia de suprimentos reversa interpretam suas experiências sobre a coopetição e o 

desempenho da cadeia e como atribuem significados a essa relação. 

 

 

4.1.2 Tipo de método qualitativo 

 

 

Hesse-Biber e Leavy (2010) classificaram a pesquisa qualitativa em função de seu 

propósito: exploratória, descritiva e explicativa.  

A pesquisa exploratória é realizada quando um problema ou questão de pesquisa é 

pouco explorado, sendo seu principal objetivo identificar padrões, ideias, suposições, com o 

ensejo de buscar a compreensão do fenômeno de forma a confirmar e/ou identificar 

suposições para serem pesquisadas posteriormente (COLLIS; HUSSEY, 2005). Já a pesquisa 

descritiva, ressalta o uso de descrições densas para interpretar a realidade social de um 

determinado processo ou fenômeno complexo (HESSE-BIBER; LEAVY, 2010). Para 

Sandelowski (2000) ela implica um tipo de interpretação que é de baixa inferência, e oferece 

um resumo compreensível dos eventos expressos em linguagens cotidianas. Na pesquisa 

qualitativa explicativa, de acordo com Pathak, Jena e Kalra (2013), o objetivo é identificar e 

explicar os fatores que influenciam ou determinam a ocorrência dos fenômenos, e estabelecer 

relações entre os tópicos que os compõem.  

Na primeira etapa deste estudo, fez-se uso de pesquisa qualitativa básica de caráter 

exploratória, dado que a pesquisa qualitativa básica é caracterizada como situacional e 
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posiciona o pesquisador no ambiente natural em que ocorre o fenômeno de estudo, permitindo 

sua interpretação a partir dos significados que as pessoas atribuem (CRESWELL, 2010). 

 

 

4.1.3 Instrumento de coleta de dados 

 

Na primeira etapa da coleta de dados deste estudo, foi feita a pesquisa de campo 

exploratória por meio de entrevistas em profundidade, via contato direto entre o pesquisador e 

os sujeitos de pesquisa. Para tanto, foi utilizado pelo pesquisador um roteiro de pesquisa 

semiestruturado, elaborado a partir da revisão da literatura deste estudo. 

As entrevistas constituem um método de coleta de dados por meio do qual são 

selecionados participantes para responderem às questões relacionadas ao que fazem, pensam 

ou sentem (COLLIS; HUSSEY, 2005), por isso, nesta dissertação optou-se pela entrevista em 

profundidade, com roteiro semiestruturado, de três blocos, que contemplou os dados do 

respondente e da empresa, questões abertas e questões fechadas, conforme apresentado no 

Apêndice B. Este roteiro tendeu a dirigir a entrevista de maneira que os tópicos de interesse 

fossem abordados e possibilitassem aberturas para a incorporação de informações relevantes 

ao estudo que surgissem no decorrer da pesquisa. Este tipo de entrevista, segundo Collis e 

Hussey (2005) contempla uma conversação guiada, de forma que se obtenham informações 

detalhadas, e pressupõe uma flexibilidade na sua formulação e aplicação, uma vez que as 

perguntas formuladas podem ser adaptadas à medida que novos aspectos sejam revelados.  

As entrevistas foram realizadas entre os meses de janeiro e abril de 2017 e foram 

gravadas por aparelhos de áudio. Antes do agendamento das entrevistas foi solicitada aos 

sujeitos da pesquisa a permissão para a gravação das suas falas. 

 

 

4.1.4 Sujeitos da pesquisa e limitações 

 

Para a primeira etapa deste trabalho, verificou-se a necessidade de entrevistar 

profissionais que conciliem um sólido conhecimento prático e alguns conceitos teóricos sobre 

os construtos estudados. Desta forma, escolheu-se entrevistar três executivos responsáveis 

pela empresa e pela gestão da cadeia de suprimentos reversa de produtos eletroeletrônicos, 

conforme dados apresentados no Quadro 4.  

Seguindo a orientação dos avaliadores desta dissertação no momento de sua 

qualificação, também foi entrevistada uma executiva de uma das principais gestoras de 
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logística reversa das associações da indústria de eletroeletrônicos. Contudo, como esta 

entrevista foi feita após o envio dos questionários que representaram a coleta de dados da fase 

quantitativa, ela foi considerada para verificar se a estratégia de logística reversa adotada por 

esta gestora estava alinhada com os objetivos da indústria. 

Posto que a coleta de dados deve ocorrer no ambiente no qual os entrevistados tenham 

a vivência do problema que está sendo estudado para que o pesquisador possa interagir face a 

face com eles no decorrer das conversas (CRESWEL, 2010), as entrevistas deste estudo foram 

feitas nos escritórios ou fábricas onde atuam os entrevistados e em recintos apropriados para 

que se tivesse a atenção toda dedicada a este processo. Torna-se importante ressaltar que estes 

executivos têm uma sólida carreira no setor de eletroeletrônicos, e que já atuaram em posições 

de grande responsabilidade em diferentes organizações deste setor. Para Malhotra (2005), 

profissionais bastante experientes na área em que atuam podem representar uma boa forma de 

amostragem conforme o julgamento do pesquisador. O Quadro 4 apresenta o perfil dos 

executivos entrevistados. 

 

Quadro 4 - Perfil dos executivos entrevistados 

Sujeito Sexo Idade Tempo na  Nível Hierárquico 
 

Curso Superior Perfil da 
   Empresa    Empresa 

A M 55 5 anos  Diretor de Logística Engenharia 
Produção e 
Distribuição 

      Eletrônica  
 

B F 35 6 anos  Diretora de Supply Chain Engenharia Produção e 
     e Customer Service Eletrônica Distribuição 

        

C M 48 10 anos  Diretor de Operações Administração 
Produção e 
Distribuição 

        

D F 46 2 anos  Diretora de Operações Administração 

Gestora de 

Logística 

Reversa 

Fonte: Autor (2017). 

 
 

Com relação às limitações, o número de entrevistas pode ser um limite natural do 

método qualitativo, já que as quatro entrevistas podem não representar um nível satisfatório 

de respostas (HAIR et al., 2005), contudo o elevado conhecimento do tema e da indústria 

eletroeletrônica por parte dos entrevistados contribuiu para contornar essa limitação. 

Outra eventual limitação desse método se relaciona às entrevistas. Os entrevistados 

podem ser induzidos, de uma maneira indireta, a concordar com os construtos e assertivas 
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propostas pelo estudo. Apesar disso, as entrevistas foram conduzidas da maneira a mais 

imparcial possível, procurando contornar essa possível limitação (CRESWELL, 2010). 

 

 

4.1.5 Técnica de tratamento, interpretação e análise dos dados 

 

Devido à grande quantidade de informações provenientes das entrevistas realizadas e 

dos dados coletados, foi necessário reduzir esse volume explorado e interpretar os 

significados para conseguir alcançar o objetivo desta etapa: auxiliar na validação dos 

construtos, assertivas e hipóteses. Por isso, foi adotada a análise de conteúdo como técnica de 

tratamento dos dados.  

A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977) é definida como um conjunto de 

técnicas de análises das comunicações voltadas a obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos. Uma vez que esta técnica trabalha os dados coletados, objetivando a 

identificação do que está sendo dito a respeito de determinado tema (VERGARA, 2007), 

existe a necessidade da descodificação do que está sendo comunicado. Para a descodificação 

dos documentos, o pesquisador pode utilizar vários procedimentos, e identificar aquele mais 

apropriado para o material a ser analisado, como análise léxica, análise de categorias, análise 

da enunciação ou, ainda, análise de conotações (CHIZZOTTI, 2006).  

A escolha da técnica de análise de conteúdo foi coerente para esta etapa da pesquisa, 

posto que aquela é adequada para fins exploratórios (VERGARA, 2007). Além disso, foi 

utilizado o processo de análise de categorias/categorização, por meio da construção de 

categorias e reagrupamento de elementos semelhantes descritos nas transcrições. Jacob (2004) 

afirmou que a categorização é o processo de dividir o mundo em grupos de entidades cujos 

membros têm similaridades entre eles dentro de um determinado contexto. Ainda segundo 

este autor, agregar as entidades em categorias leva o indivíduo a perceber ordem no mundo 

que o circunda.  

Barité (2000) afirmou que as categorias são usadas como ferramentas para se descobrir 

certas regularidades do mundo material, concluindo que todos os objetos, pelo menos os que 

pertencem ao mundo material, possuem certas propriedades. O autor ainda citou que as 

categorias são abstrações simplificadas usadas pelos classificacionistas para investigar 

regularidades de objetos do mundo físico e ideal, e para representar noções. Para Richardson 

(1999) a categorização é desenvolvida pela operação de classificação dos elementos seguindo 
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critérios determinados de exaustividade, exclusividade, concretude, homogeneidade, 

objetividade e fidelidade.  

Na categorização, Bardin (1977), afirmou que existem três tipos de grade de análise: 

aberta (categorias definidas no decorrer do trabalho); fechada (categorias definidas antes); e 

mista (categorias prévias definidas e a readequação dessas categorias durante a pesquisa). 

Neste estudo a grade de análise escolhida foi a aberta.  

A análise de conteúdo foi realizada a partir de três fases propostas por Bardin (1977), 

assim detalhadas:  

1. identificação de pontos chaves: foi realizada após a leitura criteriosa do material 

resultante das transcrições das entrevistas;  

2. formação das unidades de significado: foram identificados os elementos 

intermediários da análise, denominados de unidades de significado. As perguntas do 

roteiro de entrevistas foram usadas como predefinição dos códigos para a análise, que 

permitiram a escolha das palavras, expressões e períodos mais citados pelos sujeitos e 

compuseram, assim, unidades semânticas que foram agrupadas por similaridade de 

sentidos.  

3. formação de categorias: foram agrupadas as unidades de significados com o 

objetivo de criar uma matriz de categorias, concedendo dessa forma a categorização. 

As categorias são, de acordo com Bardin (1977) rubricas ou classes, que reúnem um 

grupo de elementos (unidades de significado) sob um título genérico, em função das 

características comuns destes elementos. Para a definição das categorias foi feito o 

agrupamento utilizando-se critérios semânticos, sintáticos, léxicos e expressivos 

conforme indicado por Richardson (1999). Este processo foi feito através de leituras 

horizontais das respostas de cada um dos entrevistados, dadas a cada pergunta do 

roteiro.  

 

 

4.2   ETAPA 2 - PESQUISA DE NATUREZA QUANTITATIVA 

 

 

4.2.1 Método quantitativo 

 

Para Goldenberg (2004), a composição de pesquisas qualitativa e quantitativa 

possibilita uma análise das conclusões do pesquisador de maneira a ampliar a confiabilidade 
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dos dados, e não se restringe às informações provenientes das entrevistas. Para Creswell 

(2010), uma pesquisa quantitativa do tipo descritiva demonstra uma caracterização numérica 

de tendências, atitudes ou opiniões de um universo, quando se estuda uma amostra de tal 

universo. 

Já com os resultados da etapa preliminar, nesta segunda etapa desenvolveu-se uma 

pesquisa empírica de natureza quantitativa com o intuito de verificar o grau de mediação do 

construto coopetição no desempenho da gestão da cadeia de suprimento reversa. Esta etapa da 

pesquisa proporcionou uma visão descritiva dos dados coletados, que indicaram as 

características da população, a validação das medidas, escalas e estrutura do estudo, a 

determinação de correlações entre as variáveis e a definição de sua natureza. 

 

 

4.2.2 Instrumento de coleta de dados  

 

A coleta de dados ocorreu por meio de questionário estruturado (Apêndice B), criado 

com base no referencial teórico dos construtos gestão da cadeia de suprimentos reversa, 

desempenho e coopetição. Tal instrumento foi desenvolvido na ferramenta Google Forms
®
 e 

enviado a 650 potenciais respondentes, colaboradores de empresas do setor de 

eletroeletrônicos atuando no Brasil, associadas às entidades de classe industrial ABINEE e 

ELETROS.  O envio dos questionários foi precedido por um pré-teste com cinco respostas, 

assistido pelo pesquisador. Assim, confirmou-se a ausência de problemas no entendimento 

das assertivas e verificou-se também a liberdade de percepção dos gestores nesses 

acompanhamentos. 

O primeiro bloco do questionário remetido aos respondentes continha um total de 30 

assertivas (10 relacionadas a cada construto) para as quais os respondentes deviam indicar seu 

grau de discordância/concordância por meio de uma escala tipo Likert (1=discordo 

totalmente; 6=concordo totalmente). Para esta finalidade foram usadas as recomendações de 

Dalmoro e Vieira (2013) para construir escalas tipo Likert.  

Adicionalmente às escalas utilizadas, foram inseridas questões para qualificar o perfil 

dos respondentes que participaram da pesquisa, questões estas envolvendo função, tempo na 

função, formação e tempo trabalhando na empresa.  

Também procurou-se identificar o perfil das empresas às quais pertenciam os 

respondentes, e para esta finalidade lhes foi perguntado qual a natureza da empresa, seu ramo 
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de atividade, a linha de produtos com as quais trabalha, o tempo que atua no mercado, o 

número de empregados no período de 2015-2016 e o faturamento anual no mesmo período. 

 

 

4.2.3 Instrumentos de mensuração  

 

Nesta seção, nos Quadros 5, 6 e 7, são apresentadas as escalas utilizadas neste estudo. 

Vale ressaltar que algumas das assertivas utilizadas acabaram sendo desconsideradas ao final 

da análise estatística uma vez que não mais representavam adequadamente o construto ao qual 

estavam ligadas no início do processo. 

O Quadro 5 demonstra as assertivas relativas ao construto coopetição. 

 

Quadro 5 - Coopetição 

Código Assertiva Variável 

A relação de coopetição (cooperação e competição simultâneas entre empresas para objetivos 

específicos) necessita de... 

CO01 Maior confiança entre competidores. Confiança 

CO02 Que cada parte possua um valor que a outra almeja. Valor 

CO03 Que a relação seja mutualmente recompensadora. Relação 

CO04 Que exista liberdade para conciliar os termos do 

acordo. 

Acordo 

CO05 Interação entre as empresas. Interação 

CO06 Que os valores e normas sejam compartilhados. Princípio 

CO07 Que os desafios da relação sejam balanceados. Balanceados 

CO08 Compartilhamento de projetos de design ou 

componentes de produtos com empresas 

concorrentes. 

Compartilhamento 

CO09 Ser utilizada na logística reversa de minha empresa 

para atender às legislações vigentes no País. 

Legislações 

CO10 Ser utilizada na logística reversa de minha empresa 

para a redução de custos neste processo. 

Custos 

Fonte: Autor (2017). 

 

 

No quadro 6 apresentam-se os indicadores relativos ao construto desempenho: 
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Quadro 6 - Desempenho 

Código Assertiva Variável 

O desempenho da logística reversa de minha empresa nos últimos dois anos é mensurado 

com base ... 

DE01 Nos indicadores definidos pela alta gerência. Indicadores 

DE02 Nas métricas de atendimento às legislações ambientais. Atendimento 

DE03 No percentual de melhoria nas relações com os clientes. Melhoria 

DE04 No valor de redução de estoques. Estoques 

DE05 No percentual de contenção de custos. Contenção 

DE06 No valor de recuperação de ativos Ativos 

DE07 No percentual de volume coletado  

em relação às vendas. 

Volume 

DE08 Na velocidade do processo de retorno dos itens coletados. Velocidade 

DE09 Na rentabilidade de sua operação. Rentabilidade 

DE10 No percentual de aumento da lucratividade. Lucratividade 

Fonte: Autor (2017). 

 

O Quadro 7 diz respeito às assertivas relativas ao construto gestão da cadeia de 

suprimentos reversa: 

 

Quadro 7 - Gestão da cadeia de suprimentos reversa 

Código Assertiva Variável 

Minha empresa ... 

GR01 Inclui a logística reversa o seu plano de negócios. Negócios 

GR02 Adota a logística reversa para tornar-se ambientalmente 

eficiente. 

Eficiente 

GR03 Adota a logística reversa para melhorar  

as relações com clientes. 

Clientes 

GR04 Adota a logística reversa para associar sua imagem ao 

conceito de sustentabilidade. 

Sustentabilidade 

GR05 Segue todas as legislações ambientais  

às quais está sujeita. 

Legislações 

GR06 Considera, no projeto de produto, que o design e os 

materiais podem reduzir os impactos ambientais  

na logística reversa. 

Produto 

GR07 Considera os atributos da logística reversa  

pós-consumo no design de produto. 

Design 

GR08 Utiliza os canais reversos de reuso, remanufatura  

ou reciclagem na operação de logística reversa. 

Canais 

GR09 Utiliza as lojas do varejo como  

os pontos iniciais de coleta. 

Varejo 

GR10 Tem coleta centralizada: itens coletados são enviados 

para uma locação central para avaliação. 

Centralizada 

Fonte: Autor (2017). 
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Com base na revisão de literatura e considerando as escalas propostas, construiu-se o 

modelo teórico que se apresenta na Figura 6: 

 

Figura 6 - Modelo teórico 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 

4.2.4 Técnica de tratamento dos dados 

 

O método quantitativo adotado envolveu análise estatística descritiva, análise fatorial 

exploratória, análise fatorial confirmatória e modelagem de equações estruturais, sendo todos 

os cálculos realizados por meio dos softwares IBM SPSS Statistics
®
 20.0 (análise descritiva e 

análise fatorial exploratória) e SmartPLS
®
 2.0 (análise fatorial confirmatória e modelagem de 

equações estruturais). 
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5 PROCESSO DE TRATAMENTO DOS DADOS QUALITATIVOS 

 

 

Nesta seção são exibidas as fases do tratamento dos dados oriundos das entrevistas 

com os quatro executivos realizadas na primeira etapa desta pesquisa. O desenvolvimento da 

análise de conteúdo foi dividido nas etapas de 1) identificação de pontos chaves; 2) formação 

das unidades de significado; e 3) formação das categorias. Tendo como objetivo facilitar o 

processo interpretativo de modo a organizar os dados qualitativos na sistematização exigida 

por Bardin (1977), foi elaborado um esquema próprio de organização desses dados pela 

ferramenta do Microsoft Office, o Excel, para realizar o seu tratamento. As subseções 

seguintes descrevem cada etapa do tratamento dos dados e apresentam figuras que 

exemplificam cada uma delas. A organização e o tratamento dos dados podem ser conferidas 

detalhadamente no Apêndice E deste trabalho.  

 

 

5.1   ETAPAS E EXEMPLOS 

 

Na primeira etapa do tratamento dos dados da entrevista transcrita de cada um dos 

quatro sujeitos foram procurados, selecionados e copiados palavras, expressões, períodos e 

trechos mais citados sobre cada construto, separadamente, os quais depois foram colados em 

planilhas do Excel (total 4). O Quadro 8 exemplifica esta etapa mostrando uma parte da 

planilha do entrevistado A: 
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Quadro 8 - Principais palavras, expressões, pontos chaves mais citadas e os trechos mais 

importantes relatados pelo entrevistado A 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

Após a seleção das palavras, expressões e pontos chaves de cada sujeito, foi necessário 

consolidar todos os termos de todos eles em conjunto. Então, todas as palavras, expressões e 

pontos chaves das planilhas criadas na primeira etapa (conforme exemplificado no Quadro 8) 

de cada entrevistado foram copiadas e coladas em uma outra planilha, na qual foi feita uma 

tabela para a contagem visando a obtenção do número de recorrência dos termos e palavras, 

no contexto de cada construto desta pesquisa. O Quadro 9 exemplifica um pedaço desta tabela 

referente ao construto desempenho: 
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Quadro 9 - Palavras, expressões e pontos chaves, referentes às falas (de todos os sujeitos) 

sobre o construto desempenho 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

Posteriormente, na segunda etapa do tratamento dos dados, foram criadas outras 

planilhas, com as mesmas palavras, expressões e pontos chaves (exemplificadas no Quadro 

9), mas desta vez organizadas pela proximidade delas com o contexto dos construtos. A partir 

desta organização, foram criadas as unidades de significado, elucidadas pelo Quadro 10, que 

mostra uma parte desta etapa com as unidades de significado criadas sobre o construto gestão 

da cadeia de suprimentos reversa. O tratamento completo dos dados pode ser verificado no 

Apêndice E desta pesquisa. 
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Quadro 10 -  Palavras, expressões e pontos chaves e a formação das unidades de significado 

sobre o construto gestão da cadeia de suprimentos reversa 

 

Fonte: Autor (2017). 
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Na terceira e última etapa do tratamento dos dados, foi feita a criação das categorias a 

partir do agrupamento das onze unidades de significado criadas. O Quadro 11 exibe as três 

categorias formadas pelo agrupamento das onze unidades de significado definidas e a análise 

das palavras, expressões e pontos chaves. 

 

Quadro 11 - Categorias formadas e a análise das palavras, expressões e pontos chaves 

Categorias Unidades de Significado 

Total de Palavras, 

expressões e trechos 

chaves 

Gestão da cadeia de 

suprimentos reversa 

(GCSR) / Logística 

reversa (LR) 

Estratégia 

85 

Conceito de GCSR 

Características da GCSR 

Produto desenhado para LR 

Processos da LR 

 

Indicadores de 

desempenho 

Motivação para desenvolvimento de 

indicadores 45 

Tipos de indicadores 

 

Coopetição e a gestão da 

cadeia de suprimentos 

reversa  

Conceito de coopetição 

78 
Relação de coopetição 

Aplicação da coopetição 

Benefícios da coopetição 

 
 

 Fonte: Autor (2017). 
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6 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS QUALITATIVOS 

 

 

O processo de análise de dados qualitativos direciona os pesquisadores a interpretarem 

e extraírem o significado dos dados que foram elaborados. Com tal finalidade, apresentam-se 

nesta seção a interpretação e a análise dos dados qualitativos representados por três categorias 

e onze unidades de significado. Para melhor visualização da categorização final, a Figura 7 

explicita o modelo de categorização operacionalizado após o tratamento dos dados. 

 

Figura 7 - Modelo de categorização operacionalizado 

 
 

Fonte: Autor (2017). 

 

 

6.1 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS REVERSA  

 

A categoria Gestão da Cadeia de Suprimentos Reversa ou Logística Reversa foi criada 

a partir dos dados de cinco unidades de significado. São elas: Estratégia, Conceito de GCSR, 
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Características de GCSR, Produto desenhado para logística reversa e Processos da logística 

reversa. 

Na unidade de significado Estratégia os dados mostraram que a logística reversa foi 

inserida na estratégia de negócios das empresas as quais os entrevistados atuam, como 

apontou o Entrevistado A em sua narrativa: ―Você acaba colocando pra fazer parte na hora 

que você está fazendo seu business plan‖, corroborado pelo gestor C em sua fala sobre este 

ponto: ―É uma questão estratégica‖.  

Acerca da unidade de significado Conceito de GCSR, os dados revelaram o que é a 

GCRS na percepção dos executivos entrevistados. Os principais elementos citados sobre esta 

conceitualização foram referentes à transformação da indústria de eletroeletrônicos em 

empresas responsáveis e ambientalmente corretas, as quais evitam interferir no meio ambiente 

através da inserção de programas de logística reversa que têm como atividades principais o 

recolhimento/coleta para reaproveitamento e reutilização por meio de reciclagem dos 

produtos descartados, como comprovaram os relatos dos entrevistados B e C: 

 

A cadeia de suprimentos reversa pós-consumo é você recolher os 

produtos que já foram utilizados por um consumidor e que eles 

precisam retornar de uma forma onde você consiga ter uma 

destinação correta para não ter nenhuma interferência no meio 

ambiente e que não sejam jogados no meio da rua ou de uma forma 

incorreta (Entrevistado B). 

 

Trazer o produto para casa, consertar e disponibilizar para vender de 

novo. A gente faz isso, não é a nossa maior operação, mas é um 

conceito de que o produto nasceu matéria-prima, fabricou, foi para 

cliente, um belo dia deixou de ter utilidade ou deu defeito, faz o 

caminho inverso, remanufatura e disponibiliza novamente para venda 

(Entrevistado C). 

 

A respeito da unidade de significado Características de GCSR, foram pontuados 

elementos a respeito da legislação ambiental, do custo proveniente da logística reversa e do 

uso da gestão da cadeia de suprimentos reversa em ações de marketing. 

Sobre a questão da legislação ambiental, os principais pontos abordados foram aqueles 

relativos a exigências do governo, determinadas pelo Ministério do Meio Ambiente, para que 
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as empresas criassem programas de logística reversa, como evidenciou o relato do 

Entrevistado A:  

 

Isso chegou para nós aqui como uma demanda. O Ministério criou um 

programa para logística reversa onde ele quer garantir que as 

empresas sejam responsáveis pela coleta de todos os produtos 

comercializados no Brasil (Entrevistado A). 

 

―A legislação veio cobrir esta lacuna e empurrar todo mundo aí nessa direção‖ 

(Entrevistado C). Esta fala do gestor C mostrou que a obrigatoriedade determinada pela 

Legislação Ambiental auxiliou a preencher a lacuna relativa à falta de programas que foquem 

na logística reversa e que ―Isso vai fomentar bastante este mercado, porque, por estarmos no 

Brasil, a gente é obrigado a seguir a legislação‖ (Entrevistado A). A narrativa do sujeito C 

apoiou esta afirmação do gestor A:  

 

Eu acho que acelerou. Tem muitas forças contrárias, você sabe disso, 

essa legislação vem sendo discutida há anos, e tem gente segurando, 

tem lobbies fortes, mas mesmo assim, existem muitas ações e projetos 

acontecendo nas empresas. Número um: nas grandes pelo meio 

ambiente; número dois: porque a legislação existe, você tem de 

cumprir (Entrevistado C). 

 

―Muitas vezes (o produto) é jogado de forma errada dentro do lixo comum, que é a 

coleta do município, e aí acaba tendo um destino complicado, que não é o devido‖. 

(Entrevistado B). Este discurso do executivo B indicou que, embora a legislação tenha 

impulsionado a criação de programas de logística reversa, existe outra lacuna a ser 

preenchida: o descarte inapropriado por parte do consumidor. Acerca deste ponto, os gestores 

comentaram que a falta de incentivos para que os consumidores brasileiros façam o descarte 

correto de produtos eletrônicos atrapalha o processo de logística reversa das empresas, e que 

se houvessem tais estímulos seria melhor para elas, como indicado pela narração do executivo 

B:  

 

Acredito que a maioria dos consumidores, se tivesse uma forma de 

tirar um refrigerador de casa ou uma TV, não jogaria ela no meio da 
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rua, no rio ou ficaria pedindo pelo amor de Deus para fazer uma 

doação, porque é muito complicado, não tem como (Entrevistado B). 

 

―À primeira vista isso veio como um custo‖ (Entrevistado A). Esta fala do sujeito A 

evidenciou que, apesar de os programas de logística reversa trazerem um ganho para a 

sociedade, a principal preocupação das empresas é o aumento das despesas de 

implementação, que implicarão em um acréscimo nos valores finais de seus produtos. Acerca 

desta questão o gestor C comentou em seu discurso: ―A gente sabe que isto é custo, na maior 

parte das vezes‖. Ainda sobre este ponto o gestor A explicou: ―A gente não pode deixar de ter 

em mente que isso é um custo pra empresa que, mais cedo ou mais tarde, pode acabar 

impactando no preço dos produtos a serem comercializados‖. Apesar da preocupação com os 

custos, os gestores entrevistados indicaram que estes tipos de programas, mesmo sendo 

obrigatórios, se bem implementados, também geram benefícios para as empresas que a eles 

aderirem, como revelou a fala do diretor A sobre esta questão:  

 

Se bem trabalhado traz benefício, sim. Hoje a gente já tem vários 

projetos-piloto no Brasil onde você, fazendo a logística reversa, 

principalmente no mercado de celulares, você consegue ter um 

retorno financeiro disso. A operação como um todo se paga 

(Entrevistado A). 

 

Sobre os benefícios para as empresas que têm programas de logística reversa, os 

entrevistados citaram também a divulgação de tais projetos, por meio de ações de marketing, 

que visem a melhorar a imagem e promover a sustentabilidade da empresa no mercado, como 

expôs o executivo C em seu relato: ―As grandes empresas multinacionais, até por uma 

consciência ecológica de meio ambiente, já vinham implementando programas de reciclagem 

pelo bem do planeta, pela imagem da empresa e tudo mais‖. Ainda sobre esse assunto, da 

comunicação da GCSR através do marketing para promoção da imagem da empresa, o 

executivo A explicou:  

 

Uma vez que a gente vai começar a implementar isso, a gente vai 

tentar dar pra isso toda a parte de marketing, toda a parte de 

transcrição, para mostrar a parte bonita de você fazer logística 
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reversa, o ganho pra empresa, pra a imagem da empresa, o ganho 

pra sociedade, e tudo mais (Entrevistado A). 

 

Na unidade de significado Produto desenhado para logística reversa, os 

entrevistados abordaram pontos pertinentes ao desenvolvimento de produtos aptos a serem 

incluídos nos processos de logística reversa. Os gestores indicaram em suas falas que 

poderiam ser desenvolvidos produtos com design específicos para que houvesse, após o seu 

consumo, a reutilização de suas partes e peças em novos produtos, tornando, desta forma, o 

ciclo de vida completo, como indicou o executivo D: ―É uma questão de gerenciar seu 

produto no seu ciclo de vida completo. Nada mais. É a indústria já pensando no final de vida 

desse produto e a possível reinserção de partes e peças no seu ciclo produtivo novamente.‖ O 

entrevistado B, concordando com tal afirmação, explicitou que:  

 

Ela deveria ser pensada. Ou mesmo quando existe algum material 

rico, material que, no descante, ela pode ser aproveitada, ela pode 

retornar como receita. Aí, com certeza, acredito que o design 

interfira. Por exemplo, quando a gente fala de celulares, que aí já tem 

partes em ouro, parte de metais ricos, cobre e tal, que eles façam um 

design mais apropriado para que na hora do descarte você consiga 

recuperar estes itens (Entrevistado B). 

 

Mesmo que o desenvolvimento de produtos que pudessem fazer parte da logística 

reversa tenha sido citado como um ponto importante e possível de ser feito, os gestores 

indicaram que no Brasil essa prática não é comum, principalmente, pelo custo e por conta das 

particularidades de cada tipo de produto. Sobre estes pontos o entrevistado B explicou que: 

 

Na teoria, isto já deveria acontecer, mas, novamente, é custo-

benefício de projetos. E acho que também depende da linha de 

produto, o quanto que custa um produto. Quando a gente fala de 

portáteis, em que o custo médio de um produto é R$ 100,00, é muito 

complicado (Entrevistado B). 

 

Acerca dos aspectos do ciclo de vida dos produtos os gestores A e D reforçaram: 
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Quando a gente está falando de eletroeletrônicos, produtos 

eletrônicos de pequeno porte, você tem muita tecnologia envolvida, 

fica muito difícil você reaproveitar aquele mesmo dispositivo uma ou 

duas gerações depois (Entrevistado A). 

 

O tempo em que esse produto está em uso na mão do consumidor, que 

pode impedir esse processo de acontecer na sua plenitude. Então, 

quando a gente pensa em produtos que possuem mais de vinte anos de 

uso na mão do consumidor, muitas vezes eles tornam dificultoso o 

trabalho, o reuso ou uma reinserção dentro de um produto novo 

(Entrevistado D). 

 

Processos da logística reversa, é a última unidade de significado desta categoria, e foi 

criada a partir dos elementos dos processos pertinentes à logística reversa de cada empresa na 

qual cada entrevistado trabalha. O principal ponto em comum encontrado, nesta unidade de 

significado foi o fato de a coleta ser complexa; mas cada gestor entrevistado comentou sobre 

as peculiaridades deste processo em sua empresa. O entrevistado A, por exemplo, relatou que 

em sua empresa existem dois tipos de processos de coleta (um para produtos pequenos e 

médios e um para produtos grandes) e que, no geral, são muito custosos. Já o entrevistado B 

comentou que segue os procedimentos definidos pelas associações de classe das indústrias, 

das quais a empresa que ele trabalha faz parte. O gestor C apontou que, como boa parte de 

seus negócios é B2B, fato que permite maior proximidade com seus clientes finais, é mais 

fácil coletar, porém, nem sempre os clientes são colaborativos, e por isso sua empresa precisa 

oferecer programas de incentivos para conseguir ter uma coleta eficiente. Em uma abordagem 

diferente dos demais, a executiva D citou que, apesar da obrigatoriedade dos varejos em 

colaborarem com a coleta, a falta de conscientização do consumidor final dificulta o processo. 

 

 

6.2 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

A categoria Indicadores de Desempenho foi desenvolvida a partir da junção de duas 

unidades de significado: Motivação para desenvolvimento de indicadores e Tipos de 

indicadores. 
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Na unidade de significado Motivação para desenvolvimento de indicadores, os 

entrevistados disseram que, apesar de terem dificuldades (devido à complexidade do 

processo), eles mensuram o desempenho da gestão da cadeia de suprimentos reversa. Além 

disso, esclareceram sobre a razão pela qual as suas empresas desenvolveram indicadores de 

desempenho, e entre todas as razões, as mais citadas foram a obrigatoriedade da apresentação 

do desempenho do GCSR ao Governo e o acompanhamento e tentativa de redução de custos. 

A proeminência destes dois fatores foi ressaltada na fala do sujeito A:  

 

Primeiro, nós temos indicadores que somos obrigados a apresentar 

ao Governo. Num segundo passo, é lógico que nós temos que saber o 

custo disso, porque a gente vai estar bancando todo esse custo dessa 

operação, então temos que saber o custo estimado disso para eu saber 

se tenho que colocar algum valor a mais no valor dos produtos novos 

que estou vendendo para arcar com esse custo do passado 

(Entrevistado A). 

 

Os executivos entrevistados disseram ainda que o acompanhamento do desempenho da 

GCSR também ajuda a justificar o benefício da logística reversa, e que toda empresa deve 

fazer este acompanhamento, pois, ―Controlar o desempenho, a gente controla porque, não 

tem jeito, faz parte do negócio; afinal, o que você não mede, você não melhora, correto? 

(Entrevistado C). 

O acompanhamento do desempenho da GCSR, de acordo com os executivos, é feito a 

partir de diversos Key Performance Indicators - KPIs (indicadores de desempenho). Os 

elementos destes KPIs formaram a unidade de significado Tipos de Indicadores, e sobre tais 

elementos, os sujeitos afirmaram que desenvolvem relatórios que mensuram os pontos mais 

importantes da logística reversa. Os indicadores de custos foram os mais citados entre os 

executivos, pois, de acordo com eles, é necessário saber ―Quanto custou... custou, vamos 

dizer, toda essa cadeia logística reversa? (Entrevistado C). 

Além dos indicadores que mensuram os custos, foram pontuados indicadores que 

medem o desempenho da GCSR a partir de outras variáveis, como o percentual da quantidade 

de recolhimento, o peso do que foi coletado, a velocidade da coleta, o tempo de reparo das 

peças recolhidas e a efetividade destas peças, como comprovou a narrativa do entrevistado A:  
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Eu tenho que ter os indicadores principais pelos quais nós seremos 

cobrados: é quantidade de produtos coletados, por modelo, peso 

estimado disso, ou seja, quantas toneladas por mês eu estou 

recolhendo de celulares, de geladeira, fogão, de televisores, quanto 

que eu estou retirando do meio ambiente desse lixo em potencial para 

ser tratado de uma forma adequada. Esses são os principais 

indicadores que nós teremos (Entrevistado A). 

 

Os gestores entrevistados apontaram ainda que é necessário também:  

 

Olhar o estado dos produtos que estamos coletando, se são produtos 

sem nada que se possa aproveitar, produtos que eu consigo 

aproveitar algumas partes e peças ou se são produtos seminovos, que 

poderiam, por exemplo, ser objeto de uma doação para alguma 

entidade ou lugar, e com esse valor que eu conseguir gerar eu reduzir 

o meu custo de fazer a coleta (Entrevistado A). 

 

Os dados coletados revelaram que, aparentemente, as gestoras de logística reversa 

possuem indicadores diferentes das indústrias para medir o desempenho da GCSR. Tal fato 

foi comprovado pelos elementos citados pela executiva D (que faz parte das gestoras). Esta 

profissional comentou que as indústrias que fazem parte das associações são medidas por um 

índice de ―reciclabilidade‖, o qual significa ―A capacidade produtiva de manufatura reversa, 

o quanto a indústria consegue trabalhar esse material‖(Entrevistada D), e que nada mais é 

que ―O quanto ela (indústria) consegue melhorar esse material separado e segregado por 

tipo de resíduo‖ (Entrevistada D). Ademais, a executiva citou que existe uma meta setorial a 

ser cobrada, e também, que as indústrias estabelecem individualmente uma meta e fazem a 

comprovação delas através de relatórios (reports dos KPIs) que enviam para as associações. 

 

 

6.3 COOPETIÇÃO E A GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS REVERSA  

 

A última categoria formada na categorização dos dados coletados, Coopetição e a 

Gestão da Cadeia de Suprimentos Reversa, foi desenvolvida a partir das unidades de 

significado: Conceito de coopetição, Relação de coopetição, Aplicação da coopetição e 
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Benefícios da coopetição, as quais foram compostas por elementos, pontos e fatores que 

caracterizam a coopetição na GCSR, na percepção dos entrevistados. 

A partir da unidade de significado denominada de Conceito de coopetição, foi 

possível entender o que é a coopetição na compreensão dos executivos entrevistados. Em suas 

narrativas sobre o que significa coopetir, eles primeiramente citaram que, através da afiliação 

em associações de classe, empresas concorrentes que possuem características ou pontos em 

comum se reúnem para dividir informações de mercado e debater sobre como podem cooperar 

umas com as outras. Esta questão foi comprovada pelas falas dos sujeitos D e A, 

respectivamente: ―Indústrias que são competidoras no mercado, montam entidades gestoras 

e que competem entre si‖ (Entrevistado D); ―Nós temos uma série de competidores com os 

quais temos uma série de pontos em comum, e é mais fácil a gente se juntar para tentar 

debater‖ (Entrevistado A). Aparentemente, nestas reuniões, as empresas discutem acerca de 

―Levar para autoridades‖ (Entrevistado A) os principais pontos sobre as dificuldades em se 

fazer logística reversa no Brasil, seus processos, como atender às legislações e negociar 

incentivos governamentais para fazer logística reversa, conforme citado pelo gestor C em seu 

comentário: "A gente se reúne e conversa para discutir com o governo esses incentivos (PPB) 

para fazer esse processo no Brasil‖. (Entrevistado C). Acerca deste ponto, de discutir com o 

governo a questão dos incentivos, o sujeito C reforçou que: 

 

Se ele (governo) não der incentivo, eu trago de fora e acabou. Não 

gero emprego. Nada, nada! Tem uma linha de produção e alguns 

empregos gerados na cadeia só por passar pelos fabricantes para 

fazer esse processo que nos dá o incentivo em troca. Então... Nessa 

hora a gente se reúne, senta na mesa, conversa e discute com o 

Governo (Entrevistado C). 

 

Os executivos entrevistados descreveram que as empresas afiliadas a estas associações 

(gestoras) são aquelas interessadas em cooperar, através do desenvolvimento e implementação 

de programas que objetivem facilitar a GCSR (por exemplo, programas de coletas de 

resíduos) para, principalmente, reduzir os custos de suas operações, como mostra a afirmação 

do gestor A, quando questionado pelo pesquisador sobre o que é, em sua visão, a coopetição:  

―É uma série de competidores com pontos em comum se juntando para tentar debater, levar 

para as autoridades, implementar programas em conjunto reduzindo os custos‖ (Entrevistado 

A). De forma parecida, o executivo B complementou dizendo que:  
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É uma cooperação para que todas possam trabalhar de uma forma 

comercial igualitária. Porque, se todo mundo atende a legislação, 

está conforme, vamos dizer assim, com a aplicação de produtos, de 

materiais, elas podem competir de uma forma igual, de uma forma 

mais justa (Entrevistado B). 

 

Ainda sobre o significado de coopetição, a executiva entrevistada, que trabalha na 

gestora (associação), comentou que no Brasil trata-se de ―Um sistema de responsabilidade 

compartilhada‖ que deve ter ―Obrigatoriamente, a participação de todos os atores dessa 

cadeia, incluindo o varejo‖; portanto, ―É uma responsabilidade compartilhada do sistema‖ 

(Entrevistado D). 

Como já citado, a redução de custos foi o elemento mais apontado pelos entrevistados, 

e sobre este ponto o sujeito A comentou que tais programas também vão ―Reduzir o custo do 

concorrente‖, por isso, ele acredita que ―Tem horas que a gente tem de saber como trabalhar 

em conjunto e tem horas que a gente tem de saber trabalhar como competidores". Desta 

forma, percebeu-se que, de acordo com os entrevistados, aparentemente, a cooperação entre 

empresas concorrentes, ou seja, a coopetição, se restringe basicamente às negociações de 

questões legislativas com o governo, troca de informações sobre o setor e encontrar maneiras 

de reduzir despesas na GCSR, como revelam as falas do gestor B:  

 

A gente não vai dividir, lógico, é a estratégia comercial, marketing, 

esse tipo de coisa. Mas, em relação à operação e aquilo que as 

empresas seguem como regulamentação, isso é compartilhado 

(Entrevistado B). 

 

O que não se divide, lógico, são detalhes estratégicos comerciais. 

Todo o resto é compartilhado, principalmente quando você fala de 

seguimento. Hoje você tem legislações e muitas coisas assim que são 

colocadas, que são importantes para o produto: níveis de segurança, 

uma série de coisas. Todas elas são compartilhadas e são decididas 

dentro dessas associações. Então, acho que, assim, a informação é 

divulgada. Os associados, eles têm um comprometimento de quem 
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está dentro dessa associação, e ela tem de seguir; então é uma 

competição bastante justa (Entrevistado B). 

 

A unidade de significado Relação de coopetição foi construída a partir de elementos 

que demonstraram como os executivos entrevistados acreditam que deva ser o relacionamento 

entre empresas que coopetem. Os sujeitos mencionaram que, inicialmente, é necessário criar 

um processo em comum entre as empresas nas associações e que cada organização deve 

entender o que significa coopetir. O gestor B reforçou esse ponto comentando que: ―Acho que 

elas (empresas que coopetem) precisam entender o que é uma cooperação para que todas 

possam trabalhar de uma forma comercial igualitária‖. O segundo passo, de acordo com as 

falas dos gestores, para se instituir uma boa relação entre essas empresas, são as regras. Para 

eles, é fundamental que sejam estabelecidas, conjuntamente, regras (muito claras) de como 

será o processo de coopetição. O entrevistado C descreveu a importância de tais regras serem 

elaboradas em conjunto:  

 

Todos nós fazemos parte da empresa, todos nós estamos definindo 

regras juntos, queremos as empresas de logística, de reciclagem, tudo 

em conjunto. Porque todo mundo que está participando desta 

conversa, e é a associação inteira, vê que não é aí que está o 

diferencial competitivo, mas tem de ser executado e faz todo sentido 

fazer em conjunto e dividir os custos (Entrevistado C). 

 

Ainda acerca destas regras, o entrevistado A comentou que a principal dificuldade ou 

desafio do relacionamento entre as empresas que coopetem está na criação de regras de 

mensuração dos KPIs. Este gestor esclareceu e exemplificou essa questão descrevendo uma 

situação na empresa que trabalha: 

 

Tem de ser bem estabelecido, tem de estar muito claro quais são as 

regras pra mensurar os KPIs e como esses KPIs serão divididos entre 

as empresas. No caso de logística reversa, por exemplo, eu coloco um 

caminhão na rua, esse caminhão coletou uma tonelada de produtos. 

Ali nós vamos ter produtos da minha empresa, do concorrente A, B, C 

ou D. Como eu vou dividir isso se eu tiver uma tonelada e cinco 

concorrentes ali? Como a gente divide isso? Simplesmente dividir por 
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cinco o custo disso? Ou isso vai ser proporcional ao market share que 

cada um tem ou o market share que cada um teve no passado? Essa é 

uma grande dificuldade que ainda está sendo trabalhada aqui no 

Brasil, ou seja, a gente ainda está buscando a melhor fórmula de 

como dividir este custo de acordo com o market share de cada 

fabricante. Se eu não faço isso, eu teria uma etapa adicional que 

seria, depois de coletados todos os resíduos, ainda colocar alguém 

para ficar olhando: esse produto aqui veio da marca X, então vai pra 

ele, esse outro é da marca Y... E tudo mais. Então, existe uma 

dificuldade adicional pra tudo isso (Entrevistado A). 

 

Esta explicação demonstrou que é complicado juntar e mensurar conjuntamente a 

GCSR destas empresas, pois, ―Nenhum competidor vai querer chegar numa mesa e abrir 

exatamente quantos produtos colocou no mercado, características desses produtos, nem 

nada.‖ (Entrevistado A); por isso, é imprescindível que tenha ―Alguma entidade à parte que 

vai coletar esses dados, auditar e depois só distribuir para cada interessado‖ (Entrevistado 

A), para que seja estabelecido um processo de confiança entre os coopetidores.  

A respeito de quem faz a auditoria citada pelo gestor A, e a forma como ela é feita, 

este executivo declarou que atualmente as associações são responsáveis por coletar os dados 

de cada empresa afiliada, auditá-los e repassar as informações para o governo e para essas 

organizações. Ao comentar sobre o papel das gestoras para a confiabilidade no processo de 

coopetição, o sujeito B reforçou o papel e a importância delas: 

 

A gestora vai trabalhar para todos de uma forma autônoma, mas ela 

tem um conselho com alguns integrantes dos principais fabricantes 

que vão estar atuando para que sejam tomadas algumas decisões e 

definições, ou mesmo de pessoas que têm um pouco mais de 

conhecimento de operação. E, eu entendo que precisa de um órgão 

independente para que se faça a gestão, senão parece algo 

tendencioso. Por que hoje o formato da gestora é que ela é um órgão 

independente, ela tanto vai operacionalizar quanto identificar 

fornecedores em nível de Brasil para que se torne uma realidade e 

que tenha uma efetividade operacional. Mas ela também vai te dizer 

quanto que aquilo custa, qual é o peso de cada um; ela vai identificar 
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quais são os colaboradores que ela vai trazer. Imagine se fosse alguns 

órgãos específicos de empresas, de fabricantes fazendo isso, como 

eles vão chamar outros concorrentes ou mesmo importadores 

menores para fazerem parte de um todo? Não tem como isso 

acontecer (Entrevistado B). 

 

Corroborando com os dados da categoria Indicadores de Desempenho, a auditoria 

citada pelo sujeito A é feita através dos relatórios de KPIs que cada empresa é obrigada a 

desenvolver (devido à legislação) e enviar para a associação (gestora). Este gestor explicou 

em sua narrativa:  

 

Todas as empresas passam uma planilha com o volume de vendas, 

uma planilha com o peso de seus produtos, com as características de 

seus produtos, e tudo isso tem de ser auditado, ou seja, uma única 

empresa teria que auditar todo o processo para garantir que você 

está dividindo de uma forma coerente e honesta todos os custos e 

também todos os KPIs necessários naquilo, porque no final do dia, 

quando nós formos bater na porta do Governo, seja ele federal, 

estadual ou municipal, eu tenho que prover para ele um relatório 

mostrando que eu cumpri aquilo para o qual fui designado. E para 

provar isso, eu tenho que ter um relatório da empresa gestora que 

está fazendo esse serviço dizendo: olha, nós coletamos e tivemos estes 

KPIs, e desse total, uma porcentagem X, Y, Z pertence a tal empresa 

que faz parte do nosso grupo. Tudo isso tem de ser muito bem 

auditado, tanto para você mostrar para o Governo que você 

realmente está cumprindo aquilo que você se comprometeu, quanto 

para a divisão dos custos que você tem de fazer (Entrevistado A). 

 

Em uma de suas narrativas, a gestora D confirmou a existência e importância da 

auditoria citada pelo executivo A:  

 

Quando existir uma operação (de coopetição), obviamente empresas 

de auditoria deverão ser utilizadas para validar o processo. Então, 

obviamente hoje a gente já tem auditorias fiscais porque a gente tá 
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falando de uma reunião de empresas competidoras entre si; então já 

existe esse nível de auditoria fiscal e financeira (Entrevistado D). 

 

Embora, tenha ficado clara a necessidade de se fazer auditoria para mensurar os KPIs 

das empresas que coopetem, a executiva entrevistada que trabalha em uma gestora 

(associação) comentou que é preciso que as empresas invistam em tais auditorias para que o 

sistema de coopetição realmente funcione e se consolide: 

 

No futuro, com a injeção financeira dessas empresas pra sustentar 

esse sistema e esse sistema realmente funcionar de forma... Com a 

conformidade legal, com as regras normais, vai realmente haver uma 

fiscalização, uma necessidade de um olhar mais aprofundado. 

Certamente, empresas de auditorias de terceira parte, independentes, 

fazendo a verificação (Entrevistado D). 

 

Os entrevistados desta pesquisa, quando questionados pelo pesquisador sobre o 

envolvimento de suas empresas em atividades de coopetição e se enxergam alguma 

oportunidade em coopetir em seu setor, abordaram pontos iguais ou similares àqueles citados 

quando foram interrogados sobre o que é a coopetição. Apesar dessa semelhança, desta vez, 

eles citaram tais elementos no intuito de expor como e para que suas organizações praticam a 

coopetição. Assim, estes fatores juntos formaram a unidade de significado Aplicação da 

coopetição.  

Os três primeiros sujeitos entrevistados (que trabalham em indústrias) afirmaram que 

suas empresas só praticam a coopetição se for através de associações/entidades como a 

ABINEE, ELETROS, Fórum de TV Digital, Green Eletron, ABREE, e que, uma vez filiados 

a tais entidades, suas empresas se reúnem com seus concorrentes para discutir, trocar 

informações sobre processos, clientes, o setor, mas principalmente para, em conjunto, 

desenvolver soluções (programas) que ajudem todos os coopetidores a reduzir seus custos 

com a GCSR, posto que  ―É inviável você arcar com todos os custos. (Entrevistado A). 

Segundo estes gestores ―Tem de trabalhar no sentido de coopetição para você reduzir esses 

custos e trabalhar dentro do limite razoável‖ (Entrevistado A). 

Conforme relatado nas falas dos entrevistados, as empresas poderiam sozinhas 

desenvolver programas de logística reversa, mas esta opção, ao que parece, implicaria custos 
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muito maiores do que optarem em cooperar. Em seu relato, o gestor B constatou e explicou 

essa questão: 

 

Existe a possibilidade de a empresa atuar como uma gestora, mas 

imagine o custo disto, de você ir sozinho. E outra: quando a gente 

fala de logística reversa, quando você vai até um cliente, dificilmente 

você vai conseguir recolher só o que é teu, da sua empresa. O cliente, 

as lojas, elas vão receber o processo de retorno, elas vão ter um local 

para armazenar isso. O varejo é que vai ser o ponto de captação, ele 

não teria mão de obra, ele não teria como fazer ele a classificação 

por fabricante. Imagine, a gente está falando de mil fabricantes de 

cada segmento. É muita coisa para os importadores independentes, 

mais aquilo que o lojista traz por si próprio. Não teria como fazer 

isso. Seria algo, financeiramente, completamente inviável. Tanto 

operacional quanto financeiro (Entrevistado B). 

 

Como ―A solução reversa é importantíssima‖ (Entrevistado C), a coopetição 

demonstrou ser a melhor forma de reduzir custos na GCSR. Ademais, reforçando a citação da 

gestora D sobre a ―responsabilidade compartilhada em todo sistema‖, na unidade de 

significado Relação de coopetição, para que a coopetição tenha sucesso, o sujeito C afirmou 

que é fundamental que todas as partes da cadeia estejam envolvidas. Sobre este ponto, em 

uma de suas falas este gestor apontou a importância dos pontos de coleta no processo de 

logística reversa:  

 

Imagine o cara que tem que coletar notebook, celular de pessoa 

física. Se não existir ponto de coleta, seja do varejo, seja o correio, 

alguma coisa que vai sair disso aí tudo, é muito caro! Entendeu? 

Então, essa solução para a reversa, ela é importantíssima, tanto é que 

existem empresas sendo criadas e o grupo discutindo, não há dúvidas 

nisto (Entrevistado C). 

 

A última unidade de significado Benefícios da coopetição, foi elaborada para exibir 

as vantagens que as empresas dos entrevistados têm em coopetir em seu setor.  Em relação a 

este assunto, corroborando com os dados já descritos na unidade de significado Características 
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da GCSR, os sujeitos reforçaram o ponto da ―Redução de custos para ser mais efetivo‖ 

(Entrevistado C), pois, a partir disso, de acordo com eles, é possível:  ―Melhorar o 

desempenho financeiro‖ (Entrevistado A) e ―Ter efetividade operacional‖ (Entrevistado B).  

Posto que ―No negócio, nas empresas, não tem mais jeito, tem muita coisa que você 

tem que compartilhar‖ (Entrevistado C), ficou claro que a ―coopetição é reduzir custos‖ 

(Entrevistado A) e, por consequência, o compartilhamento de custos demonstrou ser o 

principal benefício da coopetição, como comprova a fala do executivo C, que, ao indicar as 

consequências da não aderência à coopetição, apontou somente elementos relacionados aos 

custos: 

 

Se você não fizer isto, o custo começa a ficar muito alto e aí você vai 

enfrentar o problema do aumento da minha coleta versus o impacto 

dos custos que são sendo analisados. Tem de aumentar o valor do 

produto para pagar a reversa; é complicado. Porque o valor do 

produto é dado pelo mercado, e então, realmente, quanto mais você 

conseguir fazer isso compartilhado, a palavra compartilhar é o futuro 

para tudo (Entrevistado C). 

 

Apesar de a redução de custos ser a principal vantagem de se coopetir, o gestor A 

fortaleceu o ponto já citado na unidade de significado Características da GCSR, sobre a 

criação de ações de marketing para promover a imagem da empresa que coopete. Em sua fala 

este sujeito apontou que:  

 

A coopetição vai melhorar o desempenho financeiro de todos os 

envolvidos, vai reduzir o custo da logística reversa de todos, e aí vai 

depender de como cada empresa vai conseguir explorar melhor isso 

no sentido de campanhas de marketing, se mostrar no mercado como 

uma empresa que está realmente interessada em fomentar esse tipo de 

solução, que tipo de valor agregado você vai fornecer para o seu 

cliente (Entrevistado A). 

 

Com o que foi exposto acima sobre esta última unidade de significado, concluiu-se a 

análise das três categorias e onze unidades de significado apresentadas neste trabalho. 

 



86 

 

7 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS QUANTITATIVOS 

 

Após a coleta de dados procederam-se as análises estatísticas com diferentes 

finalidades. A seguir são apresentados os resultados destas análises e as conclusões a que elas 

levaram. 

 

 

7.1   ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA  

 

Depois do convite feito a 650 potenciais respondentes, colaboradores de empresas do 

setor de eletroeletrônicos no Brasil, associadas às entidades de classe industrial ABINEE e 

ELETROS, foram respondidos 75 questionários entre 14.03.2017 e 30.05.2017, totalizando 

11,5% de respostas válidas como amostra de trabalho. 

Considerando a ferramenta de coleta usada, questionário on-line no Google Forms
®

, 

foi imposta a condição de que somente questionários completos poderiam ser remetidos, 

portanto, questionários incompletos que precisariam ser desprezados não foram recebidos.  

Na Tabela 1 tem-se o perfil dos respondentes. Como pode ser verificado, mais de 85% 

dos respondentes fazem parte de algum posto gerencial, responsável por tomada de decisão, 

estando mais de ¾ do grupo abordado há mais de cinco anos nessas funções consideradas. O 

tempo na empresa mostra um grau de concentração no período acima de cinco anos, mas em 

nível menos enfático do que os demais parâmetros avaliados anteriormente. 
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Tabela 1 - Perfil dos respondentes 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

A análise do perfil das empresas (Tabela 2) mostrou acentuado grau de concentração 

em multinacionais (2/3), com mais de 50% delas trabalhando tanto com a produção como com 

a comercialização de bens. No que diz respeito às linhas de trabalho, os equipamentos 

industriais e a linha verde foram os mais significativos (mais de 13%), e percebeu-se uma 

pulverização deste quesito, uma vez que o item ―Outros‖ foi a opção de 50,7% dos 

respondentes. 

As empresas mostraram certa longevidade no mercado (mais de 97% estão atuando há 

mais de cinco anos) e quase 50% delas podem ser consideradas de grande porte para o setor, 

já que possuem mais de 500 funcionários. No que diz respeito ao faturamento, houve relativo 

equilíbrio entre as faixas consideradas, com leve concentração naquela com faturamento 

acima de R$ 300 milhões. 

 

 

 

 

 

 

  

Função Frequência Porcentagem

Presidente 1 1,3%

Vice-presidente 2 2,7%

Diretor 15 20,0%

Gerente 37 49,3%

Supervisor 9 12,0%

Outros 11 14,7%

Total 75 100,0%

Tempo na função Frequência Porcentagem

Até 2 anos 7 9,3%

Entre 2 e 5 anos 10 13,3%

Acima dos 5 anos 58 77,3%

Total 75 100,0%

Tempo na empresa Frequência Porcentagem

Até 2 anos 19 25,3%

Entre 2 e 5 anos 23 30,7%

Acima dos 5 anos 33 44,0%

Total 75 100,0%



88 

 

Tabela 2 - Perfil das empresas 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 

7.2 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA 

 

As escalas utilizadas no questionário foram submetidas à análise fatorial exploratória 

com o intuito de verificar o agrupamento de indicadores em diferentes fatores e a eventual 

Natureza da empresa Frequência Porcentagem

Nacional 25 33,3%

Multinacional 50 66,7%

Total 75 100,0%

Atividade da empresa Frequência Porcentagem

Produção e comercialização 44 58,7%

Importação e comercialização 15 20,0%

Comercialização 16 21,3%

Total 75 100,0%

Linha principal com a qual a empresa trabalha Frequência Porcentagem

Linha verde (celulares, impressoras, PCs) 10 13,3%

Linha branca (geladeiras, fogões) 3 4,0%

Linha marrom (TVs, monitores) 4 5,3%

Linha azul (liquidificadores, batedeiras, outros eletrônicos portáteis) 3 4,0%

Equipamentos para energia elétrica 7 9,3%

Equipamentos industriais 10 13,3%

Outros 38 50,7%

Total 75 100,0%

Tempo da empresa no mercado Frequência Porcentagem

Entre 2 e 5 anos 2 2,7%

Acima de 5 anos 73 97,3%

Total 75 100,0%

Número de funcionários Frequência Porcentagem

Até 19 funcionários 9 12,0%

De 20 a 99 funcionários 8 10,7%

De 100 a 499 funcionários 22 29,3%

Mais de 500 funcionários 36 48,0%

Total 75 100,0%

Faturamento annual Frequência Porcentagem

Menor ou igual a R$ 90 milhões 27 36,0%

Entre R$ 90 milhões e R$ 300 milhões 18 24,0%

Acima de R$ 300 milhões 30 40,0%

Total 75 100,0%
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necessidade de eliminação de algum indicador que estivesse com carga fatorial baixa; e fez-se 

assim um trabalho preparatório para a análise fatorial confirmatória que viria a seguir. 

Para tal finalidade foi utilizado o método de extração de componentes principais com 

rotação ortogonal Varimax e 0,5 como valor de corte para as cargas fatoriais de cada 

indicador (HAIR  et al., 2009). 

A escala de gestão da cadeia de suprimentos reversa, composta inicialmente por 10 

indicadores, apresentou agrupamentos em cinco fatores diferentes, sendo que alguns 

indicadores se distribuíram em mais de um fator. Os itens GR06 e GR07 apresentaram carga 

abaixo do valor de corte, sendo potenciais candidatos à eliminação quando da análise fatorial 

confirmatória. 

A escala de desempenho, também com 10 indicadores iniciais, apresentou os itens 

DE01, DE02 e DE03 como potenciais candidatos à eliminação pelos mesmos motivos, assim 

como CO02, CO08, CO09 e CO10 na escala de coopetição. 

Vale ressaltar que, por se tratar de fase exploratória, esta etapa serviu para dar um 

direcionamento quanto à adequação dos indicadores a seus respectivos construtos, e qualquer 

ação quanto à eliminação de itens somente foi feita quanto da análise fatorial confirmatória. 

 

 

7.2.1 Variância do método comum  

 

O uso de um único instrumento de coleta para recolher as informações em campo, 

todas reunidas em um mesmo momento, traz consigo o risco de viés do método comum, 

influenciando o processo de resposta via erro sistemático (CASALÓ; FLAVIÁN; 

GUINALÍU, 2010; DE ALMEIDA et al., 2014; PODSAKOFF et al., 2003; PODSAKOFF; 

ORGAN, 1986). 

Para avaliar a sensibilidade da coleta realizada a este viés, e a consequente presença de 

variância gerada pelo método comum, foram feitos dois testes: o primeiro, pela abordagem da 

correlação parcial, recomendado por Lindell e Whitney (2001) e utilizado em estudos como 

os desenvolvidos por Jarvenpaa e Majchrzak (2008) e os mencionados por Richardson, 

Simmering e Sturman (2009); o segundo teste, pela abordagem da colinearidade completa, 

proposto por Kock (2015). No presente trabalho, as abordagens mencionadas indicaram a não 

existência da variância do método comum, não sendo, portanto, motivo de preocupação 

quanto à qualidade dos dados coletados. 
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7.3 ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA (VALIDADE DOS MEDIDORES E 

ESCALA DO MODELO DE MENSURAÇÃO) 

 

O modelo teórico proposto foi inicialmente avaliado quanto ao carregamento dos itens 

em cada construto (carregamento cruzado), confiabilidade composta, validade convergente e 

validade discriminante. 

Cargas fatoriais são a correlação de cada variável medida (indicador ou assertiva) com 

o fator (construto) a ela relacionado, e indicam o grau de correspondência entre as variáveis e 

o fator. Cargas fatoriais são também o meio de interpretar o papel que cada variável tem na 

definição do fator, e cargas maiores tornam a variável mais representativa do fator (HAIR et 

al., 2009). A análise de carregamento cruzado indica se cada variável está associada a um 

único fator ou se há ocorrência de cargas cruzadas, o que se verifica quando uma variável tem 

duas ou mais cargas fatoriais excedendo um valor de referência assumido e considerado 

necessário para inclusão no processo de interpretação do fator (HAIR et al., 2009; 2014). A 

referida análise tem caráter tanto qualitativo (alinhamento de cada variável a seu respectivo 

fator) como quantitativo (valor da carga fatorial de uma variável em um determinado fator). 

Como se mostra na Tabela 3, na primeira análise feita a maioria das cargas  dos  itens 

estava acima  do recomendado,  0,7 (HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011), com algumas  

exceções, que são mais baixas. Durante a análise, as questões que não apresentaram aderência 

mínima aceitável nos ajustes do modelo foram removidas (HAIR et al., 2009). Ao final, todos 

os itens carregados em seus respectivos construtos apresentaram cargas fatoriais maiores do 

que suas cargas em outros fatores.  
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Tabela 3 - Carregamento cruzado inicial e final 

 

Inicial                                 Final 

 
Nota: Os números em negrito são as cargas dos indicadores em seus respectivos construtos; os demais 

números são as cargas cruzadas. 

Fonte: Autor (2017). 

 

 

Os indicadores CO05 (Interação) e CO08 (Compartilhamento) tiveram suas cargas 

fatoriais abaixo do recomendado, 0,7, e foram removidos. Apesar de serem itens importantes 

nas práticas de coopetição, conforme comentou Zineldin (2004), eles não foram considerados 

pelos respondentes como primordiais nas relações de cooperação e competição simultâneas. 

Isto pode ser causado pela existência de determinado nível de dificuldade de interação e 

compartilhamento de projetos de design ou de componentes de produtos entre empresas que 

    Coopetição Desempenho GCSR     Coopetição Desempenho GCSR

CO01 0,829 0,520 0,391 CO01 0,833 0,520 0,384

CO02 0,701 0,396 0,375 CO02 0,692 0,397 0,367

CO03 0,723 0,298 0,299 CO03 0,717 0,298 0,281

CO04 0,811 0,312 0,263 CO04 0,813 0,312 0,252

CO05 0,491 0,179 0,153 CO06 0,699 0,230 0,176

CO06 0,715 0,230 0,177 CO07 0,815 0,363 0,282

CO07 0,818 0,363 0,284 CO09 0,715 0,579 0,547

CO08 0,505 0,244 0,258 CO10 0,809 0,657 0,540

CO09 0,703 0,579 0,571 DE01 0,544 0,876 0,763

CO10 0,791 0,656 0,555 DE02 0,528 0,795 0,755

DE01 0,532 0,877 0,781 DE03 0,466 0,777 0,716

DE02 0,512 0,796 0,774 DE04 0,536 0,891 0,673

DE03 0,467 0,777 0,724 DE05 0,530 0,859 0,652

DE04 0,531 0,891 0,682 DE06 0,486 0,790 0,615

DE05 0,513 0,858 0,653 DE07 0,588 0,836 0,680

DE06 0,475 0,789 0,613 DE08 0,365 0,754 0,627

DE07 0,581 0,836 0,691 DE09 0,534 0,891 0,632

DE08 0,368 0,754 0,631 DE10 0,482 0,875 0,640

DE09 0,517 0,892 0,656 GR01 0,320 0,677 0,807

DE10 0,476 0,875 0,664 GR02 0,457 0,738 0,909

GR01 0,310 0,677 0,800 GR03 0,407 0,685 0,872

GR02 0,450 0,738 0,902 GR04 0,506 0,761 0,900

GR03 0,403 0,685 0,851 GR06 0,474 0,607 0,779

GR04 0,502 0,762 0,901 GR07 0,435 0,611 0,828

GR05 0,155 0,333 0,428 GR08 0,543 0,711 0,855

GR06 0,478 0,607 0,769 GR10 0,288 0,653 0,754

GR07 0,441 0,611 0,826

GR08 0,524 0,711 0,850

GR09 0,481 0,636 0,677

GR10 0,284 0,654 0,769
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concorrem num mesmo segmento do mercado. As assertivas GR05 (Legislações) e GR09 

(Varejo) também foram removidas por apresentarem baixa carga fatorial. Para a questão 

Legislação, Leite (2009) e Rogers e Tibben-Lembke (1998) afirmaram que as empresas 

implementam a logística reversa para atenderem aos requisitos das legislações relativas à 

responsabilidade dos fabricantes e comerciantes sobre seus produtos após o consumo, 

contudo, pelo fato de esta assertiva ter baixa variância, não foi possível relacioná-la com os 

demais itens que refletem o construto. 

Em relação à assertiva Varejo, mesmo sendo este um dos principais meios de coleta de 

produtos para o fluxo reverso, Chaves (2009) indicou que as empresas varejistas têm uma 

relação conflituosa com a indústria no tocante a este tipo de operação, e comumente, tentam 

impor sua forma de gestão. Tal fato pode justificar a ambuiguidade dos respondentes com 

relação a este indicador, considerando que são oriundos da indústria. 

 Os construtos e os coeficientes Alfa de Cronbach de suas respectivas escalas são 

apresentados na Tabela 4. Nesta análise, além de se constatar a validade fatorial dos 

construtos, teve-se um indicativo precoce da sua validade discriminante (RINGLE; DA 

SILVA; BIDO, 2014), o que foi ratificado posteriormente. 

 

Tabela 4 - Resumo da estrutura fatorial - modelos de mensuração inicial e final 

 

Fonte: Adaptada de Metcalf, Frear e Krishnan (1992). 

 

A Tabela 5 mostra que tanto a confiabilidade composta (CR = Composite Reliability) 

quanto a variância média extraída (AVE = Average Variance Extracted) excederam o nível 

recomendado, respectivamente, 0,7 e 0,5, e confirmaram a consistência interna das escalas 

(CR) e a validade convergente (AVE) dos construtos (HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011). 

 

  

Itens a Itens a

Coopetição 10 0,896 8 0,902

Desempenho 10 0,952 10 0,952

GCSR 10 0,928 8 0,940

Inicial Final

Análise fatorial confirmatória 

Variável latente 
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Tabela 5 - AVE (validade convergente) e CR (consistência interna) 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

Para verificação da validade discriminante dos construtos seguiu-se o procedimento 

recomendado por Fornell e Larcker (1981), comparando-se a raiz quadrada da variância 

média extraída (AVE) com a correlação de Pearson verificada entre os construtos. Havendo 

validade discriminante, as correlações têm valores menores do que a raiz quadrada das AVE 

de cada construto. A Tabela 6 demonstra a existência de validade discriminante considerando-

se este critério.  

 

Tabela 6 - Validade discriminante dos construtos 

 
Nota: Os números em negrito na diagonal são a raiz quadrada da AVE, para cada construto. 

Fonte: Autor (2017). 

 

 

 

7.4 AVALIAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL 

 

A Tabela 7 mostra os resultados do modelo estrutural com os coeficientes de caminho 

estimados e os valores t associados de cada caminho, indicando que todos eles são 

significantes (p<0,01): 

 

Tabela 7 - Modelo estrutural – coeficientes de caminho 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

          AVE Composite Reliability

Coopetição 0,583 0,918

Desempenho 0,699 0,959

GCSR 0,705 0,950

  Coopetição Desempenho GCSR

Coopetição 0,764    

Desempenho 0,609 0,836  

GCSR 0,516 0,813 0,840

                        Coeficiente de caminho Valor t

Coopetição → Desempenho 0,258 3,798

GCSR → Coopetição 0,516 5,967

GCSR → Desempenho 0,679 8,865
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O modelo responde por 70,9% da variância do desempenho (r
2
) quando esta variável, 

no modelo teórico, se apresenta como consequente de GCSR e coopetição, na forma como é 

mostrada na Figura 8. 

Figura 8 - Modelo teórico final 

 
Fonte: Autor (2017). 

 

 

Dando sequência, foram avaliados os valores de dois outros indicadores  de  qualidade  

de  ajuste  do modelo:  relevância  ou  validade  preditiva  (Q
2
)  e  tamanho  do  efeito  (f

2
) 

(Tabela 8) (RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014). 

 

Tabela 8 - Validade preditiva (Q
2
) e tamanho do efeito (f

2
) do modelo teórico final 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

A Tabela 8 mostra valores de Q
2
 positivos, o que indica o quanto o modelo se 

aproxima do que se esperava dele e, consequentemente, sua qualidade de predição (valores 

negativos implicariam em falta de relevância preditiva). 

  Q
2

f
2

Coopetição 0,107 0,440

Desempenho 0,481 0,630

GCSR 0,600 0,600
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Na mesma tabela, os valores de f
2
, todos superiores a 0,35, tamanhos de efeito 

grandes, indicam que todos os construtos são úteis para o ajuste do modelo (RINGLE; DA 

SILVA; BIDO, 2014). 

Por fim, avaliou-se o indicador de ajuste geral do modelo (GoF – Goodness of Fit), 

que, basicamente, é a média  geométrica  (raiz  quadrada  do  produto  de  dois indicadores) 

entre o R
2
  médio (adequação do modelo estrutural) e a média ponderada das AVE 

(adequação do  modelo  de  mensuração) (RINGLE; DA SILVA; BIDO, 2014), conforme se 

mostra na equação a seguir (WETZELS; ODEKERKEN-SCHRÖDER; OPPEN, 2009): 

 

 

 

Para a avaliação desse indicador, Wetzels, Odekerken-Schröder e Oppen (2009) 

sugeriram o  valor  de 0,36 como adequado, para as áreas de ciências sociais e do  

comportamento. Embora haja controvérsias em relação à validade deste indicador (HAIR et 

al., 2014; HENSELER; SARSTEDT, 2011), optou-se por usá-lo como um item adicional de 

verificação do ajuste do modelo. Assim, realizando esse cálculo, obteve-se o valor 0,5682, 

indicando que o modelo tem um ajuste adequado. 

 

 

7.5 AVALIAÇÃO DO PAPEL DA VARIÁVEL COOPETIÇÃO NO MODELO TEÓRICO 

 

Feita a análise e conseguida a estabilidade do modelo teórico proposto, buscou-se 

conhecer o papel desempenhado pelo construto coopetição, sendo, neste estudo, o de 

mediação. 

Baron e Kenny (1986) apresentaram uma variável como moderadora quando ela afeta 

a direção e/ou a força da relação entre uma variável independente e uma dependente, estando 

de certa forma externa à ligação direta entre essas duas. Assim, se Y = f (X) e se Mod é uma 

variável moderadora desta função, então para diferentes valores de Mod (exemplo: alto ou 

baixo) a relação entre VI → VD pode ser reduzida, trazida a zero (sendo, p não significante), 

ou até mesmo ter invertido o seu sinal da relação (de + para -, e vice-versa) (VIEIRA, 2009).  

Para Abbad e Torres (2002), a mediação pressupõe o relacionamento entre as variáveis 

envolvidas, inclusive a mediadora, a qual, ao estar presente no modelo, diminui a magnitude 

do relacionamento entre uma variável independente e uma dependente. Uma variável pode ser 

considerada mediadora na medida em que influencie  a  relação  entre uma VI  e uma VD, de 
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modo que sua inserção no modelo neutraliza, ou mesmo reduz, a força do impacto da variável 

independente sobre a dependente (VIEIRA, 2009). 

Em geral, uma determinada variável pode ser dita mediadora na medida em que for 

responsável pela relação entre o preditor e o antecessor. Enquanto as variáveis moderadoras 

especificam quando certos efeitos ocorrerão, as mediadoras indicam como ou por que esses 

efeitos ocorrem (BARON; KENNY, 1986). 

Considerando-se a natureza da variável coopetição e sua participação direta no modelo 

proposto, assumiu-se a hipótese de ação mediadora entre GCSR e desempenho. Para verificar 

a aceitação de tal hipótese, testou-se o modelo sem a presença do suposto construto mediador 

para análise de coeficientes de caminho e capacidade de explicação da variância do construto 

consequente. 

A Tabela 9 mostra os resultados do modelo estrutural com o coeficiente de caminho 

estimado e o valor t associado, indicando que ele é significante (p<0,01): 

 

Tabela 9 - Resultado do modelo estrutural, direto, sem mediação 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

O modelo responde por 66,4% da variância do desempenho (R
2
) quando esta variável, 

no modelo teórico, se apresenta como consequente de GCSR, sem a presença de coopetição, 

na forma como se mostra na Figura 9. 

 

  

                        Coeficiente de caminho Valor t R
2

GCSR → Desempenho 0,815 17,304 0,664
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Figura 9 - Modelo teórico direto, sem mediação 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

A Tabela 10 mostra que a relação entre gestão GCSR e desempenho perde 

significância na presença da variável coopetição, embora a mantenha dentro dos parâmetros 

deste estudo (p<0,01). Da mesma forma, a intensidade de influência de GCSR sobre o 

desempenho diminui na presença de coopetição (de 0,815 para 0,679). Por outro lado, a 

capacidade de explicação da variância de desempenho cresce na presença de coopetição (R
2
 

varia de 0,664 para 0,709). Isto significa dizer que a relação entre GCSR e desempenho é 

importante, mas, no entanto, essa relação é influenciada positivamente pela existência da 

coopetição. 

 

Tabela 10 - Comparação de coeficientes de caminho, com e sem mediação 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

Segundo Baron e Kenny (1986), um procedimento de análise passo a passo dos 

caminhos deve ser aplicado para verificar a existência de mediação, o que foi feito seguindo 

as condições: 

 A variável antecedente afeta significativamente a variável mediadora: no modelo 

teórico final (Figura 8), o coeficiente de caminho de GCSR para coopetição é igual a 

0,516 e significante (p<0,01); 

                        Coeficiente de caminho Valor t R
2

Coeficiente de caminho Valor t R
2

Coopetição → Desempenho 0,258 3,798

GCSR → Coopetição 0,516 5,967 0,267

GCSR → Desempenho 0,815 17,304 0,664 0,679 8,865 0,709

Ausência de mediação Presença de mediação
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 A variável antecedente afeta significativamente a variável consequente na falta da 

variável mediadora: no modelo teórico direto (Figura 9), sem mediação, o coeficiente 

de caminho de gestão da cadeia de suprimentos reversa ou logística reversa para 

desempenho, na falta de coopetição, é igual a 0,815 e significante (p<0,01); 

 A variável mediadora tem efeito significativo sobre a variável consequente: no modelo 

teórico final (Figura 8), o coeficiente de caminho de coopetição para desempenho é 

igual a 0,258 e significante (p<0,01); 

 O efeito da variável antecedente sobre a consequente enfraquece na presença da 

variável mediadora: no modelo teórico final (Figura 8), o coeficiente de caminho de 

GCSR para desempenho é igual a 0,679, menor do que o valor de 0,815 constante no 

modelo teórico direto, sem mediação (Figura 9). Embora ambos os valores sejam 

significantes (p<0,01), observa-se um enfraquecimento na relação entre o construto 

antecedente e o consequente. 

 

Assim, verificou-se que o construto coopetição atende a todos os pressupostos de 

mediação (BARON; KENNY, 1986; IACOBUCCI; SALDANHA; DENG, 2007), e evidencia 

o modelo teórico final como o mais adequado para demonstrar a relação entre GCSR ou LR  e 

desempenho.  

Como teste contraprova para garantir a significância da mediação de coopetição no 

modelo considerado, foi feito o teste de Sobel, que se vê na equação a seguir, extraída de 

Vinzi et al. (2010) e Moori e Ferreira (2015): 

 

 

 

No referido teste é feita uma comparação entre a força do efeito indireto da variável 

independente sobre a dependente, em que a hipótese nula é ser esse efeito igual a zero. O 

efeito indireto da independente sobre a dependente é definido pelo produto GCSR →  

Coopetição, caminho a na Tabela 11, com Coopetição → Desempenho, caminho b na mesma 

Tabela (BARON; KENNY, 1986).  
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Tabela 11 - Teste de Sobel 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

O problema com o cálculo do efeito indireto criado por a*b é ele ser sujeito a erro. Os 

erros padronizados dos caminhos de a e de b são representados, respectivamente, por Sa e Sb 

(Tabela 11, Erro padrão) (VIEIRA, 2009). O valor z da fórmula apresentada deve ser maior 

do que ±1,96, para rejeitar a hipótese de que o efeito é nulo. 

O resultado para o modelo em questão foi um valor z igual a 3,205, o que comprovou 

a significância da mediação no modelo final proposto (IACOBUCCI; SALDANHA; DENG, 

2007; VINZI et al., 2010). Em função da relação GCSR  Desempenho ser significante com 

ou sem mediação, havendo apenas diminuição da magnitude do relacionamento entre uma 

variável e outra em função da presença da variável mediadora, concluiu-se pela existência de 

uma mediação parcial, e não de uma mediação total. 

Assim sendo, verificou-se que a GCSR não é a única explicação no que se refere ao 

desempenho de uma empresa. O elemento coopetição se apresentaria como uma variável que 

ajuda a explicar a razão de determinadas empresas obterem melhores resultados em 

comparação a outras, considerando o cenário proposto envolvendo os três construtos.  

A existência de coopetição faz com que a GCSR diminua sua influência direta sobre o 

desempenho, e a coopetição, por sua vez, absorva parte do impacto sobre o desempenho. Em 

outras palavras, a constatação é que a GCSR, por si só, não é suficiente para impactar o 

desempenho, de forma que se necessite de coopetição para garantir esse impacto. Assim, fica 

evidente que não basta analisar a relação entre GCSR e desempenho sem levar em conta a 

presença da coopetição.  

Diante dos resultados dos diferentes testes de significância, as hipóteses H1, H2 e H3 

foram suportadas, já que seus coeficientes de caminho se mostraram significantes¸ conforme 

se observa na Tabela 12. 

 

 

 

 

                       Coeficiente de caminho Erro padrão (S)

Coopetição → Desempenho (b) 0,258 0,068

GCSR → Coopetição (a) 0,516 0,087

z (a  < 0,05) 3,205
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Tabela 12 - Modelo estrutural e decisão 

Modelo estrutural Hipótese Decisão 

GCSR - > Desempenho H1 Suporta 

GCSR - > Coopetição H2 Suporta 

Coopetição - > Desempenho H3 Suporta 

Fonte: Autor (2017). 

 

Para a hipótese H4, os testes de medição relativos à variável coopetição suportaram a 

existência de uma mediação parcial entre esta e as variáveis GCSR e desempenho. 

 

 

7.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Considerando os objetivos desta pesquisa: 

 

1) Para o objetivo geral, que é verificar a influência mediadora da coopetição entre a 

gestão da cadeia de suprimentos reversa e o desempenho no setor de 

eletroeletrônicos, os resultados evidenciaram: 

 

a) Existe relação mediadora da coopetição entre GCSR e o desempenho, ou seja, o 

exercício de atividades de coopetição na logística reversa influencia e medeia o 

desempenho desta prática. Vlachos (2014) comentou que a coopetição proporciona 

que os processos de logística reversa gerem escala, o que reduz custos e facilita 

sua gestão. Wu, Choi e Rungtusanatham (2010) reforçaram este ponto ao 

comentarem que a estratégia de coopetição entre fornecedores possibilita um 

maior desempenho para essas empresas quando é comparada à competição ou 

cooperação por si só. Desta maneira, a H4 definida para esta pesquisa foi 

suportada. 

b) A GCSR tem um efeito positivo no desempenho. As empresas que executam a 

logística reversa sugerem evidências de que podem criar uma imagem positiva no 

mercado em que atuam, melhorar o nível de serviços ao cliente, incrementar o 

faturamento, reduzir custos e ainda ter lucros no final da cadeia de suprimentos e 
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aumentar seu desempenho (ROGERS E TIBBEN-LEMBKE, 1998). Assim, a 

hipótese H1 deste trabalho foi suportada. 

 

c) A gestão da cadeia de suprimentos reversa tem um efeito positivo na coopetição. 

No processo de GCSR do setor analisado nesta pesquisa, constatou-se que a 

coopetição entre as empresas da indústria eletroeletrônica foi mais profunda e com 

melhores resultados devido à estruturação das gestoras de logística reversa criadas 

pela ABINEE e ELETROS. Ou seja, são empresas concorrentes que, 

conjuntamente, executam operações da cadeia de suprimentos reversa, tais como 

coleta, transporte compartilhado, centro de reciclagem e controle de qualidade 

(VLACHOS, 2014), o que confirmou o suporte à hipótese H2 definida para este 

estudo. 

 

d) A coopetição tem um efeito positivo no desempenho. O desempenho da GCSR foi 

beneficiado pela aplicação das práticas de coopetição em suas operações, 

principalmente quando considerados os indicadores relativos à melhoria nas 

relações com clientes, redução de estoques, contenção de custos, recuperação de 

ativos, volume coletado e velocidade de retorno, entre outros. Por outro lado, 

empresas com baixo desempenho são incentivadas a adotar a coopetição como 

uma estratégia para corrigir e solucionar problemas e aumentar sua performance 

(WU; CHOI; RUNGTUSANATHAM, 2010). Desta maneira, a hipótese H3 

proposta para esta pesquisa também foi suportada. 

 

2) Para os objetivos específicos, as análises demonstraram: 

 

a) Identificar as principais variáveis da GCSR, desempenho e coopetição. 

Foram observadas as variáveis que compõem os conceitos de gestão da cadeia de 

suprimentos reversa, desempenho e coopetição, ficando evidente a conexão entre elas. A 

variável legislação, por exemplo, incentivou as empresas a incluírem a GCSR em suas 

estratégias de negócio, sendo que a execução da logística reversa pode gerar um custo a ser 

considerado em seus balanços financeiros. Este custo é um fator motivador para que as 

empresas apliquem as práticas de coopetição em operações reversas visando à minimização 

de gastos e maior eficiência. Concomitantemente, o relacionamento com clientes é uma 
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variável da logística reversa que também é um indicador de desempenho desse processo. 

Assim, as organizações buscam, nas ações de coopetição na logística reversa, melhorar sua 

imagem, ligando-a ao conceito de sustentabilidade, com o objetivo de terem uma relação 

melhor e mais próxima com seus consumidores. 

  

b) Analisar impacto do efeito mediador das variáveis que favorecem a coopetição no 

desempenho da GCSR de eletroeletrônicos. 

 

Com base nas análises deste estudo, foi possível verificar a clara presença da relação 

entre a GCSR e o desempenho, contudo, tal relação é positivamente influenciada quando se 

observa a existência da coopetição mediando-a. Ou seja, quando consideradas as varáveis da 

coopetição, os indicadores de desempenho da gestão da cadeia de suprimentos reversa no 

setor eletroeletrônicos tendem a ser mais robustos. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

8.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerando os resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que a coopetição 

tem um papel mediador na relação entre a gestão da cadeia de suprimentos reversa e o seu 

desempenho financeiro e operacional. A coopetição, como indicado, possibilita às empresas 

do setor de eletroeletrônicos reduzirem os custos da logística reversa ao permitir o 

compartilhamento operacional desta atividade. Por outro lado, sem a mediação da coopetição, 

os custos que cada empresa teria que incorrer para a implantação de uma operação de logística 

reversa individual para atender às legislações ambientais seriam substanciais e poderiam, 

inclusive, afetar sua saúde financeira. Adicionalmente, o nível alto de desempenho 

operacional esperado nas cadeias de suprimentos reversas próprias de cada empresa não seria 

facilmente atingido caso não houvesse uma administração centralizada, sinergia e escala em 

sua execução, o que é gerado pelas gestoras de logística reversa estabelecidas por meio da 

coopetição para esta finalidade nas associações de classe ABINEE e ELETROS. 

Foram observados alguns desafios para que o desempenho da GCSR atinja os 

patamares planejados: 

 

a) A Política Nacional de Resíduos Sólidos é a regulamentação federal que as 

empresas devem cumprir para atender à legislação relativa ao meio ambiente. 

Porém, estados e municípios estão elaborando leis próprias que criam 

responsabilidades adicionais àquelas já definidas pela legislação federal e que 

também têm que ser seguidas pelas corporações.  Considerando a extensão 

geográfica de nosso país e um potencial emaranhado legislativo, pode-se esperar 

algum impacto negativo nos resultados das operações reversas. 

b)  A cultura de sustentabilidade e de dar o descarte apropriado aos eletrônicos após o 

fim de sua vida útil ainda é recente para os brasileiros. É, portanto, necessário que 

a indústria, através de ações de coopetição, exerça um papel educador por meio de 

campanhas institucionais incentivando a população a utilizar os canais logísticos 

corretos para descartar produtos já sem condição de uso.  
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c) Os diferentes tamanhos e a variabilidade de componentes em eletroeletrônicos 

como refrigeradores ou aparelhos celulares trazem grande complexidade para sua 

logística reversa. Os custos de uma operação reversa tão diversificada devem ser 

alocados às empresas de maneira correta e justa conforme as características de seus 

respectivos produtos, o que é um processo contábil-financeiro bastante complexo e 

requer um acordo bem estruturado entre os patrocinadores desta operação. O 

market share ou um percentual do valor das vendas de cada associado das gestoras 

em um determinado período poderá ser utilizado como um indicador para a 

alocação de custos, porém, para que isto seja colocado em prática, deverá haver 

um claro consenso entre as empresas de modo que o processo de coopetição não 

seja colocado em risco e as empresas deixem de cooperar e permaneçam somente 

competindo. 

d) O varejo, como um dos principais pontos de coleta para eletroeletrônicos de pós-

consumo, tem um papel fundamental para a eficiência desta operação reversa. 

Porém, as companhias varejistas não cooperam e nem competem diretamente com 

a indústria eletroeletrônica, e sim com seus pares. Assim, talvez seja necessário 

estender as práticas de coopetição a essas empresas para que o setor varejista 

cumpra eficazmente sua função dentro do processo de logística reversa.  

e) A indústria de eletroeletrônicos tende a buscar meios para que a operação reversa 

se autofinancie, sem que seja necessário o aporte permanente de recursos para sua 

manutenção. As atividades de reciclagem de componentes visando que os mesmos 

retornem ao processo produtivo são essenciais para que se atinja esse objetivo. 

Adicionalmente, itens reciclados podem também ser utilizados como peças de 

reposição nas lojas de assistência técnica.  

É importante ressaltar que os princípios da coopetição propiciam que esses desafios 

tenham soluções adequadas para fomentar o desempenho da logística reversa no setor de 

eletroeletrônicos visando ao atendimento às legislações vigentes, à propagação do conceito de 

sustentabilidade e à obtenção do equilíbrio financeiro da operação. 

  

 

8.2 IMPLICAÇÕES GERAIS DO ESTUDO 

 

Do ponto de vista das práticas gerenciais, os executivos do setor de eletroeletrônicos 

podem tirar alguns insights deste estudo. O principal deles é que o processo de coopetição 



105 

 

impacta positivamente o desempenho da GCSR. Ou seja, a cooperação de empresas 

competidoras para atingir um objetivo em comum tende a torná-las mais sólidas no mercado 

em que atuam. Adicionalmente, a implantação de operações de GCSR reversa individuais, 

além de requerer um investimento alto, pode dificultar o cumprimento total das exigências das 

legislações ambientais devido à dimensão e à limitada infraestrutura logística de nosso país. 

Outro aspecto que os gestores podem considerar como um benefício da coopetição na GCSR 

é o fortalecimento da imagem institucional do setor de eletroeletrônicos, comumente 

lembrado como aquele que disponibiliza para o mercado produtos de alta tecnologia e de 

curto período de vida útil muito desejados pelos consumidores. Porém, estes próprios 

consumidores ainda não reconhecem as empresas eletroeletrônicas como parte fundamental 

para o processo de descarte correto de seus produtos visando ao menor impacto possível no 

meio ambiente. 

Do ponto de vista acadêmico, esta pesquisa vem reforçar que coopetiçao é uma 

modalidade de aliança estratégica que suporta um melhor o desempenho das organizações em 

vários de seus processos. Além das áreas de Pesquisa e Desenvolvimento, inovação, gestão da 

cadeia de suprimentos, desenvolvimento de novos mercados e distribuição, a coopetição tem 

também a capacidade de tornar as empresas mais eficientes em relação ao desempenho de 

suas operações de logística reversa. Ou seja, é mais uma área em que a coopetição pode gerar 

maior competitividade para as organizações que estão envolvidas neste processo. 

 

 

8.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

As limitações deste estudo estão relacionadas: 

 

a) Ao tamanho e ao uso de uma amostra não probabilística para a qual os resultados 

das análises obtidas devem ser observados com ressalvas. 

b) Ao fato de poder haver vieses em função da qualidade ou quantidade dos 

respondentes. Para Creswell (2010), a utilização de estatística multivariada, 

quando se trabalha com uma amostra pequena, pode suscitar incertezas, o que traz 

dificuldades para a interpretação dos resultados obtidos. 

c) À definição do setor e à geografia estudadas.  Não se recomenda a extrapolação 

dos resultados observados para outros setores ou geografias sem que sejam feitos 

os devidos ajustes para se prevenir conclusões eventualmente precipitadas. 
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Contudo, com base nas análises e conclusões desta pesquisa, é possível verificar que 

os respondentes têm um bom entendimento da importância da coopetição para um 

desempenho positivo da logística reversa de suas empresas.  

 

 

8.4 SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

 

Para prosseguimento a este estudo, sugere-se o aumento do tamanho da amostra para 

poder melhorar o poder de generalização e aprofundar os conhecimentos dos construtos 

analisados e suas correlações. Propõe-se, ainda, a realização de pesquisas de caráter 

longitudinal que possibilitem investigar se o resultado obtido é causa ou efeito de 

determinados fatores e sua evolução no tempo. Neste sentido, com a maturidade da operação 

reversa analisada neste estudo, novas investigações poderão ser conduzidas para verificar 

como as práticas de coopetição suportaram efetivamente os entes envolvidos na obtenção de 

soluções aos mencionados desafios de desempenho da gestão da cadeia de suprimentos 

reversa de eletroeletrônicos. 
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            APÊNDICE A 

 

MATRIZ DE AMARRAÇÃO: Objetivos x Questões x Autores 

 

Objetivo 

Principal 

Questões abertas  

 

Referências (Autores) 

 

ME - Analisar o 

papel mediador 

da Coopetição 

entre a Gestão 

da cadeia de 

suprimentos 

reversa e o 

Desempenho  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ME = Mediação 

 

 
 

 

a) Sua empresa vê oportunidades de 

empregar os conceitos de coopetição 

na gestão da cadeia de suprimentos 

reversa? De que maneira? 

 

b) Em sua opinião, como a coopetição na 

gestão da cadeia de suprimentos 

reversa pode impactar o desempenho 

de sua empresa? 
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Jayaraman; Ross; Agarwal, 

(2008); 
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120 

 

Objetivos 

Específicos 

Questões abertas Questões fechadas Referencias (Autores) 

 

GR - Identificar 

as principais 

variáveis da 

Gestão da cadeia 

de suprimentos 

reversa/Logística 

reversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GR = Gestão 

Reversa / 

Logística reversa 

 

 

 

 

a) Em sua opinião, qual é o conceito de 

gestão da cadeia de suprimentos 

reversa? Onde você ouviu falar de 

gestão da cadeia de suprimentos 

reversa? Por favor, explique em 

detalhes. 

 

b) Em sua opinião, de forma geral, as 

legislações ambientais específicas, 

como a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, impulsionaram a implantação 

da gestão da cadeia de suprimentos 

reversa nas empresas? Por quê? 

 

c) Como o processo de desenvolvimento 

de um novo produto pode trazer 

benefícios para a gestão da cadeia de 

suprimentos reversa? 

 

d) Como é o processo de logística reversa 

de sua empresa? Ele compreende quais 

etapas? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Minha empresa ... 

 

1. Inclui a logística reversa no seu plano de negócios. 

 

2. Adota a logística reversa para tornar-se 

ambientalmente eficiente. 

 

3. Adota a logística reversa para melhorar as relações 

com clientes. 

 

4. Adota a logística reversa para associar sua imagem 

ao conceito de sustentabilidade. 

 

5. Segue todas as legislações ambientais as quais está 

sujeita. 

 

6. Considera, no projeto de produto, que o design e os 

materiais podem reduzir os impactos ambientais na 

logística reversa. 

 

7. Considera os atributos da logística reversa pós-

consumo no design de produto. 

 

8. Utiliza os canais reversos de reúso, remanufatura 

ou reciclagem na operação de logística reversa. 

 

9. Utiliza as lojas do varejo como os pontos iniciais 

 

Tibben-Lemke; Rogers 

(2002); 
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Carter; Ellram (1998); 
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Srivastava (2007); 

Leite (2009); 

Abdullah; Yaakub (2014); 

Jayaraman; Luo, (2007); 

Kim; Lee (2012); 

Jack; Powers; Skinner (2010); 

Das; Chaudhari (2015); 

Zhu et al. (2008); 

Fleischmann et al. (1997); 

Fisher (1997); 

PNRS (Brasil, 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de coleta. 

 

10. Tem coleta centralizada: itens coletados são 

enviados para uma locação central para avaliação. 

 

Escala para cada afirmação: 

 

(  ) Discordo Totalmente 

(  ) Discordo Muito 

(  ) Discordo Pouco 

(  ) Concordo Pouco 

(  ) Concordo Muito 

            (  ) Concordo Totalmente   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE - Identificar 

as principais 

variáveis do 

Desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Em sua opinião, qual o conceito de 

desempenho? Sua empresa adota 

processos para aumentar o desempenho 

operacional de suas atividades? Quais? 

 

b) Sua empresa mensura o desempenho da 

operação de logística reversa de seus 

produtos? Como? Com quais 

indicadores? 

 

c) Sua empresa utiliza os indicadores de 

qualidade, confiabilidade na entrega, 

flexibilidade do processo e eficiência 

em custos para mensurar o desempenho 

operacional da logística reversa? Como 

este processo de mensuração está 

estruturado? 

 

O desempenho da logística reversa de minha 

empresa nos últimos dois anos é mensurado com 

base ... 

 

1. Nos indicadores definidos pela alta gerência. 

 

2. Nas métricas de atendimento às legislações 

ambientais. 

 

3. No percentual de melhoria nas relações com os 

clientes. 

 

4. No valor de redução de estoques. 

 

5. No percentual de contenção de custos. 

 

Zhu; Sarkis; Lai (2008); 

Autry; Daugherty; Gleen-

Richey (2001); 

Abdullah; Yaakub (2014); 

Venkatraman; Ramanujam 

(1986); 

Zhu; Sarkis (2004); 

Jayamaran; Luo (2007); 

Minahan (1998); 

Fassoula (2005); 

Chang; Liao (2011); 

Stock (1998); 

Chaves (2009); 

Pollock (2010); 

Gunasekaran; Patel; 

Macgauchey (2004); 

Li; Olorunniwo (2008); 

Chaves; Alcântara; 
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DE = 

Desempenho 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. No valor de recuperação de ativos. 

 

7. No percentual de volume coletado em relação 

às vendas. 

 

8. Na velocidade do processo de retorno dos itens 

coletados. 

 

9. Na rentabilidade de sua operação. 

 

10. No percentual de aumento da lucratividade. 

 

 

 

Escala para cada afirmação: 

 

(  ) Discordo Totalmente 

(  ) Discordo Muito 

(  ) Discordo Pouco 

(  ) Concordo Pouco 

(  ) Concordo Muito 

            (  ) Concordo Totalmente 

 

Assumpção (2008); 

Gunasekaran; Patel; 

Macgauchey (2004); 

Rogers; Tibben-Lembke 

(1998). 

 

CO - Identificar 

as principais 

variáveis da 

Coopetição 

 

 

 

 

 

 

a) Em sua opinião, qual é o conceito de 

coopetição? Onde você ouviu falar 

deste conceito? Por favor, explique em 

detalhes. 

 

b) O que você entender ser necessário 

para que empresas concorrentes 

estabeleçam uma relação de 

coopetição? 

      

A relação de coopetição (cooperação e competição 

simultâneas entre empresas para objetivos 

específicos) necessita de... 

 

1. Maior confiança entre competidores. 

 

2. Que cada parte possua um valor que a outra almeja. 

 

 

Brandenburger; Nalebuff 

(1996); 

Bengtsson; Kock (2000);  

Dagnino; Padula (2002); 

Bengtsson; Raza-Ullah; 

Vanyushyn (2016). 

Thomason; Simendinger; 

Kiernan (2013); 

Gimeno; Woo (1999); 
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CO = 

Coopetição 

 

 

c) Sua empresa está envolvida em alguma 

atividade ou função relacionada à 

coopetição? Em quais? Por favor, 

explique. 

3. Que a relação seja mutualmente recompensadora. 

 

4. Que exista liberdade para conciliar os termos do 

acordo. 

 

5. Interação entre as empresas. 

 

6. Que os valores e normas sejam compartilhados. 

 

7. Que os desafios da relação sejam balanceados. 

 

8. Compartilhamento de projetos de design ou 

componentes de produtos com empresas 

concorrentes. 

 

9. Ser utilizada na logística reversa de minha empresa 

para atender às legislações vigentes no País. 

 

10. Ser utilizada na logística reversa de minha empresa 

para a redução de custos neste processo. 

Escala para cada afirmação: 

 

           (  ) Discordo Totalmente 

           (  ) Discordo Muito 

           (  ) Discordo Pouco 

           (  ) Concordo Pouco 

           (  ) Concordo Muito 

           (  ) Concordo Totalmente 

 

 

Geraudel; Salvetat (2014); 

Zineldin (2004); 

Rusko (2011); 

Vlachos (2014); 

Zhu et al. (2008); 

Pathak; Wu; Johnston (2014); 

Klimas (2014); 

Gnyawali; Park; Srivastava 

(2014); 

Osarenkhoe (2010). 
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Objetivo Principal - ME Questões abertas Resposta Padrão (Literatura) 

 

Analisar o papel mediador da 

Coopetição entre a Gestão da 

cadeia de suprimentos reversa 

e o Desempenho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

Sua empresa vê oportunidades de 

empregar os conceitos de coopetição na 

gestão da cadeia de suprimentos 

reversa? De que maneira? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As colaborações conjuntas permitem que os processos de logística reversa 

tenham escala e aumentem as especificidades dos ativos nas transações da cadeia 

reversa, minimizando os custos e as incertezas de sua gestão (VLACHOS, 2014). 

 

O sucesso do ecodesign requer uma colaboração entre diferentes funções dentro 

de uma mesma companhia, assim como uma cooperação externa entre firmas de 

sua cadeia de suprimentos e competidores (ZHU et al., 2008). 

 

Para os autores, a associação dos fabricantes de cerveja da Suécia tem uma 

responsabilidade vital neste modo de coopetição, coordenando a logística reversa 

e controlando o fluxo de garrafas vazias, além de assegurar que todas as 

legislações relativas a este processo sejam seguidas (BENGTSSON; KOCK, 

2000). 

 

A associação dos processadores de madeira de Kosovo, na Bósnia, é um caso que 

permite demonstrar a existência de ligações relevantes entre as políticas de 

cooperação e a inteligência competitiva em geral e a natureza complementar da 

estratégia de coopetição, além do seu impacto nos mecanismos coletivos para a 

geração de valor entre os associados (OSARENKHOE, 2010). 

 

A gestão da logística reversa melhora o desempenho, pois gera maior 

conhecimento e inteligência logística (RAMIREZ, 2012). 

 

As empresas que possuem sistemas de logística reversa encontraram uma 

maneira de ter lucros no final da cadeia de suprimentos e aumentar o seu 

desempenho (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1998). 

 

Há três características para a cooperação: compartilhamento de informações em 

tempo real, alinhamento de interesses individuais e organizacionais e 

padronização de processos. Considerando estes aspectos, todos os participantes 

 

 

 

b) 

 

 

 

Em sua opinião, como a coopetição na 

gestão da cadeia de suprimentos reversa 

pode impactar o desempenho de sua 

empresa? 
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da cadeia de suprimentos reversa estão aptos a ter ganhos por meio da 

cooperação (JAYARAMAN; ROSS; AGARWAL, 2008). 
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Objetivos específicos: 

Objetivo GR Questões abertas Resposta Padrão (Literatura) 
 

 Identificar as principais 

variáveis da Gestão da 

cadeia de suprimentos 

reversa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) 

 

Em sua opinião, qual é o conceito de 

gestão da cadeia de suprimentos 

reversa? Onde você ouviu falar de 

gestão da cadeia de suprimentos 

reversa? Por favor, explique em 

detalhes. 

 

 

Rogers e Tibben-Lembke (1998) identificaram em sua pesquisa que as empresas 

e seus altos executivos têm motivos estratégicos, como o respeito às legislações 

ambientais, para operarem a logística reversa. 

 

Kim e Lee (2012) investigaram a função potencial da influência e mediação das 

culturas corporativas orientadas para o meio ambiente nas relações entre as 

pressões dos acionistas e a adoção de práticas logísticas positivas ao meio 

ambiente. 

 

A gestão da cadeia de suprimentos reversa envolve companhias trabalhando 

eficazmente com seus fornecedores, distribuidores, varejistas e consumidores 

para obter vantagens competitivas sustentáveis em seus respectivos mercados 

(TIBBEN-LEMKE; ROGERS, 2002). 

 

Carter e Ellram (1998), por sua vez, estabeleceram LR como um processo no 

qual as empresas se tornam ambientalmente eficientes por meio de reciclagem, 

reúso e redução do volume de materiais usados. 

 

Para Leite (2009), quando corretamente adotada pelas empresas, a visão 

moderna de marketing social e ambiental e, principalmente a perspectiva de 

responsabilidade ética, permite que se observe que suas imagens corporativas 

estarão cada vez mais comprometidas com as questões de preservação ambiental. 

 

Para Abdullah e Yaakub (2014), um sistema efetivo de logística reversa pode 

potencialmente aumentar a lucratividade com a redução do volume necessário de 

matéria-prima e melhorar o market share devido à imagem ambiental da 

empresa. 

 

Para Jayamaran e Luo (2007), os benefícios indiretos de um programa de 

logística reversa, como uma melhor imagem corporativa no mercado e a maior 

 

b) 

 

Em sua opinião, de forma geral, as 

legislações ambientais específicas, como 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

impulsionaram a implantação de 

processos de gestão da cadeia de 

suprimentos reversa nas empresas? Por 

quê? 

 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

Como o processo de desenvolvimento de 

um novo produto pode trazer benefícios 

para a gestão da cadeia de suprimentos 

reversa? 

 

d) 

 

Como é o processo de logística reversa 

de sua empresa? Ele compreende quais 

etapas? 
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satisfação dos clientes, podem também agregar valor à empresa. 

 

A definição e o escopo da gestão de cadeia de suprimentos verde (ou reversa) na 

literatura vão desde compras verdes até cadeias de suprimentos verdes integradas 

do fornecedor ao produtor e ao consumidor e chegam à logística reversa (ZHU; 

SARKIS, 2004). 

 

É o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo de matérias-primas, 

itens em estoque e produtos acabados do ponto de fabricação, distribuição ou uso 

do ponto de origem para a disposição mais adequada (ROGERS; TIBBEN-

LEMKE, 1998). 

 

Vários países já possuem legislações ambientais estabelecidas e exigem que toda 

a cadeia produtiva se adeque a elas sob pena de punições pesadas (LEITE, 2009). 

 

As legislações têm geralmente grande influência nas atividades das operações 

reversas das empresas (CARTER; ELLRAM, 1998). 

 

A gestão da cadeia de suprimentos verde (ou reversa) pode ser vista como o 

pensamento ambiental integrado à gestão da cadeia de suprimentos, incluindo o 

design de produtos, a seleção e o abastecimento de materiais, o método de 

produção, a entrega do produto final aos consumidores e o gerenciamento do 

processo de fim de vida útil dos produtos após sua utilização (SRIVASTAVA, 

2007). 

 

Srivastava (2007) destacou que a categoria de Design Verde, a qual inclui os 

conceitos de design ambientalmente consciente (ECD), ou ecodesign, e análise 

do ciclo de vida (LCA), é bastante importante, pois indica como as decisões de 

design podem vir a afetar a compatibilidade ambiental dos produtos. 

 

Para Das e Chaudhari (2015), o setor de eletroeletrônicos é gerador de produtos 

que têm um curto ciclo de vida e requerem uma disposição apropriada após o seu 

consumo. 

 

LCA refere-se ao procedimento de compreender e avaliar as consequências 
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ambientais e as relativas à saúde e aos recursos de um produto durante todas as 

suas fases de vida (SRIVASTAVA, 2007). 

 

Zhu et al. (2008) investigaram empresas chinesas de manufatura que adotaram o 

planejamento de ecodesign na gestão da cadeia de suprimentos reversa. Este 

planejamento envolve técnicas cooperativas de design de processos e produtos 

entre empresas da cadeia que buscam um maior desempenho ambiental por meio 

de reutilização ou reciclagem de materiais após o fim da vida útil de tais 

produtos.   

 

Esses bens de pós-consumo percorrem os canais reversos de reúso, remanufatura 

ou reciclagem até o seu destino final (LEITE, 2009). 

 

O modelo de logística reversa pode ser definido de acordo com o tipo de 

produto, pós-consumo ou pós-venda, que será processado. Particularmente na 

logística reversa de pós-consumo, foram definidas quatro etapas de operação: 

coleta, consolidação, desmanche industrial e reciclagem industrial (LEITE, 

2009). 

 

Jack, Powers e Skinner (2010) analisaram os recursos que a LR tem para 

aperfeiçoar as políticas de retorno de produtos das empresas visando a melhorias 

em sua estrutura de custos e aos impactos da LR na relação entre empresas e 

seus clientes. Esses resultados, comentaram Jack, Powers e Skinner (2010), 

sugeriram que os varejistas deveriam focar no papel mediador que os recursos da 

logística têm para gerar altos níveis de retornos de produtos. 
 

São sugeridos dois modelos de cadeias de suprimentos reversas: centralizada e 

descentralizada (BLACKBURN et al., 2004). 
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Objetivo DE Questões abertas Resposta Padrão (Literatura) 
 

Identificar as principais 

variáveis do Desempenho 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) 
 

Em sua opinião, qual o conceito de 

desempenho? Sua empresa adota 

processos para aumentar o desempenho 

operacional de suas atividades? Quais? 
 

 

Stock (1998) comentou alguns indicadores utilizados para esta abordagem 

associados em três categorias: conformidade regulatória, métricas do sistema de 

gestão ambiental e medidas de ecoeficiência. É primordial a definição de um 

conjunto de métricas que possam ser utilizadas para avaliar os programas 

ambientais e de logística reversa da empresa, fornecedores e provedores de 

serviços (STOCK, 1998). 

 

Os benefícios da gestão eficiente da cadeia de logística reversa também podem 

ser considerados indicadores chaves do desempenho dos programas de logística 

reversa, os quais incluem atendimento às legislações ambientais, melhora das 

relações com clientes, recuperação de ativos, contenção de custos, aumento de 

lucratividade e redução de investimento em estoques (AUTRY; DAUGHERTY; 

GLEEN-RICHEY, 2001). 

 

Para Jayamaran e Luo (2007), os benefícios indiretos de um programa de 

logística reversa, como uma melhor imagem corporativa no mercado e a maior 

satisfação dos clientes, podem também agregar valor à empresa. 

 

Vários benefícios podem ser estar diretamente associados a uma gestão eficiente 

da logística reversa, entre eles a maior satisfação dos clientes e menores custos 

de estoque e armazenagem (ABDULLAH; YAAKUB, 2014). 

 

Chaves (2009) defendeu que um importante indicador de desempenho da 

logística reversa é o percentual do volume retornado em relação ao total das 

vendas. Conhecendo este indicador, as companhias têm como analisar em 

detalhes seus custos logísticos reversos e se certificar se estão atingindo os 

objetivos da operação. 

 

Em relação ao desempenho operacional, foram investigados indicadores como o 

aumento do volume de mercadorias entregues no tempo previsto, a redução dos 

níveis de inventário, a redução da taxa de sucateamento, o aumento da qualidade 

e de linhas de produtos e o aumento da capacidade de utilização dos complexos 

fabris (ZHU; SARKIS; LAI, 2008). 

 

b) 
 

Sua empresa mensura o desempenho 

operacional da operação de logística 

reversa de seus produtos? Como? Com 

quais indicadores? 
 

 
 

c) 

 

Sua empresa utiliza os indicadores de 

qualidade, confiabilidade na entrega, 

flexibilidade do processo e eficiência em 

custos para mensurar o desempenho 

operacional da logística reversa? Como 

este processo de mensuração está 

estruturado? 
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Em relação aos custos da logística reversa, Chaves, Alcântara e Assumpção 

(2008) cometaram que o custo total da logística reversa nas empresas equivale a 

menos de 5% dos custos totais de logística 

 

Relativamente aos custos da logística reversa, de acordo com Minahan (1998), 

uma gestão eficiente dos retornos pode reduzir os custos anuais de logística das 

empresas em até 10%. Ainda conforme este autor, cerca de 20% dessa redução 

potencial de custos provenientes de uma logística reversa de qualidade vêm das 

reduções de mão de obra; os outros 80% de redução são relativos a menores 

custos de estoques e fretes. 

 

A implementação de atividades de logística reversa pode ajudar as organizações 

a se tornarem mais competentes para gerenciar itens retornados (ABDULLAH; 

YAAKUB, 2014).  

 

A flexibilidade no processo de design dos produtos aumentou, e quando esses 

produtos retornam dos clientes, após o uso e são desmontados, 35% de seus 

componentes podem ser reutilizados na montagem de novos produtos, 

proporcionando maior qualidade no processo de manufatura (FASSOULA, 

2005). 

 

Em relação à velocidade do processo de retorno dos itens coletados, Pollock 

(2010) afirmou que a variação do tempo médio de retorno é considerável entre 

empresas de classe mundial (4,42 dias em média) e outras empresas (16,65 dias 

em média). Por este ser um indicador significativo da eficiência da logística 

reversa, o autor ressaltou que as companhias estão continuamente procurando 

maneiras de aumentar a velocidade de retorno visando à redução de custos desta 

operação. 

 

Gunasekaran, Patel e Macgauchey (2004), entenderam que, para a análise da 

gestão da cadeia de suprimentos, os mais convencionais indicadores de 

desempenho econômico foram sumarizados nos aspectos de qualidade, 

velocidade, dependência, flexibilidade e custo. 
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Li e Olorunniwo (2008) também citaram que a velocidade de retorno é uma 

medida de desempenho estratégica para se constatar o nível de eficácia de um 

processo de logística reversa. 

 

Chang e Liao (2011) estudaram estratégias de roteirização de transporte para a 

integração da distribuição direta de mercadorias e a coleta reversa de itens pós-

consumo visando à obtenção de uma maior confiabilidade de entrega nas 

cadeias. 

 

Para Abdullah e Yaakub (2014), um sistema efetivo de logística reversa pode 

potencialmente aumentar a lucratividade com a redução do volume necessário de 

matéria-prima e melhorar o market share devido à imagem ambiental da 

empresa. 

 

Para Venkatraman e Ramanujam (1986), os desempenhos financeiro e 

operacional são a base da eficiência de uma empresa. Estes autores entenderam 

que o desempenho financeiro está relacionado com o aumento de vendas, lucros 

e retornos do investimento, por exemplo. 

 

Por outro lado, algumas empresas com perspectivas inovadoras de negócios em 

indústrias como a eletroeletrônica, automotiva, farmacêutica e química 

contemplam na logística reversa uma fonte significante e inexplorada de lucros 

(JAYAMARAN; LUO, 2007). 

 

Por sua vez, Li e Olorunniwo (2008) comentaram que as empresas nem sempre 

têm uma visão clara da rentabilidade ou lucratividade das operações de logística 

reversa porque, na maioria das vezes, não analisam de forma separada os custos 

gerados pela atividade reversa e os originados pela logística direta. Estes autores 

mencionaram ainda que as empresas necessitam ter mais foco na logística 

reversa e estabelecer indicadores de desempenho que considerem as variáveis 

relacionadas ao retorno. 

 

As empresas que possuem sistemas de logística reversa encontraram uma 

maneira de ter lucros no final da cadeia de suprimentos e aumentar o seu 
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desempenho (ROGERS; TIBBEN-LEMBKE, 1998). 

 

Referências:  

 

ABDULLAH, N. Ab H. N.; YAAKUB, S. Reverse Logistics: Pressure for Adoption and the Impact on Firm's Performance. International Journal of Business 

and Society, v. 15, n. 1, p. 151, 2014. 
 

AUTRY, C. W.; DAUGHERTY, P. J.; GLENN-RICHEY, R. The challenge of reverse logistics in catalog retailing. International Journal of Physical 

Distribution & Logistics Management, v. 31, n. 1, p. 26-37, 2001. 

 

CHAVES, G. Logística reversa de pós-venda para alimentos derivados de carnes e leite: análise dos retornos de distribuição. 2009, 302 p.Tese 

(Doutorado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2009. 

 

CHAVES, G.; ALCÂNTARA, R. L. C.; ASSUMPÇÃO, M. R. P. Medidas de desempenho na logística reversa: o caso de uma empresa do setor de bebidas. In: 

Anais do Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais – SIMPOI, v. 11, 2008. 

 

CHAVES, G.; BARBOSA, J. R.; ALCÂNTARA, R. L. C. Medidas de desempenho para avaliação da Logística reversa. In: Anais do XXXI Encontro Nacional 

de Engenharia de Produção. Belo Horizonte/MG: ABEPRO, 2011. 

 

CHANG, T. S.; LIAO, Y.. Routing strategies for integrating forward distribution and reverse collection. Journal of the Operational Research Society, v. 62, 

n. 6, p. 971-981, 2011. 

 

FASSOULA, E. D. Reverse logistics as a means of reducing the cost of quality. Total Quality Management & Business Excellence, v. 16, n. 5, p. 631-643, 

2005. 

 

GUNASEKARAN, A.; PATEL, C.; MCGAUGHEY, R. E. A framework for supply chain performance measurement. International Journal of Production 

Economics, v. 87, n. 3, p. 333-347, 2004. 

 

LI, X.; OLORUNNIWO, F. An exploration of reverse logistics practices in three companies. Supply Chain Management, Bradford, v. 13, n. 5, p. 381-386, 

2008. 

 

JAYARAMAN, V.; LUO, Y. Creating competitive advantages through new value creation: a reverse logistics perspective. The Academy of Management 

Perspectives, v. 21, n. 2, p. 56-73, 2007. 
 

MINAHAN, T. Manufacturers take aim at end of the supply chain. Purchasing, v. 124, n. 6, p. 111-112, 1998. 



134 

 

 

POLLOCK, B. Reverse logistics: Driving improved returns directly to the bottom line. Ashland: Aberdeen Group, 2010. 

 

ROGERS D. S.; TIBBEN-LEMBKE, R. S. Going backwards: reverse logistics trends and practices. Reno: Universidade de Nevada, 1998. 

 

STEWART, G. Supply-chain operations reference model (SCOR): the first cross-industry framework for integrated supply-chain management. Logistics 

Information Management, v. 10, n. 2, p. 62-67, 1997. 

 

STOCK, J. R. Developement and Implementation of Reverse Logistics Programs. Oak Books, Illinois, Council of Logistics Management, 1998. 

 

VENKATRAMAN, N.; RAMANUJAM, V. Measurement of business performance in strategy research: A comparison of approaches. Academy of 

management review, v. 11, n. 4, p. 801-814, 1986. 

 

ZHU, Q.; SARKIS, J.; LAI, K.-H. Confirmation of a measurement model for green supply chain management practices implementation. International Journal 

of Production Economics, v. 111, n. 2, p. 261-273, 2008. 

 

 
 

Objetivo CO Questões abertas Resposta Padrão (Literatura) 
 

 Identificar as principais 

variáveis da Coopetição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) 

 

Em sua opinião, qual é o conceito de 

coopetição? Onde você ouviu falar deste 

conceito? Por favor, explique em 

detalhes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combina competição e cooperação; é uma estratégia na qual empresas 

competidoras colaboram e cooperam entre si buscando um ―ganha-ganha‖ em 

suas redes de relações (BRANDENBURGER; NALEBUFF, 1996).  

 

Competidores são capazes de se engajarem em competição e cooperação 

sequencialmente. Eles cooperam no desenvolvimento do mercado e, após, 

competem em dividir o mercado (BENGTSSON; KOCK, 2000). 

 

Coopetição entre firmas: variável resultante de um jogo no qual a cooperação 

leva a um resultado positivo e a competição a um produto nulo (DAGNINO; 

PADULA, 2002). 

 

A habilidade e capacitação para a coopetição é uma competência obrigatória para 

a alta administração, pois estes executivos vivenciam a tensão coopetitiva, já que 

estão diretamente envolvidos em ambas as atividades de competição e 
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b) 

 

O que você entende ser necessário para 

que empresas concorrentes estabeleçam 

uma relação de coopetição? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cooperação (BENGTSSON; RAZA-ULLAH; VANYUSHYN, 2016). 

 

É um pacto construtivo ou um acordo com fins positivos; é uma estratégia de 

negócios recente por meio da qual firmas competidoras cooperam umas com as 

outras para desenvolverem novos produtos e oportunidades de mercados 

(THOMASON; SIMENDINGER; KIERNAN, 2013). 

 

A confiança, o benefício mútuo e o compromisso dentro destas redes podem 

mais adiante servir para reduzir a possibilidade de uma empresa se tornar uma 

presa fácil no mercado (THOMASON; SIMENDINGER; KIERNAN, 2013). 

 

Com a coopetição, empresas buscam complementariedade em tecnologia, 

mercado e capabilidades (GIMENO; WOO, 1999). 

 

Foram identificados sete critérios para se conduzir uma relação de coopetição: a) 

as partes estarem dispostas a se engajarem na relação; b) cada parte ter um valor 

que a outra almeja; c) a relação ser mutualmente recompensadora; d) existir 

liberdade para aceitar e rejeitar os termos e condições das trocas; e) a capacidade 

de interagir entre si; f) o compartilhamento de valores e normas; e g) as partes 

poderem conseguir um balanço positivo entre as vantagens e desvantagens da 

relação (ZINELDIN, 2004). 

 

Para os autores, a associação dos fabricantes de cerveja da Suécia tem uma 

responsabilidade vital neste modo de coopetição, coordenando a logística reversa 

e controlando o fluxo de garrafas vazias, além de assegurar que todas as 

legislações relativas a este processo sejam seguidas (BENGTSSON; KOCK, 

2000). 

 

Este autor comentou que um dos valores gerados por este tipo de coopetição é o 

atendimento às legislações vigentes relativas à indústria da madeira na Bósnia 

(OSARENKHOE, 2010). 

 

Uma combinação da tipologia de coopetição pode indicar se uma atividade 

particular coopetitiva é baseada nas entradas ou insumos (montante) ou nas 

saídas ou produtos (jusante) (RUSKO, 2011). 

 

 

c) 

 

Sua empresa está envolvida em alguma 

atividade ou função relacionada à 

coopetição? Em Quais? Por favor, 

explique. 
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As atividades coopetitivas típicas da montante são Pesquisa e Desenvolvimento, 

compra e processamento de matéria-prima; as atividades coopetitivas mais 

comuns da jusante são distribuição, serviços, desenvolvimento de produtos e 

Marketing (BENGTSSON; KOCK, 2000). 

 

As colaborações conjuntas permitem que os processos de logística reversa 

tenham escala e aumentem as especificidades dos ativos nas transações da cadeia 

reversa, minimizando custos e as incertezas de sua gestão (VLACHOS, 2014). 

 

Segundo Pathak, Wu e Johnston (2014), os estudiosos do jogo têm focado em 

entender o comportamento estratégico das organizações quando elas se 

envolvem em uma coopetição com o objetivo de maximizar suas vantagens 

competitivas e reduzir custos. 

 

Conforme Geraudel e Salvetat (2014), as relações de coopetição são como 

contratos de situação ―ganha-ganha‖ e estes contratos tornam-se concretos 

devido às características individuais e ligações interindividuais. Estes autores 

mencionaram ainda que estratégias de coopetição são implementadas para 

melhorar o desempenho das empresas e diminuir custos. 

 

Para Klimas (2014), existem muitos competidores conectados em relações de 

coopetição em diversos pontos da cadeia de suprimentos buscando contenção de 

custos 

 

O sucesso do ecodesign requer uma colaboração entre diferentes funções dentro 

de uma mesma companhia, assim como uma cooperação externa entre firmas de 

sua cadeia de suprimentos e competidores (ZHU et al., 2008). 

 

Empresas podem se juntar temporariamente para a execução de atividades 

conjuntas tais como promoção ou logística (PATHAK; WU; JOHNSTON, 

2014). 
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    APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

QUESTÕES ABERTAS E FECHADAS 

 

Prezado Senhor/Senhora: 

 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar se a coopetição (cooperação e competição 

simultâneas) na gestão da cadeia de suprimentos reversa das empresas impacta positivamente 

o desempenho. Esclareço que o interesse dela é exclusivamente acadêmico, por isto todas as 

informações serão utilizadas estritamente para este fim, não sendo necessários dados 

confidenciais ou mesmo informações contábil-financeiras da organização, e que serão 

respeitadas todas as reservas que forem estabelecidas pelo(a) entrevistado(a), cujo nome não 

será citado no relatório final da dissertação. 

 

A previsão de tempo necessário é de 30 minutos. Sua colaboração é muito importante para o 

sucesso desta pesquisa e contribuirá para a ampliação do conhecimento relacionado às 

práticas de coopetição e desempenho. 

 

Para que não se percam detalhes e se possa comprovar a legitimidade desta entrevista, 

gostaria de sua anuência para que ela seja gravada.  

 

Antecipadamente agradeço sua atenção. 

 

Os resultados da pesquisa serão retornados à comunidade acadêmica, mediante a publicação 

de trabalhos acadêmicos, tão logo estiver concluída. 

 

 

Robson Esteves 

Mestrando em Administração de Empresas 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

E-mail: robesteves@hotmail.com 

 

Fone: (11) 3571-6492                     Celular: (11)  99249-8508 

 

Data: __/__/____ 
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Bloco 1 - Dados dos Entrevistados e das Empresas (apresentado aos quatro 

entrevistados):  

 

Seção A – Dados do Entrevistado 

Nome do entrevistado (opcional): 

 

Função (Presidente, Vice-presidente, Diretor, Gerente, Supervisor, Outros). 

 

 

Formação (Administração, Engenharia, Economia etc.):  

 

Tempo na função:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Tempo na empresa:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

E-mail, caso queira receber o resultado da pesquisa (opcional): 

 

Seção B – Dados da Empresa 

Nome da Empresa (opcional): 

 

Empresa:  

(  ) Nacional          (  ) Multinacional 

Ramo de Atividade: 

(  ) Produção e comercialização    (  ) Importação e comercialização    (  ) Comercialização 

Linha de produto: 

(   )  Linha verde (celulares, impressoras, PCs)     (   )  Linha branca (geladeiras, fogões) 

(   )  Linha azul (liquidificadores, batedeiras, outros eletrônicos portáteis) 

(   )  Equipamentos para energia elétrica     (   )  Equipamentos industriais     (   )  Outros 

 

Município:   

 

UF:   

Tempo no mercado: (  ) até 2 anos  (  ) entre 2 e 5 anos   (  ) acima de 5 anos 

Número de empregados da empresa em 2015-2016 (classificação FIESP): 

(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 

(  ) Média: 100 a 499 empregados               (  ) Grande: mais de 500 empregados 

Faturamento anual da empresa em 2015-2016 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,00 milhões  

(  ) entre R$ 90,00  milhões e R$ 300,00 milhões  

(  ) acima de R$ 300,00 milhões  
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Bloco 2 – Questões Abertas (apresentado aos quatro entrevistados): 

 

 

GR Gestão da cadeia de suprimentos reversa 

 a) Em sua opinião, qual é o conceito de gestão da cadeia de suprimentos reversa? 

Onde você ouviu falar de gestão da cadeia de suprimentos reversa. Por favor, 

explique em detalhes. 

Resposta esperada: O objetivo é compreender o nível de conhecimento do(a) 

entrevistado(a) sobre a gestão da cadeia de suprimentos reversa no geral e 

checar se a empresa na qual ele(a) trabalha tem este conceito como parte 

integrante de sua estratégia de negócios. Espera-se ainda que ele(a) dê 

exemplos e detalhes sobre a gestão da cadeia de suprimentos reversa na qual 

está envolvido(a). 

 

b) Em sua opinião, de forma geral, as legislações ambientais, como a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, impulsionaram a implantação da gestão da cadeia 

de suprimentos reversa nas empresas? Por quê? 

 

Resposta esperada: sim, pois as empresas não querem deixar de cumprir 

legislações ambientais e serem punidas por isto. Adicionalmente, as empresas 

podem melhorar as relações com o mercado, incluindo fornecedores, clientes, 

sociedade e Governo, e ainda agregar valor à sua marca e produtos, quando 

tem uma imagem positiva em relação ao meio ambiente. 

 

c) Como o processo de desenvolvimento de um novo produto pode trazer benefícios 

para a gestão da cadeia de suprimentos reversa? 

 

Resposta esperada: quando o projeto e design de um novo produto são 

desenvolvidos já considerando a gestão da cadeia de suprimentos reversa, toda 

a cadeia estará integrada, pois neste momento já se avaliam as consequências 

ambientais do produto em todo o seu ciclo de vida e no pós-consumo. 

 

d) Como é o processo de logística reversa de sua empresa? Ele compreende quais 

etapas? 

 

Resposta esperada: o processo de logística reversa em minha empresa foca, 

principalmente, no aspecto do pós-consumo e engloba todos os produtos 

comercializados. As etapas envolvidas são a coleta, consolidação, desmanche 

industrial e reciclagem. Na etapa de consolidação os materiais coletados terão 

seus destinos definidos entre reúso, remanufatura ou reciclagem, de acordo com 

o seu estado de conservação e funcionamento. 

DE  Desempenho 

 a) Em sua opinião, qual o conceito de desempenho? Sua empresa adota processos 

para aumentar o desempenho operacional de suas atividades? Quais? 

 

Resposta esperada: O objetivo é compreender o nível de conhecimento do(a) 

entrevistado(a) sobre o desempenho no geral e checar se a empresa na qual 

ele(a) trabalha tem este conceito como parte integrante de sua estratégia de 
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operações. Espera-se ainda que ele(a) dê exemplos e detalhes das ações que a 

empresa toma visando um melhor e maior desempenho e como ela mensura os 

resultados destas ações. 

 

b) Sua empresa mensura o desempenho da operação de logística reversa de seus 

produtos? Como? Com quais indicadores? 

 

Resposta esperada: sim, com indicadores relativos ao cumprimento das 

legislações ambientais, melhora nas relações com o mercado e clientes, maior 

recuperação de ativos, contenção de custos, aumento da lucratividade e redução 

de investimentos em estoques. 

 

c) Sua empresa utiliza os indicadores de qualidade, confiabilidade na entrega, 

flexibilidade do processo e eficiência em custos para mensurar o desempenho da 

logística reversa? Como este processo de mensuração está estruturado? 

 

Resposta esperada: sim. A qualidade da logística reversa está baseada em 

indicadores do fluxo reverso de materiais (coleta) e do processo industrial de 

desmanche e reciclagem. A confiabilidade de entrega é mensurada com 

indicadores do planejamento da logística reversa. A flexibilidade é baseada na 

rapidez e eficiência da alteração de processos da logística reversa. A eficiência 

em custos da logística reversa é medida em relação ao custo total de logística 

da empresa. 

CO Coopetição 

  a) Em sua opinião, qual é o conceito de coopetição? Onde você ouviu falar deste 

conceito? Por favor, explique em detalhes. 

 

Resposta esperada: O objetivo é compreender o nível de conhecimento do(a) 

entrevistado(a) sobre a coopetição no geral e checar se a empresa na qual 

ele(a) trabalha tem este conceito como parte integrante de sua estratégia de 

negócios Espera-se ainda que ele(a) comente que sua empresa e seus 

administradores estão preparados para aplicarem a estratégia de coopetição no 

mercado em que atuam. 

 

b) O que você entende ser necessário para que empresas concorrentes estabeleçam 

uma relação de coopetição? 

 

Resposta esperada: Confiança, objetivos em comum, benefício mútuo, 

complementariedade, novos mercados, troca de tecnologias e inteligência, busca 

de melhor desempenho e vantagem competitiva. 

 

c) Sua empresa está envolvida em alguma atividade ou função relacionada à 

coopetição? Em quais? Por favor, explique. 

 

Resposta esperada: sim, na gestão da cadeia de suprimentos reversa, 

principalmente na logística reversa, Pesquisa e Desenvolvimento, criação 

conjunta de design e componentes para novos produtos, promoção institucional 

e na abertura de novos mercados. 
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ME Mediação da Coopetição entre a Gestão da cadeia de suprimentos reversa e 

Desempenho 

 a) Sua empresa vê oportunidades de empregar os conceitos de coopetição na gestão 

da cadeia de suprimentos reversa? De que maneira? 

 

Resposta esperada: Sim, pois desta maneira as incertezas e os custos da gestão 

da cadeia de suprimentos reversa poderão ser menores. A cooperação entre 

empresas concorrentes do setor pode ser coordenada pelas associações de 

classe da indústria de eletroeletrônicos. 

 

b) Em sua opinião, como a coopetição na gestão da cadeia de suprimentos reversa 

pode impactar o desempenho de sua empresa? 

 

Resposta esperada: Com a cooperação entre empresas concorrentes do setor de 

eletroeletrônicos, desde o projeto de novos produtos até as etapas da logística 

reversa. Considerando a padronização de processos e a redução de custos, 

entre outros pontos, o desempenho da gestão da cadeia de suprimentos reversa 

poderá ser maior. 
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Bloco 1 – Dados do Respondente e da Empresa (enviado aos respondentes): 

Seção A – Dados do Respondente 

Nome do entrevistado (opcional): 

 

Função (Presidente, Vice-presidente, Diretor, Gerente, Supervisor, Outros). 

 

 

Formação (Administração, Engenharia, Economia etc.):  

 

Tempo na função:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

Tempo na empresa:  (  ) até 2 anos   (  ) entre 2 e 5 anos  (  ) acima de 5 anos 

E-mail, caso queira receber o resultado da pesquisa (opcional): 

 

Seção B – Dados da Empresa 

Nome da Empresa (opcional): 

 

Empresa:  

(  ) Nacional          (  ) Multinacional 

Ramo de Atividade: 

(  ) Produção e comercialização    (  ) Importação e comercialização    (  ) Comercialização 

Linha de produto: 

(   )  Linha verde (celulares, impressoras, PCs)     (   )  Linha branca (geladeiras, fogões) 

(   )  Linha azul (liquidificadores, batedeiras, outros eletrônicos portáteis) 

(   )  Equipamentos para energia elétrica     (   )  Equipamentos industriais     (   )  Outros 

 

Município:   

 

UF:   

Tempo no mercado: (  ) até 2 anos  (  ) entre 2 e 5 anos   (  ) acima de 5 anos 

Número de empregados da empresa em 2015-2016 (classificação FIESP): 

(  ) Micro: com até 19 empregados              (  ) Pequena: de 20 a 99 empregados 

(  ) Média: 100 a 499 empregados               (  ) Grande: mais de 500 empregados 

Faturamento anual da empresa em 2015-2016 (classificação do BNDES): 

(  ) menor ou igual a R$ 90,00 milhões  

(  ) entre R$ 90,00  milhões e R$ 300,00 milhões  

(  ) acima de R$ 300,00 milhões  
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Bloco 2 – Questões Fechadas (enviado aos respondentes): 

Numa escala de 1 (Discordo Totalmente), 2 (Discordo Muito), 3 

(Discordo Pouco), 4 (Concordo Pouco), 5 (Concordo Muito) e 6 

(Concordo Totalmente), MARCAR APENAS UMA 

ALTERNATIVA. 

Grau de Concordância 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Logística 

reversa GR 
Minha empresa... 

GR01 Inclui a logística reversa no seu plano de negócios.       

GR02 
Adota a logística reversa para tornar-se 

ambientalmente eficiente. 

      

GR03 
Adota a logística reversa para melhorar as relações 

com clientes. 

      

GR04 
Adota a logística reversa para associar sua imagem 

ao conceito de sustentabilidade. 

      

GR05 
Segue todas as legislações ambientais as quais está 

sujeita. 

      

GR06 

Considera, no projeto de produto, que o design e os 

materiais podem reduzir os impactos ambientais na 

logística reversa. 

      

GR07 
Considera os atributos da logística reversa pós-

consumo no design de produto. 

      

GR08 

Utiliza os canais reversos de reúso, remanufatura 

ou reciclagem na operação de logística 

reversa. 

      

GR09 
Utiliza as lojas do varejo como os pontos iniciais 

de coleta. 

      

GR10 
Tem coleta centralizada: itens coletados são 

enviados para uma locação central para avaliação. 

      

Numa escala de 1 (Discordo Totalmente), 2 (Discordo Muito), 3 

(Discordo Pouco), 4 (Concordo Pouco), 5 (Concordo Muito) e 6 

(Concordo Totalmente), MARCAR APENAS UMA 

ALTERNATIVA. 

Grau de Concordância 

      

Desempenho 

DE 

O desempenho da logística reversa de minha empresa nos 

últimos dois anos é mensurado com base ... 

DE01 Nos indicadores definidos pela alta gerência.       

DE02 
Nas métricas de atendimento às legislações 

ambientais. 

      

DE03 
No percentual de melhoria nas relações com os 

clientes. 

      

DE04 No valor de redução de estoques.       

DE05 No percentual de contenção de custos.       

DE06 No valor de recuperação de ativos.       

DE07 
No percentual de volume coletado em relação às 

vendas. 

      

DE08 
Na velocidade do processo de retorno dos itens 

coletados. 

      

DE09 Na rentabilidade de sua operação.       

DE10 No percentual de aumento da lucratividade.       
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Coopetição 

CO 

A relação de coopetição (cooperação e competição simultâneas entre 

empresas para objetivos específicos) necessita de... 

CO01 Maior confiança entre competidores.       

CO02 Que cada parte possua um valor que a outra almeja.       

CO03 Que a relação seja mutualmente recompensadora.       

CO04 Que exista liberdade para conciliar os termos do 

acordo. 

      

CO05 Interação entre as empresas.       

CO06 Que os valores e normas sejam compartilhados.       

CO07 Que os desafios da relação sejam balanceados.       

CO08 Compartilhamento de projetos de design ou 

componentes de produtos com empresas 

concorrentes. 

      

CO09 Ser utilizada na logística reversa de minha empresa 

para atender às legislações vigentes no País. 

      

CO10 Ser utilizada na logística reversa de minha empresa 

para a redução de custos neste processo. 

      

 

 

Utilize este espaço para fazer algum comentário adicional, caso necessário. Exemplo: 

algum item que seja relevante para o desenvolvimento da gestão da cadeia de suprimentos 

reversa. 

 

Obrigado pela colaboração! 
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APÊNDICE C – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS QUALITATIVAS 

 

Entrevistado A 

 

— ―A‖ boa tarde, agradeço mais uma vez sua disponibilidade para participar desta entrevista. 

Como já tenho os dados do Bloco 1 do questionário, podemos iniciar diretamente com as 

questões do Bloco 2. Em relação à primeira pergunta sobre a gestão da cadeia de suprimentos 

reversa: 

 

a) Em sua opinião, qual é o conceito de gestão da cadeia de suprimentos reversa? Onde você 

ouviu falar de gestão da cadeia de suprimentos reversa? Por favor, explique em detalhes. 

 

— Isso chegou para nós aqui como uma demanda, a gente tem um contato com o Ministério 

do Meio Ambiente. Este Ministério criou um programa para logística reversa onde ele quer 

garantir que as empresas sejam responsáveis pela coleta de todos os produtos 

comercializados no Brasil, abrangendo todos os fabricantes locais e importadores.  

Sem querer parecer assim, tirar um pouco do brilho da coisa, para nós, como responsáveis 

pela indústria no Brasil, à primeira vista isso veio como um custo. Obviamente, uma vez que 

a gente vai começar a implementar isso, a gente vai tentar dar para isso toda a parte de 

marketing, toda a parte de transcrição para mostrar a parte bonita de você fazer logística 

reversa, o ganho pra empresa, pra a imagem da empresa, o ganho pra sociedade e tudo mais. 

Mas, a gente não pode deixar de ter em mente que isso é um custo pra empresa que, mais 

cedo ou mais tarde, pode acabar impactando no preço dos produtos a serem 

comercializados.  

— Entendi ―A‖, bem interessante o seu ponto. Ou seja, esse processo, ele veio de uma 

demanda governamental e a sua empresa está executando isto de alguma maneira. 

— Exato. 

— A próxima pergunta toca exatamente neste ponto. 

 

b) Em sua opinião, de forma geral, as legislações ambientais, como a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, impulsionaram a implantação da gestão da cadeia de suprimentos 

reversa nas empresas? Por quê? 
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— Sim. Isso vai fomentar bastante este mercado, porque, por estarmos no Brasil, a gente é 

obrigado a seguir a legislação local. Tem toda a parte de imagem da empresa, e você acaba 

fazendo parte na hora que você está fazendo seu business plan. Eu não sei se a gente vai 

tocar nisso mais adiante, agora, a gente tem de lembrar que, pelo porte da nossa empresa, a 

gente trabalha com dispositivos eletrônicos de pequeno porte, como tablets, celular e 

computadores, e com dispositivos eletrônicos e eletroeletrônicos maiores, como televisores, 

refrigeradores e tudo mais. Para cada campo desses, tanto o custo da logística reversa 

quanto aquilo que a gente pode ganhar com isso, vai alterar. Via de regra, quando a gente  

está olhando para produtos de pequeno porte, especialmente para celulares, a logística 

reversa envolvida com isso, ela pode até te dar um certo lucro, ou seja, como a vida útil desse 

tipo de produto é muito baixa, a gente sempre tem problemas com o fornecimento de spare 

parts, de parts para reparo. Você incentivando o usuário a devolver o produto utilizado, você 

consegue ter uma fonte bastante longa aí para você ter peças de reposição; e você consegue 

atender a esse mercado de forma mais fácil.  

— Então seria até um benefício a mais que a política... 

— Se bem trabalhado, sim! Hoje a gente já tem vários projetos-piloto no Brasil onde você, 

fazendo a logística reversa, principalmente no mercado de celulares, você consegue ter um 

retorno financeiro disso. A operação como um todo se paga.  

— Entendi. Perfeito ―A‖. Isso deixa claro o seguinte: vem uma legislação, que de um certo 

modo pressiona, e as empresas se adequam e procuram ter algum benefício com isso. 

— Exato. 

 

c) Como o processo de desenvolvimento de um novo produto pode trazer benefícios para a 

gestão da cadeia de suprimentos reversa? 

 

— No nosso segmento de eletroeletrônicos, ainda não, principalmente aqui no Brasil. O que 

acontece: todos os nossos produtos são produtos globais, ou seja, o design do produto, a 

forma como nós vamos colocar, produzir o mesmo, o tipo de material utilizado; em geral, são 

os mesmos produtos que a gente utiliza em todo o globo. É muito difícil conseguir fazer 

alguma alteração num produto, o custo seria altíssimo e, hoje, a grande maioria das 

empresas no Brasil não tem essa facilidade para você criar um produto específico para o 

mercado brasileiro. Então, hoje isso não está sendo considerado. Pelo menos dentro do nosso 
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segmento nós não temos visto ninguém olhando pra isso, desenvolver um produto já 

pensando na logística reversa do mesmo.  

— Mas mesmo na matriz, quando eles planejam, ou seja, vamos imaginar que na matriz, na 

Europa, em outros países, isso esteja um pouco mais avançado. Você acha que lá eles já 

pensariam nisso no momento do design do produto novo? 

— Aí de novo a gente tem de separar nos diferentes seguimentos. Pra produtos pequenos 

como celular, o que as empresas esperam do mercado é que se tenha uma rotatividade alta, 

ou seja, a rotatividade de um celular média entre um ano e um ano e meio. Ou seja, você já 

está se preparando para isso ir se alterando muito, o ciclo de vida é curto. É diferente 

quando você pensa, por exemplo, num refrigerador, onde você tem a opção de reutilizar toda 

a parte de gás que você colocou lá, toda parte de cobre que está envolvida e várias outras 

partes de metal. Você tem uma quantidade muito grande de matéria-prima que você colocou 

aí, e isso pode facilmente ser revertido para um novo produto. Quando a gente está falando 

de eletroeletrônicos, produtos eletrônicos de pequeno porte, você tem muita tecnologia 

envolvida, fica muito difícil você reaproveitar aquele mesmo dispositivo uma ou duas 

gerações depois.  

— Entendi. Faz todo o sentido este ponto. 

 

d) Como é o processo de logística reversa de sua empresa? Ele compreende quais etapas? 

 

— Nós estamos olhando duas formas de fazer a coleta na logística reversa: para 

equipamentos de pequeno e até médio porte, em todos os centros de vendas você vai ter lá 

urnas ou caixas específicas para isso, bem sinalizadas, onde o usuário vai depositar o 

produto lá, e com um meio de transporte pequeno, que seria uma van, você consegue coletar 

isto e fazer o que você precisa. No outro lado, para equipamentos maiores, que seriam TVs 

de grande porte, refrigeradores, sistema de ar condicionado e fogão, a logística reversa já 

passa necessariamente pela coleta, muitas vezes na casa do usuário. 

— Exato, é um processo mais complexo. 

— É um processo muito mais complexo e custoso. O que a gente tenta casar aqui, o que a 

indústria está planejando pra fazer quanto a isso? No nosso caso, tentar fazer vendas 

casadas onde você vai adquirir um produto novo, um eletrodoméstico de grande porte para 

sua casa, a gente já te dá a opção: olha, quando eu estiver levando o seu refrigerador novo, 

quer que eu retire o seu refrigerador que está lá? E daí eu consigo utilizar o mesmo meio de 
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transporte, a mesma visita, o mesmo agendamento, o mesmo pessoal e você consegue reduzir 

muito o custo. É um dos principais pontos que a gente está vendo, assim que for 

implementado esse trabalho, é uma das linhas com as quais nós vamos trabalhar.  

— Faz todo o sentido você casar os processos e otimizar custos. 

— Exato. 

— Ok ―A‖, agora temos algumas questões sobre desempenho. 

 

a) Em sua opinião, qual o conceito de desempenho? Sua empresa adota processos para 

aumentar o desempenho operacional de suas atividades? Quais? 

 

— Via de regra, nossa empresa tem KPIs em todas as atividades para medir desempenho; e a 

gente está sempre acompanhando, não tem como sair ou fugir disso. Isso eu acho que, na 

indústria moderna, todas as empresas têm que fazer isso, buscando sempre redução de custo. 

A parte de cooperação, o que a gente tem buscado no nosso segmento é a criação de 

cooperativas onde a gente consegue colocar uma entidade que vai ser responsável por toda a 

parte de coleta e destinação desses produtos e elaboração dos relatórios, de tal forma que a 

gente tenha um mínimo de envolvimento possível com essa parte. 

— Deixe-me, por favor, te interromper um pouquinho, devemos falar um pouco mais à frente 

sobre a questão da cooperação e competição. Nesse momento, gostaria de saber qual a sua 

visão sobre o desempenho, ou seja, se o processo sobre o qual falamos pode realmente 

melhorar, aumentar ou até reduzir o desempenho na empresa, que já é medido pelos KPIs.  

— Em termos de desempenho financeiro, num primeiro momento vai piorar. Nós vamos ter 

que fazer um investimento grande no Brasil. Ao contrário de alguns países que já adotaram 

este tipo de logística reversa, como o Japão, Coréia, países europeus e mesmo os Estados 

Unidos e Canadá, no Brasil a gente tem uma diversidade muito grande de distribuição de 

bens de consumo, e a hora que eu vou implementar uma coisa dessas eu tenho um território 

muito grande, com mercados muito desiguais, ou seja, a gente vai ter um custo muito grande 

para conseguir adaptar o modelo de logística reversa que vai se adequar ao Brasil.  

— Certo, certo. 

— E isso independe do fato de eu estar sozinho ou estar fazendo isso de uma forma 

cooperativa. 
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— Ou seja, o aspecto financeiro fica bem claro. Se a gente olhar o aspecto operacional, que 

está totalmente ligado, a operação em si vai ter que estar muito bem preparada, muito bem 

alinhada para que financeiramente ela venha a ser viável em algum momento. 

— Exato. 

 

b) Sua empresa mensura o desempenho da operação de logística reversa de seus produtos? 

Como? Com quais indicadores? 

 

— O primeiro ponto é nós termos os indicadores que nós seremos obrigados a apresentar ao 

Governo, ao Ministério do Meio Ambiente, bem como às Secretarias Estaduais do Meio 

Ambiente que já estão solicitando isso, bem como algumas prefeituras que também estão 

solicitando. Ou seja, eu tenho que ter os indicadores principais pelos quais nós seremos 

cobrados: é quantidade de produtos coletados, por modelo, o peso estimado disso, ou seja, 

quantas toneladas por mês eu estou recolhendo de celulares, de geladeira, fogão, de 

televisores, quanto que eu estou retirando do meio ambiente desse lixo em potencial para ser 

tratado de uma forma adequada. Esses são os principais indicadores que nós teremos. No 

caso do Brasil, como temos legislações federais, estaduais e, em alguns casos, municipais, 

vamos ter que ter muito cuidado em como nós vamos trabalhar isso pra conseguirmos prover 

as informações que cada órgão vai nos solicitar. Ou seja, estes são os KPIs iniciais. Depois, 

num segundo passo, é lógico que nós temos que saber o custo disso, porque a gente vai estar 

bancando todo esse custo dessa operação, e então temos que saber o custo estimado disso 

para eu saber se tenho que colocar algum valor a mais no valor dos produtos novos que 

estou vendendo para arcar com esse custo do passado. Esse seria o segundo ponto: qual o 

custo de fazer tudo isso? Acho que são esses dois modelos. Nós temos hoje estimativas de 

custo para coleta, mas é tudo muito incipiente, e a gente só vai conseguir aferir e balizar 

esses números quando a operação for realmente iniciada. 

 

c) Sua empresa utiliza os indicadores de qualidade, confiabilidade na entrega, flexibilidade 

do processo e eficiência em custos para mensurar o desempenho da logística reversa? 

Como este processo de mensuração está estruturado? 

 

— Sim, com certeza. A gente vai ter algum momento em que a gente vai ter que olhar também 

o estado dos produtos que estamos coletando, se são produtos sem nada que se possa 
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aproveitar, produtos que eu consigo aproveitar algumas partes e peças ou se são produtos 

seminovos, que poderiam, por exemplo, ser objeto de uma doação para alguma entidade ou 

lugar, e com esse valor que eu conseguir gerar eu reduzir o meu custo de fazer a coleta.  

— Entendi o seu ponto, ou seja, viabilizar o processo de coleta de acordo com a qualidade do 

produto que está sendo coletado. E dar uma destinação de acordo com o estado em que estiver 

o produto. 

— Exatamente. Outro item, que acabei esquecendo de falar no ponto anterior, e que a gente 

vai ter que mensurar, é que no momento em que a gente começa a colocar containers e caixas 

para coletar esse tipo de material nas ruas e pontos de coleta, com certeza nós vamos ter um 

problema muito grande para saber do que está sendo colocado ali, quanto exatamente faz 

parte de resíduos eletroeletrônicos. Nos projetos-piloto que a gente tem feito, a gente coloca 

uma urna para coletar celular e computador, e sempre tem gente que coloca uma impressora, 

tem gente que vai e coloca um balde porque não sabe o que fazer na casa dela. Se você 

colocar um container que o cara consiga colocar um sofá ali dentro, você corre um grande 

risco de, na hora em que você abrir ter um sofá ali dentro. Isso nós já percebemos nos 

projetos-piloto que foram feitos em São Paulo: que você acaba tendo um custo adicional e 

você acaba transportando um resíduo que não seria seu e você ainda tem que dar uma 

destinação para ele. Tem de chegar num ponto em que você vai separar e dividir o que você 

está coletando e vai ter que saber o que fazer com aquilo que nem pertence ao escopo daquilo 

que deveria estar sendo tratado. 

— É outra maneira de mensurar, ou seja, de ver o desempenho dessa cadeia e entender que 

produtos vão chegar lá para a coleta. 

— Sim. Por que você está transportando uma tonelada, de repente você chega lá, arcou com 

os custos pra carregar uma tonelada e, desse custo de uma tonelada, 500 quilos fazem parte 

daquilo que você precisa para cumprir seu KPI. Você tem outros 500 quilos que você já 

pagou o transporte disso, você vai ter que pagar ou acionar a prefeitura para retirar esse, 

vamos chamar, lixo do ponto onde você está fazendo essa separação deste tipo de resíduo; e 

alguém tem de arcar com esse custo. Em geral, vai acabar caindo para nós que somos 

responsáveis pelo processo. 

— Realmente este é um ponto bastante importante. Como encarar isso? Porque vai acontecer. 

— Sim, acontece. A gente sabe que, infelizmente, a gente não tem essa educação, esse 

civismo aqui dentro do Brasil. É uma coisa que pode ser melhorada, vai ter que ter uma 



153 

 

 

 

campanha de marketing muito forte para que isto seja implementado, mas a gente vai ter que 

vencer este obstáculo. 

— Sem dúvida. ―A‖, obrigado até agora. Temos mais alguns pontos aqui, focando na 

coopetição. 

 

a) Em sua opinião, qual é o conceito de coopetição? Onde você ouviu falar deste conceito? 

Por favor, explique em detalhes. 

 

— É basicamente o que a gente faz em todas as atividades que tratamos no Brasil do ponto 

de vista de lobby através das associações de classe. Ou seja, nós temos uma série de 

competidores com os quais temos uma série de pontos em comum, e é mais fácil a gente se 

juntar para tentar debater, levar isso para autoridades, implementar programas em conjunto 

reduzindo os custos. E depois a gente tem a parte de marketing e comercial, que a gente está 

brigando em outro fórum. Quer dizer, o fato de eu competir com uma empresa X não quer 

dizer que eu não possa ter com essa mesma empresa X um programa de coleta de resíduos 

sólidos que vá reduzir o custo do meu produto, assim como vai reduzir o custo do meu 

concorrente. Tem horas que a gente tem de saber como trabalhar em conjunto e tem horas 

que a gente tem de saber trabalhar como competidores. 

— Exatamente.  

 

b) O que você entende ser necessário para que empresas concorrentes estabeleçam uma 

relação de coopetição? 

 

— Tem de ser bem estabelecido, tem de estar muito claro quais são as regras pra mensurar 

os KPIs e como esses KPIs serão divididos entre as empresas. No caso de logística reversa, 

por exemplo, eu coloco um caminhão na rua, esse caminhão coletou uma tonelada de 

produtos. Ali nós vamos ter produtos da minha empresa, do concorrente A, B, C ou D, e como 

eu vou dividir isso se eu tiver uma tonelada e cinco concorrentes ali? Como a gente divide 

isso? Simplesmente dividir por cinco o custo disso? Ou isso vai ser proporcional ao market 

share que cada um tem ou o market share que cada um teve no passado? Essa é uma grande 

dificuldade que ainda está sendo trabalhada aqui no Brasil, ou seja, a gente ainda está 

buscando a melhor fórmula de como dividir este custo de acordo com o market share de cada 

fabricante. Se eu não faço isso, eu teria uma etapa adicional que seria, depois de coletados 
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todos os resíduos, ainda colocar alguém para ficar olhando: esse produto aqui veio da marca 

X, então vai pra ele, esse outro é da marca Y... E tudo mais. Então, existe uma dificuldade 

adicional pra tudo isso. 

— Faz todo o sentido. Então, de um certo modo, o que você está falando é que, primeiro, tem 

de haver uma certa confiança entre as empresas para executar essa operação conjuntamente, 

com objetivos em comum, e depois dividir os custos de alguma maneira. 

— O que você falou de confiança, você pode traduzir pra dados auditados. Ou seja, eu vou 

ter que ter todas as empresas passando uma planilha com o volume de vendas, uma planilha 

com  peso de seus produtos, com características de seus produtos, e tudo isso tem de ser 

auditado, ou seja, uma única empresa teria que auditar todo o processo para garantir que 

você está dividindo de uma forma coerente e honesta todos os custos e também todos os KPIs 

necessários naquilo, porque no final do dia, quando nós formos bater na porta do Governo, 

seja ele federal, estadual ou municipal, eu tenho que prover para ele um relatório mostrando 

que eu cumpri aquilo para o qual fui designado. E para provar isso, eu tenho que ter um 

relatório da empresa gestora que está fazendo esse serviço dizendo: ―olha, nós coletamos e 

tivemos estes KPIs, e desse total, uma porcentagem X, Y, Z pertence a tal empresa que faz 

parte do nosso grupo‖. Tudo isso tem de ser muito bem auditado, tanto para você mostrar 

para o Governo que você realmente está cumprindo aquilo que você se comprometeu quanto 

para a divisão dos custos que você tem de fazer. 

— Muito interessante que o aspecto confiança tenha que estar documentado e auditado. 

— Aí você entra naquela parte de cooperação, nós estamos cooperando, mas nós somos 

competidores, ou seja, essa parte você entra numa área muito complicada pra você 

trabalhar. Realmente, nenhum competidor vai querer chegar numa mesa e abrir exatamente 

quantos produtos colocou no mercado, características desses produtos, nem nada. Por isso 

você tem que ter alguma entidade à parte que vai coletar esses dados, auditar e depois só 

distribuir para cada interessado: ―olha, o custo é tanto e seus KPIs são estes‖. 

— Certo. Baseado em seus volumes, seu custo é tanto! 

— Exato. 

 

c) Sua empresa está envolvida em alguma atividade ou função relacionada à coopetição? Em 

quais? Por favor, explique. 
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— O nosso próprio trabalho de relações governamentais a gente faz sempre através de 

entidades, como a ABINEE, ELETROS, Fórum de TV Digital, a gente está o tempo todo se 

juntando e trocando ideias com empresas que são competidores, buscando soluções que 

atendam a todo o mercado. Esse é o principal exemplo que nós temos no Brasil, hoje, no 

segmento de eletroeletrônicos, em atividades dentro da ABINEE e ELETROS. 

 

a) Sua empresa vê oportunidades de empregar os conceitos de coopetição na gestão da 

cadeia de suprimentos reversa? De que maneira? 

 

— Sim, com certeza. Porque é inviável num país com um território como o do Brasil, cada 

fabricante ter seu próprio sistema de coleta, distribuindo caminhões, pontos de coleta e 

campanhas de marketing por todo o país. Seria totalmente inviável você arcar com todos os 

custos. Então, eu não vejo outra forma de você implementar isso no Brasil com um custo 

mínimo possível. Tem de trabalhar no sentido de coopetição para você reduzir esses custos e 

trabalhar dentro do limite razoável.  

— Perfeito, está claro.  

 

b) Em sua opinião, como a coopetição na gestão da cadeia de suprimentos reversa pode 

impactar o desempenho de sua empresa? 

 

— A coopetição vai melhorar o desempenho financeiro de todos os envolvidos, vai reduzir o 

custo da logística reversa de todos, e aí vai depender de como cada empresa vai conseguir 

explorar melhor isso no sentido de campanhas de marketing, se mostrar no mercado como 

uma empresa que está realmente interessada em fomentar esse tipo de solução, que tipo de 

valor agregado você vai fornecer para o seu cliente, No exemplo que eu dei, você vai fazer 

uma troca, ou seja, vende um produto novo e na entrega o mesmo caminhão já faz a retirada 

do produto anterior. Como cada competidor vai usar a parte de peças coletadas, se isso vai 

poder reverter de alguma forma positiva, então a gente vê que todos terão benefícios. Vai 

depender muito de como cada um vai conseguir explorar isso da melhor forma, pois vai 

afetar o desempenho, trazer algumas empresas para um ponto mais acima no aspecto de 

competitividade e outras mais pra baixo.  

— Ok ―A‖, muito obrigado pelo seu tempo. No final deste estudo, vou compartilhar os 

resultados com você.  
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Entrevistado B 

 

— ―B‖, bom dia, obrigado pelo seu tempo. Essa entrevista faz parte do projeto de dissertação 

do meu Mestrado na Universidade Mackenzie e vamos falar sobre logística reversa, 

coopetição e desempenho. Primeiro, tenho algumas perguntas sobre a gestão da cadeia de 

suprimentos reversa. A primeira delas é:  

 

 

a) Em sua opinião, qual é o conceito de gestão da cadeia de suprimentos reversa? Onde você 

ouviu falar de gestão da cadeia de suprimentos reversa. Por favor, explique em detalhes. 

 

— Vamos lá! A cadeia de suprimentos reversa pós-consumo é você recolher os produtos que 

já foram utilizados por um consumidor e que eles precisam retornar de uma forma onde você 

consiga ter uma destinação correta para não ter nenhuma interferência no meio ambiente e 

mesmo que não sejam jogadas no meio da rua ou de uma forma incorreta. Onde eu ouvi 

falar... Bom, eu participo da associação da ELETROS, onde a gente tem um grupo de 

sustentabilidade que trata sobre este assunto, e da ABREE, que é associação que é a gestora 

de logística reversa de resíduos sólidos. 

— Entendi, perfeito, perfeito. 

 

b) Em sua opinião, de forma geral, as legislações ambientais, como a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, impulsionaram a implantação da gestão da cadeia de suprimentos 

reversa nas empresas? Por quê? 

 

— Primeiro que hoje não existe efetivamente uma política em andamento. Existem alguns 

projetos de lei que estão caminhando, principalmente no âmbito federal. Existem alguns 

ministérios como Meio Ambiente e instituições municipais e estaduais que já têm alguma 

coisa, mas que conflitam hoje com o que a esfera federal está solicitando. E o Brasil está bem 

atrasado porque já existe na Europa, no Japão e em vários outros países e aqui hoje a gente 

não tem uma política. Existe um descarte indevido, e não consigo te afirmar se é porque o 

Brasil tem uma cultura diferente de utilização de produtos. Geralmente não há o descarte, 

existe doação, existe o passar para outra pessoa ou vender um produto usado, então no 

Brasil tem um conceito um pouco diferente, talvez do consumidor em si, de descartar um 

produto, mas isso está mudando. 
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— E você acha que essas legislações que você comentou, mesmo não estando implementadas, 

elas fazem com que as empresas se preparem pelo menos para um dia segui-las, certo? 

— Então, elas vão ter que seguir. Existe hoje e já tem alguns anos que a política federal está 

em trâmite, e isto vai ter que sair, porque realmente, dependendo da linha de produto, é uma 

interferência no ambiente muito grande ―né?‖, porque você não tem onde colocar, onde você 

vai descartar. Aliás, não é só para produtos eletrônicos, é pra tudo no Brasil!  

— Sim, sim. 

— Mas você precisa ter uma forma adequada de fazer isso e que seja cômodo. Acredito que a 

maioria dos consumidores, se tivesse uma forma de você tirar um refrigerador de casa ou 

uma TV, você não jogaria ela no meio da rua, no rio ou ficaria pedindo ―pelo amor de Deus‖ 

para fazer uma doação, porque é muito complicado, não tem como.  

— Ou seja, se houvesse uma estrutura. Então essas legislações podem exigir ou impulsionar 

que as empresas montem esta infraestrutura de alguma maneira; e aí assim as pessoas teriam 

que ser educadas talvez para seguir isto. 

— Sim, principalmente porque o modelo que hoje está sendo sugerido pela indústria é que o 

consumidor, ele teria que arcar ou comprar um voucher ou alguma coisa, porque o produto 

novo tem que custear o produto antigo que vai ser descartado. Então, talvez, para o 

brasileiro seja algo complicado de convencê-lo. 

— Entendi, porque vai sobrar um custo para este consumidor. 

— Sim, porque você não tem mais como cobrar uma taxa por aquilo que já foi vendido no 

passado, ainda mais que aqui, em média, as pessoas ficam com o refrigerador entre 10 e 20 

anos. Uma televisão hoje se muda pela tecnologia. Produtos pequenos, ainda acho que o 

impacto financeiro não é tão grande, mas como é volume alto, e hoje também a gente já não 

tem mais aquele conceito de um liquidificador que tem que durar cinco anos, as pessoas 

compram para durar um ano e, depois que você usa muito e [o produto] está num estado feio, 

você compra outro, é mais simples. 

— Sim, sim. 

— Só que hoje ainda o que é pequeno, muitas vezes é jogado de forma errada dentro do lixo 

comum, que é a coleta do município, e aí acaba tendo um destino complicado, que não é o 

devido. 

— Então, ou seja, o trabalho vai ser, além da própria legislação impulsionar as empresas, 

impulsionar a população depois a seguir este conceito. 

— Com certeza, e acho que isso vai ser um pouco complicado. 
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— Entendi, ―B‖. 

 

c) Como o processo de desenvolvimento de um novo produto pode trazer benefícios para a 

gestão da cadeia de suprimentos reversa? 

 

— Poderia ser positivo, mas aí tem uma análise de custo-benefício, já que você já vai pagar. 

O que está se propondo é que tenha uma taxa visível que vai ser paga na aquisição de um 

novo produto. Então, acho um pouco complicado, acho que ajuda, mas acho que, hoje, custo-

benefício é algo muito pesado. 

— E faz todo o sentido. Agora, é interessante que no caso de sua empresa, vocês compram 

produtos, normalmente, importados, e quem tem o planejamento do produto, o design, é o 

fabricante lá. 

— Sim. 

— Com certeza, com as especificações que vocês passam e tudo mais. Seria interessante, 

teoricamente, se nesse processo, eles já pensassem na logística reversa, como desmontar e tal. 

Mas a prática não é bem assim, certo? 

— Então... Aí vamos lá! Em relação à empresa, hoje a gente trabalha com 50% dos produtos 

de fabricação e desenvolvimento nacional e 50% importados. Os importados, se você 

imaginar que esses fabricantes estão não só fornecendo para o Brasil e para a América do 

Sul, eles estão fornecendo para Europa e para uma série de outros países que já tem políticas 

de resíduos sólidos. 

— Correto. 

— Então, na teoria, isto já deveria acontecer, mas, novamente, é custo-benefício de projetos. 

E acho que também depende da linha de produto, o quanto que custa um produto. Quando a 

gente fala de portáteis, em que o custo médio de um produto é R$ 100,00, é muito 

complicado.  

— Sim, sim. 

— De você, sei lá, fazer um design específico visando ao resíduo sólido. 

— Isto pode aumentar o custo. 

— Isto pode aumentar o custo. 

— Mas poderia ser, talvez, trabalhado. 

— Poderia, mas poderia com certeza. Ainda mais que hoje a fabricação toda é modular, né? 

— Sim, sim. 
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— Ela deveria ser pensada. Ou mesmo quando existe algum material rico, material que no 

descante, ele pode ser aproveitado, ele pode retornar como receita, aí, com certeza, acredito 

que o design interfira. Por exemplo, quando a gente fala de celulares, que aí já tem partes em 

ouro, parte de metais ricos, cobre e tal, que eles façam um design mais apropriado, para que 

na hora do descarte você consiga recuperar estes itens. 

— Exato, exato. É verdade, é verdade. 

 

d) Como é o processo de logística reversa de sua empresa? Ele compreende quais etapas? 

 

— Vamos lá!  Hoje, basicamente nós fazemos parte da ELETROS, que é a associação que 

trata desta parte de gestão de resíduos sólidos. A gente tem uma área dentro da ELETROS 

que é específica para isto. E a gente faz também parte da ABREE, que é a gestora, né? E, 

basicamente, a gente vai trabalhar com estas duas entidades para que a gente esteja 

adequado à política quando ela realmente acontecer. E o cuidado que a gente está tendo 

dentro destas associações é manter os contatos com os outros concorrentes e fabricantes, 

porque, no fim, todo mundo vai ter que pagar. 

— Sim. 

— E acho que a maior preocupação é de quem está dentro da associação, ela 

obrigatoriamente vai pagar. O duro são aquelas que não estão. E elas vão ter que ser 

identificadas, porque senão [as despesas] vão ser rateadas para as organizações que estão 

dentro da associação. Então, acho que isto também é bastante complicado. 

— Ou seja, um desafio: quem não está dentro do processo, como vai arcar com os custos 

também? 

— Eu acredito que, para isto funcionar, tenha de ter uma espécie de sanção para aqueles que 

não estão. Mas já está sendo verificado dentro da ABREE também uma forma de esses 

fornecedores, fabricantes ou importadores pequenos, atuarem e de eles participarem com a 

quantidade ou com o share de mercado que eles têm. 

— Perfeito, perfeito. É uma maneira de equalizar tudo isso. 

— Exatamente. 

 

a) Em sua opinião, qual o conceito de desempenho? Sua empresa adota processos para 

aumentar o desempenho operacional de suas atividades? Quais? 
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— Hoje... Vamos lá! A gente não atua no pós-consumo. O que eu atuo hoje, na reversa, é na 

reversa de pós-vendas. Quando a gente fala de pós-consumo, quer dizer que eu estou 

financiando, com a venda de um produto novo, aquilo que eu estou descartando. Então, hoje, 

isso não tem. Então, a gente atua no processo de pós-venda junto com as assistências 

técnicas. A gente recolhe os produtos que são trocados dos consumidores, e tudo isso retorna 

para um CD centralizado, né?, mas basicamente na parte de pós-vendas. E quando a gente 

fala também de matéria-prima, descarte correto dentro da linha de fabricação, tudo isso 

ocorre, sim. 

— E aí todo esse processo, falando do pós-venda, principalmente, ele é mensurado de alguma 

maneira? Qual é o desempenho, por exemplo, da assistência técnica? Deve ter algum tipo de 

mensuração? 

— Sim... Vamos lá! Dentro da assistência técnica a gente mede efetividade de reparos, 

porque o ideal é que os produtos tenham durabilidade e que a gente repare isso dentro da 

assistência. Então, a gente mede a parte de reparabilidade, consumo de peças, tempo para 

que o reparo seja realizado. Mas são basicamente indicadores de performance dentro desses 

centros de reparo e de assistências técnicas. 

— Entendi, entendi. 

 

b) Sua empresa mensura o desempenho da operação de logística reversa de seus produtos? 

Como? Com quais indicadores? 

 

— Sim, principalmente porque a gente vai ter que recolher, cada um dentro do seu segmento, 

uma porcentagem do peso daquilo que foi vendido. Então, um dos medidores de desempenho 

vai ser esse, vão ter medidores regionais e a nível nacional, mas vai ser em peso daquilo que 

o Governo identifica que vai ter que retornar. 

— Ou seja, vão ter alguns indicadores ou KPIs da própria legislação, do próprio Governo, 

como o peso e talvez até outros, possivelmente? 

— Sim, sim. E depois vão ter indicadores também ... É... Daquilo... Custo. Quanto custou, 

vamos dizer, toda essa cadeia logística reversa. [Ver] aquilo que se conseguiu de receita de 

materiais nobres, e verificar mesmo o quanto que a população está se adequando à 

legislação. 

— Entendi, faz todo o sentido. 
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c) Sua empresa utiliza os indicadores de qualidade, confiabilidade na entrega, flexibilidade 

do processo e eficiência em custos para mensurar o desempenho da logística reversa? 

Como este processo de mensuração está estruturado? 

 

— Vamos lá! Hoje o que é complicado em qualquer processo de entrega de produtos é a 

logística de entregar e ter efetividade nisso. Por exemplo, tomando um produto e o 

consumidor não poder receber, vou ter que pagar mais uma perna da logística. Então, lógico, 

a gente vai trabalhar com uma efetividade de entrega e, provavelmente, na entrega de um 

novo já recolher o antigo, vai fazer um processo de milk run, alguma coisa assim, para ter 

uma efetividade de logística. Isso também vai ser avaliado. Principalmente para produtos 

grandes, isso é muito complicado. 

— Sem dúvida. O custo do transporte. 

— Sim, e o complicado é que quando a gente fala de consumidor, não dá nem pra você fazer 

uma rota específica, é muito complicado. E ainda tem essas legislações, em que locais que 

você pode entrar com carga, horário; então, é assim: uma série de dificuldades, 

principalmente quando a gente fala de capital, né? 

— Os desafios aí são bastante grandes realmente. 

— São. 

— Está claro, "B". 

 

a) Em sua opinião, qual é o conceito de coopetição? Onde você ouviu falar deste conceito? 

Por favor, explique em detalhes. 

 

— Todas as empresas que trabalham dentro das associações, por exemplo da ELETROS, a 

gente já divide informações de mercado pra ver quanto cada um vende. São dessas 

informações que saem o share de mercado de cada empresa. Então, já existe essa 

informação, dependendo da linha de produto, do segmento, se é portátil, linha branca.  

O portátil é muito mensurado pela parte de importação. Então, já existe, pelo menos se tem 

uma cooperação entre as empresas, para dizer quanto cada uma coloca no mercado, o que 

ela traz, quais são os materiais, o que está dentro de produto. E essas associações, elas 

mantêm essas informações. 

— Certo. 
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— Então, não deve ser nada assim tão diferente. Porque o que a gente não vai dividir, lógico, 

é a estratégia comercial, marketing, esse tipo de coisa. Mas, em relação à operação e aquilo 

que as empresas seguem como regulamentação, isso é compartilhado. Todas as empresas, 

não todas, mas as empresas grandes, principalmente, que estão no Brasil, elas precisam 

atuar dentro da regulamentação.  

— Sim, sim. Porque são auditadas, cobradas... 

— Tem o INMETRO e uma série de órgãos que ... Existe uma homologação, uma auditoria 

que elas precisam seguir.  

— Perfeito, perfeito. 

 

b) O que você entende ser necessário para que empresas concorrentes estabeleçam uma 

relação de coopetição? 

 

— Acho que elas precisam entender que é uma cooperação para que todas possam trabalhar 

de uma forma comercial igualitária. Por que, se todo mundo atende a legislação, está 

conforme, vamos dizer assim, com a aplicação de produtos, de materiais, as empresas podem 

competir de uma forma igual, de uma forma mais justa. E é claro, você vai colocar os 

diferenciais de produto, de tecnologia, mas elas vão competir pelo menos todas com uma 

base que é igual para todo mundo. Por que hoje a gente sente muito isso, principalmente com 

os importadores ilegais. Como eles não pagam os mesmos impostos, não seguem as mesmas 

regulamentações, não têm as certificações, a gente sofre porque aí não dá para competir de 

uma forma correta. 

— Não é uma competição justa. 

— Sim, não é uma competição justa. 

— Entendi, entendi. 

 

c) Sua empresa está envolvida em alguma atividade ou função relacionada à coopetição? Em 

quais? Por favor, explique. 

 

— Olha, eu acho que toda a participação nessas entidades, você acaba trocando 

informações, mas são informações de processos, informações sobre como a empresa está 

indo para cada varejo, trabalhando com cada cliente. O que não se divide, lógico, são 

detalhes estratégicos comerciais. Todo o resto é compartilhado, principalmente quando você 
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fala de seguimento. Hoje você tem legislações e muitas coisas assim que são colocadas, que 

são importantes para o produto, níveis de segurança, uma série de coisas. Todas elas são 

compartilhadas e são decididas dentro dessas associações. Então, acho que, assim, a 

informação é divulgada, e os associados, eles têm um comprometimento de quem está dentro 

dessa associação, pois ela tem de seguir; então é uma competição bastante justa. 

— Perfeito, perfeito. Você imagina alguma situação de vocês fazendo um processo de 

coopetição com um competidor em particular por alguma razão? 

— Muito difícil, não é comum. Só através das associações. 

— Está claro. 

 

a) Sua empresa vê oportunidades de empregar os conceitos de coopetição na gestão da 

cadeia de suprimentos reversa? De que maneira? 

 

— Com certeza. Primeiro que existe a possibilidade de a empresa atuar como uma gestora, 

mas imagine o custo disto, de você ir sozinho. E outra, quando a gente fala de logística 

reversa, quando você vai até um cliente, dificilmente você vai conseguir recolher só o que é 

seu, da sua empresa. O cliente, as lojas, elas vão receber o processo de retorno, elas vão ter 

um local para armazenar isso. O varejo é que vai ser o ponto de captação, ele não teria mão 

de obra, ele não teria como fazer ele a classificação por fabricante. Imagine, a gente está 

falando de mil ou fabricantes de cada segmento. É muita coisa para os importadores 

independentes, mais aquilo que o lojista traz por si próprio. Não teria como fazer isso. Seria 

algo, financeiramente, completamente inviável. Tanto operacional quanto financeiro. 

— Perfeito, perfeito, faz todo sentido, fica claro isso. 

 

b) Em sua opinião, como a coopetição na gestão da cadeia de suprimentos reversa pode 

impactar o desempenho de sua empresa? 

 

— Bom, vamos lá! A gestora vai trabalhar para todos de uma forma autônoma, mas ela tem 

um conselho com alguns integrantes dos principais fabricantes que vão estar atuando, para 

que sejam tomadas algumas decisões e definições, ou mesmo de pessoas que têm um pouco 

mais de conhecimento de operação. E eu entendo que precisa de um órgão independente para 

que se faça a gestão, senão parece algo tendencioso. Porque hoje o formato da gestora é que 

ela é um órgão independente, ela tanto vai operacionalizar quanto identificar fornecedores 

em nível Brasil para que se torne uma realidade e que tenha uma efetividade operacional. 
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Mas ela também vai te dizer quanto que aquilo custa, qual que é o peso de cada um, ela vai 

identificar quais são os colaboradores que ela vai trazer. Imagine como se fosse alguns 

órgãos específicos de empresas, de fabricantes fazendo isso, como eles vão chamar outros 

concorrentes ou mesmo importadores menores para fazerem parte de um todo. Não tem como 

isso acontecer.  

— É inviável isso, acaba não funcionando. 

— É inviável e para mim fica com uma cara até antiética, de você chamar essas pessoas. Tem 

realmente que ser um órgão independente. Acho que tem, é lógico, um conselho de 

fabricantes que possa interferir nas decisões. 

— Entendi. Então, "B", essa coopetição pode melhorar o desempenho financeiro dessa cadeia 

de logística reversa, o próprio desempenho operacional, porque vai ter alguém fazendo toda a 

gestão disso, e, no fim do dia, essa coopetição é positiva para o desempenho. 

— Ela é bastante positiva, acho que ela se torna efetiva, operacional e precisa alguém focado 

nisso. As empresas, a gente está focando em outras coisas, a gente quer vender e tornar a 

operação o mais rentável possível. Tem de ser alguém que só vai fazer isso, que vai ser expert 

nisso. E outra: todo esse processo que está sendo proposto, ela mexe com muitos outros 

ministérios, outros departamentos. Tem uma parte fiscal que é gigantesca. O Brasil é cheio 

de fronteiras estaduais, e tudo isso vai ter que voltar para alguns pontos específicos. As 

recicladoras, a maior parte delas está em São Paulo, e então, para tudo isso, precisa de uma 

análise enorme, fiscal, tributária e operacional. É um volume muito grande de informação. 

Seria impossível de fazer sozinho. 

— Ou seja, a coopetição, refletida nas associações, melhora muito o desempenho dessa 

cadeia. 

— Sim, ainda mais que o Brasil é gigante. A logística no Brasil é algo complicadíssimo! 

— A gente sabe disso!! 

— "B", muito obrigado, agradeço todo o seu tempo. 
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Entrevistado C 

 

a) Em sua opinião, qual é o conceito de gestão da cadeia de suprimentos reversa? Onde você 

ouviu falar de gestão da cadeia de suprimentos reversa. Por favor, explique em detalhes. 

 

— Bom, a respeito da gestão da cadeia de suprimentos reversa, principalmente nesta 

indústria que a gente trabalha, que é de eletroeletrônicos, ela é muito clara e trabalha em 

praticamente... A gente sempre vê ela em duas vertentes: tem muita gente que usa o conceito 

de logística reversa para uma das operações que a gente faz aqui também, que é o que a 

gente chama de assistência-técnica de pós-venda, também considerado logística reversa. 

Trazer o produto para casa, consertar e disponibilizar para vender de novo. A gente faz isso, 

não é a nossa maior operação, mas é um conceito de que o produto nasceu matéria-prima, 

fabricou, foi para cliente, um belo dia deixou de ter utilidade ou deu defeito, faz o caminho 

inverso, remanufatura e disponibiliza novamente para venda. 

— É quase como um pós-venda. 

— Sim, é um pós-venda. Então, tem muita gente que, até essa estória de meio ambiente e 

ecologia, o conceito de logística reversa era utilizado nessa parte. Mas, hoje, a parte da 

logística reversa que está mais clara, sendo trabalhada e regulamentada, tem lei, tem projeto 

de lei, tem lobby de um lado, tem lobby de outro no Governo, é a parte da reciclagem. 

Realmente, tirar os produtos do meio ambiente de forma ambientalmente correta. 

— Correto. 

— A gente, por exemplo, que fabrica o produto em si, a impressora, mas também fabrica os 

suprimentos, que são produtos que a gente chama de consumíveis, quer dizer, você troca com 

frequência um cartucho de toner, você troca o cilindro, que é o que fixa a impressão no 

papel. Todos estes produtos são considerados consumíveis, como pneu para o carro. Eles têm 

vida útil e esses produtos têm que ser recolhidos e/ou remanufaturados. Algumas empresas 

utilizam, pegam um cilindro, retrabalham ele e utilizam novamente, pegam um toner limpo, 

"reenchem", "refilam" e põem no mercado de novo. Porque, na verdade, um toner é uma 

carcaça plástica, a gente chama até de um pipe, cheio de pó. A impressora consume o pó, 

mas essa parte está intacta. Então, faz todo o sentido do mundo você utilizá-lo várias vezes. 

Então, a logística reversa no nosso segmento é isso: colocar os produtos e depois, quando 

acabar a vida, acabou a utilização, trazer para reaproveitar ou descartar adequadamente.  
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b) Em sua opinião, de forma geral, as legislações ambientais, como a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, impulsionaram a implantação da gestão da cadeia de suprimentos 

reversa nas empresas? Por quê? 

 

— Sem dúvida nenhuma. As grandes empresas multinacionais, até por uma consciência 

ecológica de meio ambiente, já vinham implementando programas de reciclagem pelo bem do 

planeta, pela imagem da empresa e tudo mais. Porém, a gente sabe que isto é custo, na maior 

parte das vezes. Poucas empresas conseguem transformar isso em receita ou empatar os 

custos. Então, a legislação, ela vem impulsionar as empresas que estavam relutantes em 

implantar isso, principalmente quando se trata de empresas de porte menor, de empresas 

nacionais. No nosso segmento, tem muita gente que comprava impressora importada, e uma 

revenda que só está preocupada em fazer o sourcing, esses caras não tem uma estrutura, uma 

organização impulsionando ela a fazer a reciclagem. Então, a legislação veio cobrir esta 

lacuna e empurrar todo mundo aí nessa direção. Quer dizer, se você trouxe um produto, se 

você é o importador ou fabricante, você é o responsável por todo o clico. Então, eu acho que 

acelerou. Tem muitas forças contrárias, você sabe disso, e essa legislação vem sendo 

discutida há anos, tem gente segurando, tem lobbies fortes, mas assim, existem muitas ações e 

projetos acontecendo nas empresas. Número um: nas grandes pelo meio ambiente; número 

dois: porque a legislação existe, você tem de cumprir. No caso até do nosso segmento, tem 

até para quem fabrica toner no Brasil, onde você tem um desconto a mais no PPB pra quem 

recicla, inicialmente, até 10% ao ano do que foi produzido.  

— Então, um incentivo a mais para que este processo seja implementado. 

— Além da obrigatoriedade pela lei de programação de resíduos e tudo mais, você também 

tem alguns projetos específicos, no caso o PPB, o Processo Produtivo Básico de toners, em 

que você tem 1% de incentivo se você recicla 10% de tudo que você produz.  

— Muito bom! 

 

c) Como o processo de desenvolvimento de um novo produto pode trazer benefícios para a 

gestão da cadeia de suprimentos reversa? 

 

— Com certeza, principalmente, nós que somos responsáveis pela operação e pela logística. 

Se você sabe que o seu produto, principalmente a gente, que tem essas partes consumíveis, 

por exemplo, você sabe que a reciclagem é uma necessidade, é uma realidade, e quanto mais 



167 

 

 

 

o produto for feito de uma forma que você consiga destacar do produto, embalar, 

transportar, reaproveitar ou reciclar, facilita, sem dúvida nenhuma. Então, quando você vê 

isso, você imagina o cartucho do toner da impressora, não vou nem te afirmar que ele foi 

pensado nisso, mas ele atinge as características de um produto preparado para a reversa. 

Porque você abre, encaixa, desencaixa, põe numa caixa e manda. Se você quiser, você abre 

uma tampa, aspira, enche de novo e usa. Quer dizer, em termos de reciclagem, o cartucho do 

toner é perfeito. O cilindro já é mais trabalhoso, tem uma camada, tem de refazer esta 

camada e tal, mas o toner, é assim. Eu acho até que não foi pensado, porque é um negócio 

que existe há muito tempo, mas ele se encaixa perfeitamente. 

— Bem interessante esse ponto, porque ele é uma parte do produto total... 

— Que o próprio usuário pode destacar. Você não precisa mandar um técnico para 

arrancar, tirar e mandar para reciclagem. E você acumula lá, a gente manda uma 

transportadora passar e coletar; então o negócio funciona bem. 

— Perfeito, perfeito, acho que este é um bom exemplo. 

 

d) Como é o processo de logística reversa de sua empresa? Ele compreende quais etapas? 

 

— Funciona da seguinte forma: para nós, nossa empresa é focada em B2B. Quando é B2C, é 

mais complexo você coletar produto. Você imagina o cara que coleta celular, TV, é mais 

complexo. A gente está em clientes que a gente se relaciona. Em clientes que todo mês eu 

mando suprimentos. Então, o meu desenho da logística reversa é todo desenhado baseado 

nessa premissa. Eu mando suprimentos cheios e coleto vazios, entendeu? Eu coleto vazio e 

trago todos aqui. Eu uso uma empresa de transporte que já faz tanto a entrega quanto a 

reversa, e eu faço uma triagem porque a gente tem até um sistema de bonificação. A gente, a 

cada toner tem isso... A gente dá prêmios que convertem em toners. A gente conta pontos e 

damos toners gratuitos. Então, nessa triagem eu também faço a contabilização dos bônus por 

clientes, porque eu conto por modelo e depois eu mando para uma empresa...  Esse é um 

ponto interessante de se dizer: a Oki no Brasil optou por não reaproveitar os suprimentos, a 

gente não "refila", a gente não reutiliza cilindros. É uma questão estratégica. Na empresa de 

impressora, o negócio é muito focado nos suprimentos, a margem vem disso, pois a 

impressora você entrega sem margem, e às vezes é até negativa. 

— É o modelo de negócios. 
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— Sim, é o modelo de negócios de impressão em geral. Então, por ser tão estratégico, o 

processo de fabricar um toner ou um cilindro é controlado, guardado, é quase como a 

fórmula da Coca-Cola, mas não tão difícil de ser produzido. Eles não deixam fabricar em 

qualquer lugar do mundo. Então, a gente até hoje não conseguiu autorização da matriz para 

fazer isso no Brasil, nem sob o argumento da reciclagem ou o argumento até do custo. 

— Sim, sim, importado de outro país é mais caro... 

— Eu tenho que importar o toner, aquele negócio gigante, se você pegar uma impressora 

colorida, o negócio é grande, é pesado. Cores, tem quatro por máquina, mais quatro 

cilindros, são oito por máquina, um para cada cor, então, a companhia, estrategicamente, 

não concorda em abrir este processo para ser feito em todos os lugares do mundo. Faz em 

alguns, onde ela controla e tem o domínio... Ela não abre. Então, o meu processo final é 

reciclagem, entendeu? Eu utilizo uma empresa, que é a Sinctronics, que é da Flextronics, que 

foi desenhada dentro de todos os padrões, até para ter os benefícios do PPB, onde tem um 

índice de reaproveitamento do produto altíssimo. Ela não recicla para botar em aterro ou 

queimar, ela transforma em outros produtos, entendeu? Por isso que a gente usa a 

Sinctronics. Já utilizamos outras empresas, mas que não tinham essa solução de realmente 

reciclar, reaproveitar, elas aproveitavam uma parte e outra era aterro, era queima. Tem 

gente que usa para queimar forno para cimento, a queima final. Mas a Sinctronics não, é a 

proposta dela. É até uma empresa interessante para você conhecer dentro do projeto, se você 

precisar de contato, eu tenho contato lá.  

— Eu agradeço. 

— Eles, o processo deles é reciclar. Eles fazem pallets com plástico, banco de jardim. Como 

eles são da Flextronics, muita coisa eles conseguem reaproveitar e alimentar a própria 

Flextronics como matéria-prima. 

— Muito interessante.  

 

a) Em sua opinião, qual o conceito de desempenho? Sua empresa adota processos para 

aumentar o desempenho operacional de suas atividades? Quais? 

 

— Então, controlar o desempenho, a gente controla porque, não tem jeito, faz parte do 

negócio. O que você não mede, você não melhora, correto? Então, a gente tem indicadores 

da empresa como um todo em várias áreas, não só os financeiros como os operacionais, que 

é mais a minha praia. Focando especificadamente na logística reversa, é um negócio que a 
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gente faz e considero que a gente até faz bem pelo nosso modelo de negócios, pelo nosso 

modelo de produto. Não é onde a gente foca a maior parte dos nossos indicadores. A gente 

tem indicadores sim, a gente tem indicadores de quanto a gente manda, quanto a gente 

recolhe, percentual em peso, quantidade, tal, tal, tal... Até porque a gente utiliza até isso para 

justificar o benefício que o  PPB nos dá, e é obrigatório mostrar. A gente controla também 

um pouco da velocidade da coleta, sendo que a coleta não precisa ser tão rápida quanto a 

entrega. Ela é mais consolidada. Uma coisa é eu te vender um produto que precisa entregara 

para começar a utilizar. Outra coisa é você imprimir. Eu tenho regras para fazer a coleta, 

você tem de ter no mínimo X produtos, senão não compensa eu mandar a transportadora 

passar. Eu tenho um portal, uma extranet onde você cadastra o que você tem lá, e baseado 

nisso eu gero a roteirização logística, eu passo para coletar, depois eu faço e nesse mesmo 

lugar, eu, a bonificação. A gente tem as medidas de tudo isso, como parte desse processo, 

desse sistema. Agora, não é, assim, como você se foca no seu negócio principal que é vender, 

mas os indicadores básicos operacionais que garantem a operação, que garantem que eu 

estou tendo um percentual de coleta, de reciclagem, que eu não estou deixando os produtos 

no cliente aguardando coleta por muito tempo, esses existem. 

 

b) Sua empresa mensura o desempenho da operação de logística reversa de seus produtos? 

Como? Com quais indicadores? 

 

— Percentual de coleta para mim é o principal, quanto eu mando para rua e quanto eu trago 

de volta. A diferença é que é o problema. É um problema para o meio ambiente se alguém 

jogar em algum lugar, e é um problema para o meu negócio, porque você... Faz de conta que 

você é lá do Banco do Brasil, você, todo mês você tem lá cinco, dez mil cartuchos utilizados 

que o Banco do Brasil tem uma logística que ele coleta das agências e põe numa central. 

Você pode devolver para mim e eu dar ambientação adequada, mas tem muita empresa, que a 

gente chama de remanufatura ou cartucheiro, que compra e vai encher com um toner 

genérico e botar no mercado, competindo comigo com um toner dentro do meu cartucho, 

entendeu? Brigando comigo no mercado. Então, tenho dois grandes motivos para coletar os 

meus suprimentos: um, é o meio ambiente; e o segundo é não alimentar a indústria de 

remanufatura. 

— Correto. 
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— Então, por isso que a gente controla os percentuais e tudo mais e sabemos tudo o que a 

gente deixa no mercado e o risco que a gente corre. E a gente trabalha sempre para 

aumentar esse percentual, obviamente. 

— Isso é que é o mais importante: você consegue controlar e ver onde você que subir. 

— Qual cliente que não está devolvendo proporcionalmente, entender o porquê não, ver se 

ele está vendendo. Ele não é proibido de vender, mas a gente tenta trabalhar para... Por isso 

tem esse tipo de bonificação. 

— Perfeito, perfeito. Esses são bons exemplos de indicadores. 

 

c) Sua empresa utiliza os indicadores de qualidade, confiabilidade na entrega, flexibilidade 

do processo e eficiência em custos para mensurar o desempenho da logística reversa? 

Como este processo de mensuração está estruturado? 

 

— Num processo desses, na verdade, você está falando de reversa, certo? Você não está 

falando na qualidade do produto, o produto está perfeito. 

— Sim. 

— Você está falando na qualidade de um processo que funcione, na minha opinião. 

— Correto. 

— Se eu tenho um portal para o cara cadastrar produtos para eu coletar, tem de ser fácil do 

cara cadastrar, o portal tem que estar disponível, tem de funcionar, eu me comprometo com 

tempos de acordo com a região. São informados lá. Quando ele cadastra esse pedido, ele 

sabe em quanto tempo eu devo passar para coletar. Para mim, qualidade é cumprir esse 

processo da forma que eu proponho. E isso sim, a gente acompanha e mede. Eu te falei dos 

indicadores do tempo, da quantidade e tudo mais. Custo, eu tenho todos os custos medidos e 

acompanhados. É um grande desafio! Novamente, para nós é importante até para não 

alimentar uma indústria concorrente, que é a remanufatureira. Porém, quanto mais complexo 

você fizer esse processo, ele tende a ser mais caro, e isso pode virar um problema. 

Principalmente em épocas quando você é muito pressionado por redução de preço, crise, 

todo mundo quer reduzir custos, todo mundo quer gastar menos.  

— É o momento que nós estamos vivendo, inclusive. 

— São coisas que... Porque eu acho que é assim: a cadeia reversa tem de acontecer, ela é 

importante. Só que ela não deve ser paga só pelo fabricante. O fabricante de alguma forma 

põe isso no preço. A partir do momento que você não consegue mais colocar no preço, 
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começa a virar um problema. Você não pode abandonar tudo no mercado, você tem de 

coletar, mas ... Então, a gente controla os custos, a gente vive conversando com empresas 

procurando soluções logísticas mais eficientes, mais baratas. Até de reciclagem a gente já 

trocou de empresa, e a Sinctronics é a terceira empresa que a gente trabalha. Houve redução 

de custos, mas houve, principalmente, por causa desse negócio dela reaproveitar - foi o que 

mais nos chamou a atenção - e os controles que ela tem. O processo de controle dela é muito 

bom comparado com as outras. Mas a gente vive discutindo com o fornecedor soluções mais 

eficientes para a logística reversa, porque o custo, realmente, é uma preocupação muito 

grande. 

 

a) Em sua opinião, qual é o conceito de coopetição? Onde você ouviu falar deste conceito? 

Por favor, explique em detalhes. 

 

— Então, no nosso caso, eu consigo enxergar dois pontos da nossa coopetição: um é no 

próprio processo de fabricação do toner. Existe esse PPB para você fabricar no Brasil que 

na verdade é a fabricação que os japoneses da matriz deixam fazer porque o processo que 

existe no Brasil é praticamente a inclusão de uma etiqueta RFID. Então, não mexe com a 

parte delicada que os japoneses não querem, que é o toner e a tecnologia. Então, eu utilizo 

uma empresa que os outros utilizam. Quem faz isso para mim hoje, faz para os meus 

concorrentes. Então, todos nós utilizamos uma fábrica só para produzir o mesmo produto e 

ali, na verdade, este fabricante estar fazendo para todos melhora o custo que ela me 

proporciona. Não é diferencial competitivo para mim ela fazer só para mim. Eu não tenho 

como chegar e falar:  ―fabricante, não faça mais para ninguém‖. Eu quero mais que ela faça 

para todo mundo para ela me dar um bom custo na operação. E isso, na verdade, estão todos 

os concorrentes lá; e os que não estão lá, estão nos outros fabricantes. 

— Ou seja, vocês estão cooperando na produção e competindo na venda, no mercado. 

— Isso. No mercado, todos nós competimos pelos clientes, mas na produção, os toners dos 

meus concorrentes passam pelo mesmo lugar. E, muito mais que isso, através da ABINEE, a 

gente se reúne e conversa para discutir com o governo esses incentivos (PPB) para fazer esse 

processo no Brasil. Porque se ele não der incentivo eu trago de fora e acabou. Não gero 

emprego. Nada, nada!. Tem uma linha de produção e alguns empregos gerados na cadeia só 

por passar pelos fabricantes para fazer esse processo que nos dá o incentivo em troca. Então, 

nessa hora a gente se reúne, senta na mesa, conversa e discute com o Governo. 
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b) O que você entende ser necessário para que empresas concorrentes estabeleçam uma 

relação de coopetição? 

 

— Então, na verdade, só voltando à questão anterior, não esqueça que tem a segunda parte 

que é a reciclagem. A Sinctronics não trabalha só para mim. 

— Verdade, verdade. 

— Eu não justifico uma fábrica de reciclagem sozinho, tem mais um monte de gente lá; e aí 

não estamos falando só do segmento de impressoras, qualquer coisa ... Lá entra telefone... 

— Outras empresas do setor eletroeletrônico. 

— Isso. Então, existe lá também, todo mundo contrata o mesmo cara para fazer aquilo. Não é 

diferencial competitivo ter ele só para mim. O que as empresas precisam ter? É justamente 

essa visão: eu tenho que saber aonde eu compito, aonde é um diferencial para mim, aonde eu 

conseguir adicionar valor e aonde não. Onde vai ser reciclado o meu produto ou onde ele vai 

ser manufaturado, não muda a forma como eu vou para o mercado. Então, isto eu posso 

dividir custos, conversar, discutir e fazer junto. Até na logística reversa existe um processo 

em andamento na ABINEE. Existe uma empresa criada pela ABINEE, na qual todos nós 

participamos, chamada Green Eletron; e outra da ELETROS, chamada ABREE. Que a gente 

falou muito dessa, a gente participa das discussões, a gente faz parte, aonde coopetição é o 

porquê de ela existir. Todos nós fazemos parte da empresa, todos nós estamos definindo 

regras juntos, pois queremos as empresas de logística, de reciclagem, tudo em conjunto. 

Porque todo mundo que está participando desta conversa, e é a associação inteira, vê que 

não é aí que está o diferencial competitivo, mas tem de ser executado, e faz todo sentido fazer 

em conjunto e dividir os custos. 

— Minimizar os custos. 

— Para todo mundo. 

 

c) Sua empresa está envolvida em alguma atividade ou função relacionada à coopetição? Em 

quais? Por favor, explique. 
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— Eu acabei mencionando na questão anterior, então, fora estes que comentei, não vejo 

outros exemplos de coopetição no nosso segmento. Porque daí o resto agora já estamos 

falando da venda, e a venda, realmente, você não faz em conjunto. 

 

a) Sua empresa vê oportunidades de empregar os conceitos de coopetição na gestão da 

cadeia de suprimentos reversa? De que maneira? 

 

— Na verdade, não só a gente vê como a gente faz. 

— Exato, exato. 

— A gente hoje utiliza já uma empresa de reciclagem que todos os nossos concorrentes, se 

não utilizam, podem utilizar, e estamos participando dos grupos de discussões da ABINEE 

para até avançar nisso. Nesse grupo de discussão, essa empresa que está sendo criada lá, ela 

vai avançar e ter pontos de coleta onde todos vão utilizar, todos vão dividir o custo. Em 

termos de transportadoras, hoje, eu contrato uma transportadora para fazer, mas pode ser 

que eu consiga melhorar muito esse custo na hora que eu fizer isso pela empresa da 

ABINEE.  Eu tento maximizar o máximo, eu defino quantidade, eu defino frequência, agora, 

se eu tivesse um volume muito maior para ser coletado, talvez eu conseguisse fazer isso mais 

barato do que eu faço hoje. Eu vou no limite do meu volume que não é o maior. Imagino que 

eu, associado a outras empresas, possa contratar uma transportadora para fazer rotas de 

coleta em várias regiões, em pontos predeterminados. Isso para o pessoal do B2C, então, é 

sensacional. Eu ainda tenho a vantagem de que são empresas (clientes) que eu me relaciono, 

tenho que passar por lá com minha logística. Agora, imagine o cara que tem que coletar 

notebook, celular de pessoa física. Se não existir ponto de coleta, seja do varejo, seja o 

correio, alguma coisa que vai sair disso aí tudo, é muito caro! Entendeu, então? Essa solução 

para a reversa ela é importantíssima, tanto é que existem empresas sendo criadas e o grupo 

discutindo. Não há dúvidas nisto. 

 

b) Em sua opinião, como a coopetição na gestão da cadeia de suprimentos reversa pode 

impactar o desempenho de sua empresa? 

 

— Se você não fizer isto, o custo começa a ficar muito alto e aí você vai enfrentar o problema 

do aumento da minha coleta versus o impacto dos custos que são sendo analisados. Tem de 

aumentar valor do produto para pagar a reversa, é complicado. Porque o valor do produto é 
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dado pelo mercado, e então, realmente, quanto mais você conseguir fazer isso compartilhado, 

a palavra compartilhar é o futuro para tudo. No negócio, nas empresas, não tem mais jeito, e 

tem muita coisa que você tem que compartilhar. No caso dos bancos, eles aumentaram o 

compartilhamento dos ATMs. 

— Aliás, grande exemplo de coopetição aí. 

— Exatamente. Redução de custo. As antenas e torres de celular, existe muito 

compartilhamento, senão é impossível, tem que ter muita torre. 

— E o custo disto é alto. 

— Então, não há dúvida, você tem de enxergar dentro do seu negócio aonde dá para 

compartilhar e reduzir custos. 

— ―C‖, gostaria de agradecer o seu tempo. Muitíssimo obrigado; foi bastante ilustrativa nossa 

conversa. 
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Entrevistado D 

 

a) Em sua opinião, qual é o conceito de gestão da cadeia de suprimentos reversa? Onde você 

ouviu falar de gestão da cadeia de suprimentos reversa. Por favor, explique em detalhes. 

 

— Vamos falar de gestão, correto? Entidade gestora. Na verdade, o que está concebido aqui 

no Brasil: nos mesmos moldes da Europa, a entidade gestora é uma associação. Geralmente, 

o perfil, a personalidade jurídica dela, é de uma associação sem fins lucrativos com a 

finalidade de fazer a gestão desses resíduos que a gente chama de pós-consumo. O processo 

de logística reversa é para os produtos de pós-consumo para os seus associados, que são, 

geralmente, a indústria, fabricantes ou importadores.  

— E comercializadores, possivelmente. 

— Dentro dessa cadeia existe a possibilidade de algum ente varejista ter também uma 

importação, e aí ele se iguala no mesmo patamar que um fabricante ou importador ou um 

fabricante-importador. E aí ele tem a mesma responsabilidade ambiental, civil, 

administrativa ou criminal em relação ao fabricante ou importador. 

— Perfeito. E existem muitos casos desses, varejistas que importam? 

— Existem, que importam ou que têm marca própria e que também estão equiparados nessa 

mesma responsabilidade. Mas voltando ao que é a formação da entidade gestora: esta 

entidade gestora acaba, geralmente, sendo formada pela própria indústria, que é, 

geralmente, o ponto-alvo do governo. Então, o governo sempre acaba contatando 

diretamente estes fabricantes ou através de suas entidades de representação. E a associação 

é formada, ela tem todo um corpo diretivo, de conselheiros, como qualquer outra associação, 

mas ela tem uma única finalidade que é primeiro: atendimento à conformidade legal, de 

forma grupal, de forma coletiva e, segundo, obviamente a redução sensível de custo desta 

cadeia de logística reversa que se forma. 

— Exato, exato. Eu acho que já pegando este gancho, quando você falou das legislações, a 

segunda pergunta é: 

 

b) Em sua opinião, de forma geral, as legislações ambientais, como a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, impulsionaram a implantação da gestão da cadeia de suprimentos 

reversa nas empresas? Por quê? 
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— Na verdade, a gente não está falando somente de uma regulação de mercado. A gente está 

também falando de políticas públicas. Quando a gente fala da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, ela engloba não só o setor industrial, mas também o resíduo urbano que, de uma 

certa forma, atinge o setor industrial. Vou dar um exemplo: embalagens. Embalagens, ela 

acaba, de uma certa forma, difundindo-se com a gestão de resíduo urbano que é de 

responsabilidade municipal. Então, para embalagens, o mote é muito política pública. 

Quando a gente fala de setores industriais que são tidos como especiais, aqueles que são 

mencionados no artigo 33 e que tem dentro desta Política Nacional de Resíduos Sólidos e 

que, além da responsabilidade, tem a menção de um acordo setorial que é um instrumento 

jurídico para que este processo aconteça, alguns setores são tidos como especiais pela sua 

particularidade. O que posso citar que estão ali: os agrotóxicos, óleos lubrificantes, 

embalagens de óleos lubrificantes, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, lâmpadas e pneus. 

Esses são os setores em que o Governo entende que haveria uma discussão técnica e que 

esses resíduos, ou produtos no pós-consumo, seriam tratados de forma diferenciada do 

resíduo urbano comum, ok? Quando a gente fala de legislação ambiental no Brasil, ela tem 

um arcabouço enorme, bastante complexo; ela tem uma particularidade bastante interessante 

quando a gente pensa que, em hierarquia de leis, às vezes dependendo se eu tenho uma 

legislação municipal mais restritiva, é ela que eu tenho que atender, porque ela tem um 

respeito provavelmente a uma condição geográfica ou até referente ao bioma em que ela 

participe ou pertença, ao qual eu tenha que ter uma tratativa diferente da regra geral; e aí se 

sobrepõe a uma regra geral. 

— Exatamente isso. Ou seja, uma regra geral existe, talvez direcionamentos, mas há regras 

federal, estadual e municipal; e em nível mais municipal é que têm de ser seguida, exatamente 

por pertencer àquele bioma como você comentou. 

— Exato. Havendo uma exceção, e esta exceção é justificada para proteção de um bioma ou 

proteção de uma região específica, esta exceção será respeitada sobrepondo-se a uma 

política estadual ou até federal. Isso é para proteção local. Então, aí se entende que aquilo 

tenha que [se] promover, necessariamente, obrigatoriamente, para ela poder se sobrepor a 

uma condição excepcional local. 

— Entendi.  

 

c) Como o processo de desenvolvimento de um novo produto pode trazer benefícios para a 

gestão da cadeia de suprimentos reversa? 
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— Na verdade, é um tema atual, mas é um tema que ao mesmo tempo já acontece faz muitos 

anos na indústria. Então, tem um tema muito atual que eles chamam de economia circular, 

que nada mais é do que [aquilo que] todas as empresas já fazem por uma questão 

literalmente de economia financeira, mas também de economia processual e também como 

uma questão de gerenciar seu produto no seu ciclo de vida completo. Então, é só um nome 

que foi dado, economia circular, que nada mais é [do que] a indústria já pensando no final 

de vida desse produto e a possível reinserção de partes e peças no seu ciclo produtivo 

novamente. É claro, cada produto tem uma particularidade e tem alguns setores em que é 

possível você ―reinjetar‖ este produto no processo produtivo e fechar este círculo, essa 

economia circular que se fala. Mas existe também particularidades de setores e o tempo em 

que esse produto [está] em uso na mão do consumidor que pode impedir esse processo de 

acontecer na sua plenitude. Então, quando a gente pensa em produtos que possuem mais de 

vinte anos de uso na mão do consumidor, muitas vezes eles tornam dificultoso o trabalho, o 

reuso ou uma reinserção dentro de um produto novo. Muitas vezes, e aí depende muito da 

linha de produto ou do tipo de produto que a gente está comentando, é possível, mas tem de 

respeitar uma série de condições, de ―degradabilidade‖ desse produto, para que ele possa 

ser ―reinjetado‖. Na maioria das vezes esse produto no pós-consumo é alimentado para uma 

indústria de base. Quando a gente fala, por exemplo, de plástico, a gente tem uma gama 

enorme, pelo menos no setor de uso de plástico, e ele, provavelmente, vai ser reinserido em 

uma outra cadeia que não a cadeia do produto original. 

— É tão interessante que você, de um certo modo, já comentou algo da próxima questão. 

 

d) Como é o processo de logística reversa de sua empresa? Ele compreende quais etapas? 

 

— Bom, as etapas, de uma certa forma, estão descritas dentro da própria Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, que é o grande norteador da gestora ou de uma entidade gestora, já que 

é uma lei federal. Que é realmente a instalação de pontos de coleta pelo varejo. Pela 

obrigação legal, a responsabilidade é compartilhada e cadenciada com o varejo, com o 

estabelecimento comercial que comercializa o produto. Então, eles têm obrigação legal de 

instaurar ou iniciar esse processo, que é a ponta de conexão com o consumidor. O 

consumidor deverá, então... Esse verbo é muito forte, mas a gente sabe que tem um trabalho 

muito grande de conscientização. 
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— Trabalho educativo, cultural, certo? 

— Exato, para que este processo aconteça. Então, a primeira parte, o primeiro elo de 

conexão é a instauração de pontos de coleta, que têm uma regra governamental já 

estabelecida, dessa instalação em cinco anos. Como é a regra governamental, cinco anos; e 

eu tenho uma regra estrutural. Essa meta estrutural em cinco anos ela deve ser realizada. 

— E é estrutural em nível de regiões ou em número de pontos de coleta? 

— Em nível de quantidade de habitantes em municípios. Então, tem uma faixa de municípios, 

isso é público, é um edital: acima de 80 mil habitantes, a gente tem de instalar um ponto de 

coleta. Na verdade, o varejo tem que iniciar essa cadeia e quando o varejo inicia essa cadeia 

com a instalação do ponto de coleta, a gestora, ela entra com sua atividade de gerenciamento 

desse ponto de coleta muitas vezes, até o final de cadeia, que é a manufatura reversa. 

— Entendi. 

— Na primeira parte da cadeia do ponto de coleta, a coleta propriamente dita, que é 

proveniente do consumidor, a primeira perna que a gente fala que é logística, que a gente 

chama também de logística primária, provavelmente haverá núcleos, espaços de 

armazenamento temporário, que podem ser também espaço de triagem, mas não de 

desmontagem; e destes pontos haveria uma logística secundária, que aí seria algo mais 

otimizado, ou de possibilidade de separação, segregação por tipo de produto. 

— Para dar uma definição para onde iriam estes produtos. 

— Exato. E o envio para empresas especializadas de manufatura reversa. Então, esse é o 

ciclo macro. Obviamente, a gente sabe que no país vão existir diferentes processos, e aí a 

gente entra um pouco mais no detalhamento que é quanto tempo esse produto fica 

armazenado, que tipo de triagem vai ser feita, que tipo de forma otimizada pode ser feita em 

relação às distâncias logísticas dos pontos de coleta. Talvez consórcios municipais para que 

você possa fazer um pool de coleta, processos de milk run. Então, existem diversos formatos 

que podem ser adotados; e esses formatos mais específicos do que esse processo macro. Esse 

é o processo macro, mas essas formas otimizadas, elas deverão ser estudadas caso a caso. 

— Perfeito, perfeito. 

— Por que a gente vai ter que estudar caso a caso? Porque é um país continental, do 

tamanho de um continente, com diferentes regiões e com infraestrutura diferente, além da 

localidade das empresas de manufatura reversa. Então, tudo vai depender de quanto será 

investido nas regiões para que se tenha este mapeamento logístico que é, em suma, o maior 

custo deste processo. 
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a) Em sua opinião, qual o conceito de desempenho? Sua empresa adota processos para 

aumentar o desempenho operacional de suas atividades? Quais? 

 

— Quando a gente pensa, por exemplo, em empresas de manufatura reversa, que são mais 

conhecidas como recicladores, existem várias formas da gente mapear o desempenho, tanto 

pela sua capacidade produtiva de manufatura reversa, o quanto ela consegue trabalhar esse 

material, que a gente chama de índice de ―reciclabilidade‖, o quanto ela consegue melhorar 

esse material separado e segregado por tipo de resíduo; e aí a gente está falando realmente 

de resíduo, plástico, metal, alumínio, para que ela possa trabalhar e ter maior rentabilidade 

na venda desse resíduo.  

— Perfeito, perfeito 

— Então, existe uma série de maneiras de você medir, mas basicamente é o desempenho e 

sua capacidade "produtiva" (entre aspas mesmo), qual é o seu tamanho de planta, qual é o 

seu investimento em maquinário. São investimentos altos, mas basicamente o resultado final 

desse processo é o seu índice de ―reciclabilidade‖, é o quanto ela consegue recuperar 

daquele produto que ela está recebendo naquela manufatura reversa, naquela fábrica, 

naquela indústria. Quando a gente fala de logística, realmente a gente retoma para aquele 

aspecto importante de regionalidade. Então a gente retoma a conversa de que em alguns 

aspectos, dependendo da característica daquela região, haverá uma adaptação, por um 

processo logístico. Qual que é a grande vantagem do processo logística reversa pós-

consumo, que é o inverso da logística usual?   

— Direta, exato, é. 

— É o tempo, a gente não tem o tempo contra a gente, o lead time não existe, quando a gente 

fala em logística reversa pós-consumo.  

— Você não tem o cliente esperando lá pra receber o produto.  

— Que a gente brinca que é o produto, cheiroso, embalado bonitinho. Pelo contrário, a gente 

vai trabalhar com a porta dos fundos. 

— Porta de saída. 

— Essa porta de saída. E não é um processo muito bonito de se ver. As empresas de 

manufatura reversa não são lugares aprazíveis de serem visitados, mas quando a gente pensa 

em logística e a gente tira o tempo, a gente foca basicamente em otimização de cargas, 
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processos de milk run. São os mais apreciados, que a gente mais deseja: fazer um processo 

de logística primária de milk run bastante otimizado, de forma bastante inteligente. 

— Otimização de roteiros. 

— Exato, de forma bastante inteligente. E a gente entende também que os pontos de 

consolidação são os que vão trazer a inteligência e vão conseguir nos trazer uma melhor 

logística secundária. 

— Perfeito 

— A primária é um mundo ideal, seriam milk run bem otimizados, bem corretos, ou seja eu 

faço em uma única viagem várias coletas em diferentes pontos naquele pool de pontos de 

coleta. Quando eu saio desse ponto de consolidação de onde foram esses produtos, eu teria 

ali que ter ou uma inteligência de triagem, ou uma carga única que me pudesse ser rentável. 

Mas essa carga única nunca vai ter um tempo batendo muito na nossa porta. 

— Isso, não vai ter essa pressão, isso é o fator positivo. É o fator positivo. 

— Exato, é um fator positivo. 

 

b) Sua empresa mensura o desempenho da operação de logística reversa de seus produtos? 

Como? Com quais indicadores? 

 

— Na verdade, a gente imagina até um balanço de massa. Quando a gente pensa em material 

industrial, é o quanto eu produzi, o quanto eu coletei, quanto que fecha essa conta? É claro 

que essa conta nunca vai fechar, porque existe esse miolo importante que está mão do 

consumidor. Eu não tenho como obrigar o consumidor a me devolver pra bater meta, eu 

tenho uma meta setorial, que vou ter que atender obviamente, e anualmente ou 

semestralmente ou bimestralmente, a gente ainda não sabe, isso ainda está em definição com 

o governo, como vai ser o relatório. O que a gente entende, a entidade gestora, ela tem essa 

faculdade e é um pleito, inclusive, da indústria, de que o report seja setorial. Então quem está 

dentro da entidade gestora atende uma meta única, de forma coletiva, e de uma certa forma é 

uma meta setorial. Quando você fala de um processo em que o fabricante importador adotou 

de forma individual e tocou esse processo de forma individual, além das dificuldades naturais 

que ele vai ter, ele vai ter que fazer um report da mesma meta além das cotas setoriais. 

— Além dos custos, certo?  

— Mas eles se equiparam a uma entidade gestora e aí ele tem também que comprovar essas 

metas ao longo dos cinco anos. Então, ao longo dos cinco anos a gente ainda não tem ainda 
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definido quando vai ser essa declaração, pode ser uma declaração anual. Mas, sim, vai ter 

que ter uma contabilização em toneladas de produtos coletados. 

— E existe alguma empresa que preferiria fazer isso sozinha ou a maioria das grandes 

organizações estão se juntando nas gestoras? 

— Então, as empresas, muitas empresas ainda estão em compasso de espera. Vou te falar, 

99% das empresas, pra não falar 100%, sabem que esse custo, ele é impraticável de forma 

individual. Formato individual, ele é massacrante. Aí muitas empresas que não entendiam o 

processo imaginavam assim: "Bom, eu tenho a minha logística, por que eu não faço esse 

processo com a minha logística?". Isso é o primeiro fator de desinformação.  É possível? É 

possível! É custoso? Três vezes mais custoso. Em comparação três vezes mais o que você está 

diluindo dentro de uma associação em que você divide as tristezas, angústias e felicidades. É 

um casamento. 

Quando a gente também, a gente pensa um segundo nível: utilizar minha própria rede de 

assistência técnica ou pós-venda, há uma confusão grande do que é a pós-venda e o pós-

consumo. Eu utilizo a minha rede pós-venda, pra fazer esse processo, que é o que de uma 

certa forma algumas empresas individuais ainda mantém hoje, por uma questão de 

conformidade ou por questões globais, compliance global. Precisa manter um programa 

individual. Então, qual que é a diretiva? Utiliza-se o pós-venda, utiliza-se as assistências 

técnicas como pós-venda, mas isso não é muito sustentável. Por quê? Existe a regra 

governamental de pontos de coleta; e a regra governamental para os pontos de coleta seriam 

mais de 4.000 pontos. Então, nenhuma indústria tem hoje 4.000 pontos de recebimento. 

— E para criar isso e bancar esse custo fica complicado. 

— Aí a gente retoma o custo, que não é só um custo de logística, é um custo estrutural. Aí a 

indústria começou a entender isso, desde a formação da entidade cinco anos atrás, de que 

esse custo seria impraticável sozinho. Por isso a concepção da associação. Então, a 

associação existe por esse cálculo aí de cabeça, conta de padeiro mesmo. Olha, isso aqui não 

fecha, não é uma conta que fecha! A gente precisa ter algo dedicado a esse processo. 

 

a) Em sua opinião, qual é o conceito de coopetição? Onde você ouviu falar deste conceito? 

Por favor, explique em detalhes. 
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— Na verdade, quando a gente estuda modelos de competição dentro de processos de 

logística reversa ao redor do mundo, a gente tem modelos diferentes. Não sei se você chegou 

a se aprofundar nesses modelos de logística reversa ao redor do mundo. 

— Alguns, por exemplo, na Suécia, tem a questão do recolhimento de garrafas, então eles 

fazem exatamente isso: a associação dos fabricantes de bebidas tem uma gestora e, através da 

coopetição, faz um trabalho similar. Lógico que é mais fácil e mais simples porque é vidro e 

tudo mais. 

— Como que funciona: existem dois modelos básicos, na verdade existe um terceiro que é 

único, mas é um modelo monopolista e um modelo competitivo. O modelo monopolista é uma 

única entidade que vem de uma força governamental e a indústria tem que estar dentro desse 

processo. 

— Mas aí o governo, de uma certa maneira, gerenciando ou monitorando, uma coisa assim. 

— Imagine que existe uma agência, como uma agência regulamentadora, e a indústria deve 

pertencer ou contribuir para que essa faça gestão, não só de um tipo de resíduo, mas todos os 

tipos de produtos no pós-consumo, diversos produtos. E essa agência reguladora controla o 

processo de vários setores. Então, o monopolista é quando o governo olha aquilo como uma 

agência reguladora, ela tem que controlar esse mercado de pós-consumo. E existe o modelo 

competitivo. Qual que é o modelo competitivo? A indústria tem a liberdade de montar sua 

gestora, talvez o varejo tenha a liberdade de montar sua gestora, ou indústrias que são 

competidoras no mercado, obviamente, montam entidades gestoras e que competem entre si. 

Esse é o modelo mais básico, mais clássico que existe. Na Europa, existem os dois modelos, 

dependendo do... Dentro da diretiva europeia é permitido os dois modelos, tanto o 

monopolista quanto o competitivo. O que diferencia um do outro é que dentro dos estados-

membros, os estados-membros têm a sua autonomia de legislação nacional. É como se eu 

tivesse uma política de resíduos sólidos para o federal e os outros 27 estados definissem 

modelos diferentes para suas políticas. E essas políticas podem ser competitivas ou 

monopolistas. Aí vamos supor que o estado de São Paulo crie uma agência reguladora e ela 

contenha um sistema monopolista, e aí o Espirito Santo não, eu quero um sistema competitivo 

em que se pode... Eu abro o mercado pra que se crie as entidades gestoras e elas competem 

entre si pra regular o que é a meta e a bater a meta. E atingir a meta. 

— No caso do Brasil, nós estamos no competitivo então? 

— No modelo competitivo. Quando a gente entra dentro... Isso são os modelos. Tem o modelo 

diferente, ele é meio misturado, que é o modelo japonês. Como é que é o modelo japonês? O 
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modelo japonês não deixa de ser competitivo, mas ele é definido por regiões. Qual que é a 

característica principal? Cada fabricante detém uma fábrica de manufatura reversa própria 

e ela faz para todo mundo. Primeiro, são divididos em dois grupos, o grupo A e o grupo B, 

empresas no grupo A e empresas no grupo B. Modelo Competitivo. Dentro desses modelos 

ainda cada fabricante ou importador possui a sua região, e dentro dessa região ele faz o 

processo para todos e divide seu custo. Cada um vai dividir o custo e há um balanço, um 

equilíbrio entre eles para que haja compensação financeira e de metas. É um modelo mais 

complexo, funciona só no Japão. 

— País organizado e tal...  

— Quando a gente fala de resíduos de todos os tipos no Japão, quem cuida é a 

municipalidade, a municipalidade é a agência reguladora. Então, é um sistema hibrido que aí 

a gente cai na municipalidade, e a municipalidade é que faz a gestão, mesmo tendo naquela 

região um fabricante que tenha aquele domínio e faça o processo pra todo mundo. A agência 

reguladora fica de olho.  

— Mas é muito interessante porque aí traz para as necessidades municipais, locais. 

— Deixe eu só complementar um processo pra você: isto eu estou falando de dois sistemas de 

financiamento: competitivo ou monopolista. Quando a gente trata destes sistemas, ele é só a 

cara que o governo quer dar para essa política, que pode ser controlada por ele ou delegada 

para o mercado nesse formato de competitivo. Mas o que depende [para] a definição deste 

sistema é a própria legislação e a responsabilidade. A chave para você entender se o modelo 

é monopolista ou competitivo é a legislação. 

— E o quanto que ela vai realmente cobrar e monitorar para que as coisas aconteçam. 

— Isso, quanto ela quer ter de controle nisso. Então é assim: quando a gente fala de um 

sistema de responsabilidade compartilhada, que é o caso do Brasil, quando a gente olha na 

Política Nacional de Resíduos Sólido, você vai ver lá que a responsabilidade é compartilhada 

e cadenciada. O que significa isso? O sistema vai ser competitivo. E o sistema vai ter, 

obrigatoriamente, a participação de todos os atores dessa cadeia, incluindo o varejo. Então, 

essa é uma responsabilidade compartilhada do sistema. Geralmente ao redor do mundo, a 

gente tem um sistema chamado de responsabilidade do produtor, individualizado. Então, é 

um sistema individualizado do fabricante ou do produtor, que pode ser o fabricante ou o 

importador. Ele tem responsabilidade de 100% por esse processo. O que acontece: ele não 

tem o varejo como responsável, ele tem que implementar 100%, ele é cobrado 100%. Nos 

sistemas monopolistas pode ser utilizado tanto esse sistema individual por fabricante ou 
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importador, como no sistema competitivo. Só que o de responsabilidade compartilhada, 

geralmente, não está replicado no sistema monopolista, ele está no competitivo só. 

 

b) O que você entende ser necessário para que empresas concorrentes estabeleçam uma 

relação de coopetição? 

 

— Em matérias práticas: quando a gente fala de entidade gestora, ela, geralmente, ela é 

oriunda ou de uma associação de representação ou de um pool de empresas que se reúnem 

para fazer a criação dessa entidade gestora. Podem acontecer essas duas formas. Quando da 

criação, existem mecanismos concorrenciais que você precisa utilizar. Por quê? É uma 

reunião de empresas competidoras entre si no mercado, tentando criar um processo em 

comum. Então, obviamente tem que ser submetido ao CADE, o CADE é a agência que vai 

regular e vai verificar o nível de concorrência e se o cunho da associação, a necessidade da 

associação, o porquê essas empresas concorrentes entre si estão se associando, pra evitar 

uma série de coisas: lavagem de dinheiro, corrosão do próprio mercado, dumping, etc.  

Então, assim, existe uma série de condições concorrenciais que fazem, que dão o aval para 

essa associação existir. Mas, basicamente existe uma validação do CADE para entender se 

essas empresas estão se associando, qual é o cunho dessa associação, qual é a finalidade. 

Então, assim, por regra, a ABREE não tem discussão concorrencial, não existe discussão 

concorrencial dentro da ABREE, porque, o cunho dela é ambiental, conformidade e redução 

de custos em uma implementação à larga escala. 

— Perfeito, você comentou claramente. 

 

c) Sua empresa está envolvida em alguma atividade ou função relacionada à coopetição? Em 

quais? Por favor, explique. 

 

— Sim, na verdade, quando existir uma operação, obviamente empresas de auditoria deverão 

ser utilizadas para validar o processo. Então, obviamente hoje a gente já tem auditorias 

fiscais porque a gente tá falando de uma reunião de empresas competidoras entre si, então já 

existe esse nível de auditoria fiscal e financeira, mas obviamente no futuro, com a injeção 

financeira dessas empresas pra sustentar esse sistema, e esse sistema realmente funcionar de 

forma... Com a conformidade legal, com as regras normais, vai realmente haver uma 

fiscalização, uma necessidade de um olhar mais aprofundado. Certamente, empresas de 

auditorias de terceira parte, independentes, fazendo a verificação. 
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Outras entidades gestoras já estão estabelecidas, já tem esse processo, fazem auditoria 

dentro dos sistemas, porque haverá, obviamente. Ai é interessante também te explicar quais 

são os sistemas hoje para políticas de resíduos sólidos. Então, como são divididos os sistemas 

de política de resíduos sólidos? Quando a gente fala de meta é: por que alguns setores têm 

uma meta de 100% e por que alguns outros setores têm uma meta de 17, 20, 30%? Não sei se 

você chegou a verificar isso. Não sei se você entendeu por que umas têm meta 100% e tem 

outras que não. 

— Eu tenho uma visão, mas queria ter um pouco a sua. 

— Então vou te explicar. Quando a gente fala de resíduos, existem duas metodologias no 

mercado, no mundo, que tratam do resíduo no pós-consumo. A primeira metodologia, o 

primeiro sistema chama-se collected and treated. O collected and treated é coletar e tratar, 

eu tenho que coletar 100% e tratar 100%. Quando isso acontece? Quando o resíduo na 

natureza ou na sociedade ou no mercado, ele pode causar um dano à saúde humana e ao 

meio ambiente também. Mas quando ele afeta intimamente o ser humano, ele é alvo de 100%, 

ele não é nem discutível, não há uma discussão do setor industrial com o governo, do tipo:  

―dá pra flexibilizar?‖ Não, não dá.  

— Como é o caso dos agrotóxicos. 

— Exato, a embalagem de agrotóxicos, embalagem de óleos lubrificantes, pneus, por causa 

da questão do acumulo de água. Então, são produto no pós-consumo que a regra é igual em 

qualquer lugar do mundo; ele é um sistema collected and treated. Porque eu coloquei no 

mercado produto, eu tenho que recolher esse produto do mercado. 

— E aí o governo vai monitorar, vão ser controlados esses números todos. 

— Claro, o nível de controle é muito maior para esses sistemas, para esses tipos de produtos 

no pós-consumo, devido ao seu nível de risco à saúde humana ou à sua probabilidade de 

risco.  

Quando a gente fala do outro sistema, o outro sistema é o put on the market, ou seja, é em 

cima de volumes colocados no mercado, put on the market, que é a quantidade colocada no 

mercado. A quantidade colocada no mercado é meramente o balizador da meta, não significa 

que vai ser uma meta realística, não vai ser 100%; ela vai ser uma meta inicial e existe 

sempre uma tendência de crescimento dessa meta.  

— Ou seja, o que se colocou no mercado é o baseline que define a meta, que depois pode ser 

alterada gradualmente de acordo com o tempo. 
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— Exato. E aí como eu meço isto? Geralmente o Governo fala com o setor industrial, a partir 

da publicação da regra, qual é o ano-base. E desse ano-base eu tenho uma meta inicial e ela 

é progressiva. Progressiva em que sentido? Ela vai aumentar ao longo dos anos. Então, eu 

posso começar com três, depois eu posso ir para seis, depois eu posso ir para dez, depois eu 

posso ir... Até eu atingir esse período. Então, o que ele estipula sempre? Um ano-base, o 

período de desenvolvimento, ou seja, o mid range plan desse processo. Geralmente são cinco 

anos, geralmente são, mas não significa que acontece em cinco anos. Geralmente acontece 

em cinco anos e então tem a meta. Na renovação da meta, sempre vai ter um novo período, 

baseado num ano. 

— Um novo baseline. 

— Exato. E aí vai, de forma progressiva. O que o Governo visa atingir? Ele visa, de uma 

certa forma, desafogar o setor público, no sentido de tratativa e gestão desse resíduo que 

fatalmente cai na coleta municipal, mas também, de uma certa forma, é um sistema que está 

baseado numa questão legal, e aí é legislação ambiental global, que é o princípio do 

poluidor-pagador. Então, quem polui paga. Quem polui mais, paga mais! Então, put on the 

market... Então ele está baseado nesse sentido. E aí tem os outros setores, lâmpadas, pilhas e 

baterias e eletroeletrônicos, eles estão nesse sistema, nessa metodologia de put on the market. 

— Perfeito. Poluidor-pagador, ou seja, quem vendeu mais ao mercado tem maior 

responsabilidade.  

— E não deixa de ser justo. Porque quem consome mais, paga mais. E isso em qualquer 

mercado globalizado. 

— E também ganhou mais porque vendeu mais.  

— Exato. Então, em qualquer mercado globalizado ele entende isso. Então, você olha o 

mercado europeu, por exemplo, ou o mercado americano, eles têm a questão... Quem tem um 

carro, aqui no Brasil também; quem tem um carro paga o seu imposto. Se você tem uma casa, 

você paga o imposto de acordo com a metragem... Princípio do poluidor-pagador. Então, ele 

segue esta tendência. 

 

a) Em sua opinião, como a coopetição na gestão da cadeia de suprimentos reversa pode 

impactar o desempenho de sua empresa? 
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— Vale a pena quando a gente imagina que a competição ela está dentro das regras naturais 

de mercado, não a competição ―canibalista‖, mas a competição saudável de mercado, ela 

sempre vai existir.  Em mercados capitalistas, em países abertos à questão de consumo, 

sempre vai ter competição. É saudável quando todos competem na mesma base de 

conformidade, atendimento à legislação e de forma leal, podemos dizer assim, fair. Agora 

quando a gente pensa em mercado de logística reversa no Brasil, vamos fazer esse paralelo 

aqui e colocar na nossa realidade, a competição para esse mercado é extremamente 

irritante.  Porque... É a entidade gestora, ela é um organizador da ideia. Quando o governo 

não entende ou não quer ter uma agência reguladora, um modelo monopolista em que ela 

regula esse mercado, ela abre a possibilidade para que tenha um modelo competitivo, por 

exemplo, que é o nosso. É extremamente saudável que isso exista, não só como entidades 

gestoras, mas também a possibilidade da formação de infraestrutura e criação de 

infraestrutura para que esses negócios aconteçam, por que este é um negócio. 

— Ou seja, as empresas competem, mas elas estão colaborando, cooperando para criar toda 

essa infraestrutura de um certo modo. 

— Sim, elas competem no mercado, dentro da entidade gestora elas cooperam, porque existe, 

obviamente, uma troca de informações que tratam do sistema e da melhoria desse sistema. 

Quando a gente olha para o mercado ainda há muito o que se desenvolver de 

competitividade, e aí eu falo tanto de empresas especializadas em logística reversa para esses 

processos que atendam conformidade, quanto para empresas de manufatura reversa. Hoje a 

gente tem uma deficiência gigantesca. Nós temos na região norte e nordeste a ausência 

completa de empresas que podem competir, que podem ser um fornecedor em potencial 

futuro. Então, esse nível de coopetição é interessante, eu sei que tá me perguntando em nível 

de cooperação, competição entre os associados. É claro que sim, a indústria ela conhece o 

seu produto, ela enxerga esse processo e ela sabe que esse processo tem dois lados, tem o 

lado do custo, que é o custo de existir. A partir do momento em que você está em um país, 

você tem que cumprir a legislação; e esse custo de pós-consumo, ele vai cair na sua conta 

mais cedo ou mais tarde. Obviamente, depende muito da força política do Governo, mas vai 

acontecer. Quando a gente olha para o lado competitivo entre as empresas, são vedadas as 

discussões de competitividade dentro da associação. A única competitividade permitida 

dentro da associação é em relação aos fornecedores, a gente analisar os fornecedores. Entre 

os associados há a cooperação, porque é aquele momento em que eles precisam levar uma 
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única demanda em que todos eles tenham consenso, que eles possam atender a essa 

demanda.  

— Perfeito, exatamente isso. Você colocou de uma maneira muito clara, que é exatamente o 

que estou procurando estudar aqui, ver oportunidades de coopetição, onde as empresas vão 

cooperar em uma demanda específica, mas continuar competindo no mercado. 

— Sim, elas competem no mercado, mas a associação, ela tem vedações muito claras. Uma 

vedação muito clara que eu posso te falar que, geralmente, acontece nas entidades gestoras é 

que quem representa os associados aqui não podem ser pessoas, por exemplo, de vendas ou 

de marketing. Ou é pós-venda ou é back office, ou alguém é da área ambiental, muito 

especialista ou são pessoas de relações governamentais ou, enfim, são sempre pessoas 

responsáveis por áreas diversas, mas que não podem ser da área comercial. 

— Para não acirrar a concorrência, senão você perde a cooperação. 

— Exato. Porque é um assunto vedado e isso consta inclusive em estatuto: não se discute 

competitividade dentro da entidade gestora.  

— Perfeito. Quero agradecer mais uma vez o seu tempo. Foi muito positiva nossa conversa. 
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APÊNDICE D 

 

ENTREVISTADO A 

 

Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
Principais Narrativas 

Gestão da 

cadeia de 

suprimentos 

reversa / 

logística 

reversa 

dar pra isso toda a parte de 

marketing 

À primeira vista isso veio como um custo. 

Obviamente, uma vez que a gente vai 

começar a implementar isso, a gente vai 

tentar dar pra isso toda a parte de 

marketing, toda a parte de transcrição para 

mostrar a parte bonita de você fazer 

logística reversa, o ganho pra empresa, pra 

a imagem da empresa, o ganho pra 

sociedade e tudo mais. Mas, a gente não 

pode deixar de ter em mente que isso é um 

custo pra empresa que, mais cedo ou mais 

tarde, pode acabar impactando no preço 

dos produtos a serem comercializados.  

se bem trabalhado, sim 

(benefício) 

Hoje a gente já tem vários projetos-piloto 

no Brasil onde você, fazendo a logística 

reversa, principalmente no mercado de 

celulares, você consegue ter um retorno 

financeiro disso. A operação como um 

todo se paga.  

desempenho financeiro, vai 

piorar 

Em termos de desempenho financeiro, num 

primeiro momento vai piorar.  

business plan 

Você acaba colocando pra fazer parte na 

hora que você está fazendo seu business 

plan‖ 

impactando no preço dos 

produtos  

Mais cedo ou mais tarde, pode acabar 

impactando no preço dos produtos a serem 

comercializados.  

reaproveitar   

reciclar   

imagem   

governo   

obrigatória, obrigatoriedade   

obrigado a seguir   

legislação local   

ministério, Ministério do Meio 

Ambiente 
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Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
Principais Narrativas 

empresas  responsáveis   

coleta de produtos    

veio como um custo   

difícil alteração  produto   

custo altíssimo    

maioria das empresas no Brasil 

não criar um produto específico 

A grande maioria das empresas no Brasil 

não tem essa facilidade para você criar um 

produto específico para o mercado 

brasileiro. Então, hoje isso não está sendo 

considerado. (EA). 

não  considerado   

ninguém olhando 

Ninguém olhando pra isso, desenvolver um 

produto já pensando na logística sua 

reversa. (EA) 

desenvolver produto pensando 

na logística reversa  
  

global pra produtos pequenos 

rotatividade alta  

 Quando a gente está falando de 

eletroeletrônicos, produtos eletrônicos de 

pequeno porte, você tem muita tecnologia 

envolvida, fica muito difícil você 

reaproveitar aquele mesmo dispositivo uma 

ou duas gerações depois. (EA) 

difícil reaproveitar    

duas formas de fazer a coleta    

equipamentos de pequeno e até 

médio porte 
  

onde o usuário vai depositar o 

produto 
  

    

passa na casa do usuário.   
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Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
Principais Narrativas 

processo  complexo e custoso 

É um processo muito mais complexo e 

custoso. O que a gente tenta casar aqui, o 

que a indústria está planejando pra fazer 

quanto a isso? No nosso caso, tentar fazer 

vendas casadas onde você vai adquirir um 

produto novo, um eletrodoméstico de 

grande porte para sua casa, a gente já te dá 

a opção: "olha, quando eu estiver levando o 

seu refrigerador novo, quer que eu retire o 

seu refrigerador que está lá?" E daí eu 

consigo utilizar o mesmo meio de 

transporte, a mesma visita, o mesmo 

agendamento, o mesmo pessoal e você 

consegue reduzir muito o custo. É um dos 

principais pontos que a gente está vendo, 

assim que for implementado esse trabalho. 

É uma das linhas com as quais nós vamos 

trabalhar. (EA) 

  

Desempenho 

KPIs em todas as atividades    

para medir desempenho    

sempre acompanhando   

tem que fazer    

buscando redução de custo   

cooperação   

cooperativa responsável por 

coleta e destinação 
  

elaboração dos relatórios    

desempenho financeiro  vai 

piorar 
  

custo grande para adaptar 

logística reversa  

A gente vai ter um custo muito grande para 

conseguir adaptar o modelo de logística 

reversa que vai se adequar ao Brasil (EA) 
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Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
Principais Narrativas 

primeiros indicadores obrigados  

a apresentar ao Governo 

Eu tenho que ter os indicadores principais 

pelos quais nós seremos cobrados, é 

quantidade de produtos coletados, por 

modelo, peso estimado disso, ou seja, 

quantas toneladas por mês eu estou 

recolhendo de celulares, de geladeira, 

fogão, de televisores, quanto que eu estou 

retirando do meio ambiente desse lixo em 

potencial para ser tratado de uma forma 

adequada. Esses são os principais 

indicadores que nós teremos. (EA) 

seremos cobrados   

quantidade de produtos 

coletados 
  

por modelo    

peso estimado    

segundo saber o custo estimado  

Depois, num segundo passo, é lógico que 

nós temos que saber o custo disso, porque 

a gente vai estar bancando todo esse custo 

dessa operação. Então temos que saber o 

custo estimado disso para eu saber se tenho 

que colocar algum valor a mais no valor 

dos produtos novos que estou vendendo 

para arcar com esse custo do passado.(EA) 

dois modelos   

mensurar quanto exatamente faz 

parte de resíduos 

eletroeletrônicos 

  

estado dos produtos coletando 

Olhar também o estado dos produtos que 

estamos coletando, se são produtos sem 

nada que se possa aproveitar, produtos que 

eu consigo aproveitar algumas partes e 

peças ou se são produtos seminovos, que 

poderiam, por exemplo, ser objeto de uma 

doação para alguma entidade ou lugar, e 

com esse valor eu conseguir gerar eu 

reduzir o meu custo de fazer a coleta (ea) 
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Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
Principais Narrativas 

Coopetição 

lobby das associações de classe 

Nós temos uma série de competidores com 

os quais temos uma série de pontos em 

comum e é mais fácil a gente se juntar para 

tentar debater, levar isso para autoridades, 

implementar programas em conjunto 

reduzindo os custos. E depois a gente tem a 

parte de marketing e comercial, que a gente 

está brigando em outro fórum." (EA) 

competidores 

Quer dizer, o fato de eu competir com uma 

empresa X não quer dizer que eu não possa 

ter com essa mesma empresa X um 

programa de coleta de resíduos sólidos que 

vá reduzir o custo do meu produto, assim 

como vai reduzir o custo do meu 

concorrente. Tem horas que a gente tem de 

saber como trabalhar em conjunto e tem 

horas que a gente tem de saber trabalhar 

como competidores. (EA) 

pontos em comum    

se juntar   

debater   

levar para autoridades   

implementar programas em 

conjunto  
  

reduzindo os custos    

programa de coleta de resíduos 

sólidos 
  

reduzir o custo do produto   

também reduzir o custo do  

concorrente 
  

ser bem estabelecido 

No caso de logística reversa, por exemplo, 

eu coloco um caminhão na rua, esse 

caminhão coletou uma tonelada de 

produtos. Ali nós vamos ter produtos da 

minha empresa, do concorrente A, B, C ou 

D, como eu vou dividir isso se eu tiver uma 

tonelada e cinco concorrentes ali, como a 

gente divide isso? Simplesmente dividir 

por cinco o custo disso? Ou isso vai ser 

proporcional ao market share que cada um 

tem ou o market share que cada um teve 
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Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
Principais Narrativas 

no passado? Essa é uma grande dificuldade 

que ainda está sendo trabalhada aqui no 

Brasil, ou seja, a gente ainda está buscando 

a melhor fórmula de como dividir este 

custo de acordo com o market share de 

cada fabricante. Se eu não faço isso, eu 

teria uma etapa adicional que seria, depois 

de coletado todos os resíduos, ainda 

colocar alguém para ficar olhando: "esse 

produto aqui veio da marca X, então vai 

pra ele, esse outro é da marca Y..." e tudo 

mais. Então, existe uma dificuldade 

adicional pra tudo isso. (EA) 

muito claro quais são as regras    

regras mensurar KPIs 

Tem de ser bem estabelecido, tem de estar 

muito claro quais são as regras pra 

mensurar os KPIs e como esses KPIs serão 

divididos entre as empresas. 

confiança traduzir pra dados 

auditados 
  

KPIs porcentagem cada 

empresa 
  

muito complicada    

dificuldade 

Nenhum competidor vai querer chegar 

numa mesa e abrir exatamente quantos 

produtos colocou no mercado, 

características desses produtos, nem nada. 

Por isso você tem de ter alguma entidade a 

parte que vai coletar esses dados, auditar e 

depois só distribuir para cada interessado: 

"Olha, o custo é tanto e seus KPIs são 

estes". (EA) 

auditar   

entidades   

Abinee, Eletros, Fórum de TV 

Digital 
  

se juntando   

trocando ideias    

buscando soluções   
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Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
Principais Narrativas 

inviável  arcar com todos os 

custos 

Inviável você arcar com todos os custos. 

Então, eu não vejo outra forma de você 

implementar isso no Brasil com um custo 

mínimo possível. Tem de trabalhar no 

sentido de coopetição para você reduzir 

esses custos e trabalhar dentro do limite 

razoável. (EA) 

coopetição para reduzir custos   

melhorar desempenho 

financeiro 

A coopetição vai melhorar o desempenho 

financeiro de todos os envolvidos, vai 

reduzir o custo da logística reversa de 

todos, e aí vai depender de como cada 

empresa vai conseguir explorar melhor isso 

no sentido de campanhas de marketing, se 

mostrar no mercado como uma empresa 

que realmente interessada em fomentar 

esse tipo de solução, que tipo de valor 

agregado você vai fornecer para o seu 

cliente. (EA) 

reduzir o custo da logística 

reversa  
  

mostrar no mercado    

valor agregado cliente   

competitividade   
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ENTREVISTADO B 

 

Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
Principais Narrativas 

Gestão da 

cadeia de 

suprimentos 

reversa / 

logística 

reversa 

recolher 

A cadeia de suprimentos reversa pós-

consumo é você recolher os produtos que 

já foram utilizados por um consumidor e 

que eles precisam retornar de uma forma 

onde você consiga ter uma destinação 

correta para não ter nenhuma interferência 

em meio-ambiente e mesmo que não 

sejam jogadas no meio da rua ou de uma 

forma incorreta. (Entrevistado B) 

reaproveitar   

legislação, legislação local   

descartar errado 

Acredito que a maioria dos consumidores, 

se tivesse uma forma de tirar um 

refrigerador de casa ou uma TV, você não 

jogaria ela no meio da rua, no rio ou 

ficaria pedindo pelo amor de Deus para 

fazer uma doação, porque é muito 

complicado, não tem como. 

jogado errado 

Muitas vezes é jogado de forma errada 

dentro do lixo comum, que é a coleta do 

município, e aí acaba tendo um destino 

complicado, que não é o devido. 

lei   

projeto de lei   

obrigatória, obrigatoriedade   

regulamentada, regulamentação   

lacuna   

legislação impulsionar   

impactando no preço dos 

produtos  
  

alterar custo produto   

custo da logística reversa   

custo pra empresa    

incorreto   

sustentabilidade   

política   

retornar    

interferência em meio ambiente    
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Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
Principais Narrativas 

meio ambiente    

descartar   

difícil alteração do produto   

custo altíssimo    

maioria das empresas no Brasil 

não criar um produto específico 

A grande maioria das empresas no Brasil 

não tem essa facilidade para você criar um 

produto específico para o mercado 

brasileiro. Então, hoje isso não está sendo 

considerado (EA) 

não  considerado   

ninguém olhando 

Ninguém olhando pra isso, desenvolver 

um produto já pensando na logística 

reversa do mesmo. (EA) 

desenvolver produto pensando 

na logística reversa  
  

global pra produtos pequenos 

rotatividade alta  

Quando a gente está falando de 

eletroeletrônicos, produtos eletrônicos de 

pequeno porte, você tem muita tecnologia 

envolvida, fica muito difícil você 

reaproveitar aquele mesmo dispositivo 

uma ou duas gerações depois. (EA) 

difícil reaproveitar    

custo-benefício muito pesado 
Acho que hoje, custo-benefício é algo 

muito pesado. (EB) 

depende da linha de produto 

Então, na teoria, isto já deveria acontecer 

mas, novamente, é custo-benefício de 

projetos. E acho que também depende da 

linha de produto, o quanto que custa um 

produto. Quando a gente fala de portáteis, 

que o custo médio de um produto é R$ 

100,00, é muito complicado. (EB)  

quanto que custa um produto 

De você, sei lá, fazer um design específico 

visando ao resíduo sólido. Isto pode 

aumentar o custo. (EB) 

portáteis, muito complicado   

design específico    

aumentar custo   
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Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
Principais Narrativas 

poderia com certeza 

Ela deveria ser pensada. Ou mesmo 

quando existe algum material rico, 

material que no descante, ela pode ser 

aproveitada, ela pode retornar como 

receita, aí, com certeza, acredito que o 

design interfira. 

Por exemplo, quando a gente fala de 

celulares, que aí já tem partes em ouro, 

parte de metais ricos, cobre e tal, que eles 

façam um design mais apropriado para que 

na hora do descarte você consiga recuperar 

estes itens. (EB) 

faz também parte da ELETROS 

e ABREE  

Hoje, basicamente nós fazemos parte da 

ELETROS que é a associação que trata 

desta parte de gestão de resíduos sólidos. 

A gente tem uma área dentro da 

ELETROS que é específica para isto. E a 

gente faz também parte da ABREE que é a 

gestora, né? E, basicamente, a gente vai 

trabalhar com estas duas entidades para 

que a gente esteja adequado à política 

quando ela realmente acontecer. (EB) 

associação que trata desta parte 

de gestão de resíduos sólidos 
  

  

Desempenho 

assistência técnica     

indicadores de performance 

dentro das assistências técnicas 
  

mede efetividade de reparos   

mede a reparabilidade   

mede consumo de peças   

mede tempo de reparo realizado   

medidores que Governo 

identifica 

Então, um dos medidores de desempenho 

vai ser esse. Vão ter medidores regionais e 

em nível nacional, mas vai ser em peso 

daquilo que o Governo identifica que vai 

ter que retornar. (EB) 

indicadores do custo 

E depois vão ter indicadores também ... 

É... Daquilo... Custo, custou, vamos dizer, 

toda essa cadeia logística reversa 

indicadores  de receita de   



199 

 

 

 

Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
Principais Narrativas 

materiais nobres 

dificuldades Qualidade, confiabilidade, eficiência, 

flexibilidade complicado 

  

Coopetição 

empresas dentro das associações 

É uma cooperação para que todas possam 

trabalhar de uma forma comercial 

igualitária. Por que, se todo mundo atende 

a legislação, está conforme, vamos dizer 

assim, com a aplicação de produtos, de 

materiais, elas podem competir de uma 

forma igual, de uma forma mais justa. 

(EB) 

divide informações de mercado    

cooperação entre as empresas   

dizer quanto cada uma coloca no 

mercado 
  

associações mantêm  

informações 

Então, já existe, pelo menos se tem uma 

cooperação entre as empresas, para dizer 

quanto cada uma coloca no mercado, o 

que ela traz, quais são os materiais, o que 

está dentro de produto. E essas 

associações, elas mantêm essas 

informações. (EB) 

operação e regulamentação é 

compartilhado 
  

cooperação   

não vai dividir estratégia 

comercial, marketing, 

A gente não vai dividir, lógico, é a 

estratégia comercial, marketing, esse tipo 

de coisa. Mas, em relação à operação e 

aquilo que as empresas seguem como 

regulamentação, isso é compartilhado. 

(EB) 

competidor   

entender cooperação 

Acho que elas precisam entender que é 

uma cooperação para que todas possam 

trabalhar de uma forma comercial 

igualitária (EB) 

participação entidades   
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só através das associações 

A gestora vai trabalhar para todos de uma 

forma autônoma, mas ela tem um conselho 

com alguns integrantes dos principais 

fabricantes que vão estar atuando para que 

sejam tomadas algumas decisões e 

definições, ou mesmo de pessoas que têm 

um pouco mais de conhecimento de 

operação. E, eu entendo que precisa de um 

órgão independente para que se faça a 

gestão, senão parece algo tendencioso. Por 

que hoje o formato da gestora é que ela é 

um órgão independente, ela tanto vai 

operacionalizar quanto identificar 

fornecedores em nível Brasil para que se 

torne uma realidade e que tenha uma 

efetividade operacional. Mas ela também 

vai te dizer quanto que aquilo custa, qual 

que é o peso de cada um. Ela vai 

identificar quais são os colaboradores que 

ela vai trazer. Imagine se fosse alguns 

órgãos específicos de empresas, de 

fabricantes fazendo isso, como eles vão 

chamar outros concorrentes ou mesmo 

importadores menores para fazerem parte 

de um todo? Não tem como isso acontecer. 

(EB) 

trocando informações   

informações de processos   

trabalhando com cada cliente   

custo de ir sozinho 

Existe a possibilidade de a empresa atuar 

como uma gestora, mas imagine o custo 

disto, de você ir sozinho. E outra: quando 

a gente fala de logística reversa, quando 

você vai até um cliente, dificilmente você 

vai conseguir recolher só o que é teu, da 

sua empresa. O cliente, as lojas, elas vão 

receber o processo de retorno, elas vão ter 

um local para armazenar isso. O varejo é 

que vai ser o ponto de captação, ele não 

teria mão de obra, ele não teria como fazer 

ele a classificação por fabricante. Imagine, 
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chaves 
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a gente está falando de mil fabricantes de 

cada segmento. É muita coisa para os 

importadores independentes, mais aquilo 

que o lojista traz por si próprio. Não teria 

como fazer isso. Seria algo 

financeiramente completamente inviável. 

Tanto operacional quanto financeiro. (EB) 

dificilmente  recolher só o teu   

financeiramente inviável   

efetividade operacional   

bastante positiva   

efetiva   
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ENTREVISTADO C 

 

Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
Principais Narrativas 

Gestão da 

cadeia de 

suprimentos 

reversa / 

logística 

reversa 

recolher   

reaproveitar   

legislação, legislação local   

descartar errado   

jogado errado   

lei   

obrigatória   

regulamentada,   

legislação local   

legislação impulsionar 

Eu acho que acelerou, tem muitas forças 

contrárias, você sabe disso. Essa legislação 

vem sendo discutida há anos, tem gente 

segurando, tem lobbies fortes, mas assim, 

existem muitas ações e projetos 

acontecendo nas empresas. Número um: 

nas grandes pelo meio ambiente; número 

dois: porque a legislação existe, você tem 

de cumprir. 

impactando no preço dos 

produtos  
  

alterar custo produto   

custo da logística reversa   

custo pra empresa    

política   

retornar    

descartar   

difícil alteração  produto   

custo altíssimo    

impactando no preço    

programas   

imagem 

As grandes empresas multinacionais, até 

por uma consciência ecológica de meio 

ambiente, já vinham implementando 

programas de reciclagem pelo bem do 

planeta, pela imagem da empresa e tudo 

mais.  
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com certeza 

Com certeza, principalmente, nós somos 

responsáveis pela operação e pela 

logística. Se você sabe que o seu produto, 

principalmente a gente que tem essas 

partes consumíveis, por exemplo, você vê 

que a reciclagem é uma necessidade, é 

uma realidade, quanto mais o produto for 

feito de uma forma que você consiga 

destacar do produto, embalar, transportar, 

reaproveitar ou reciclar, facilita, sem 

dúvida nenhuma. Então, quando você vê 

isso, você imagina o cartucho do toner da 

impressora, não vou nem te afirmar que 

ele foi pensado nisso, mas ele atinge as 

características de um produto preparado 

para a reversa. Porque, você abre, encaixa, 

desencaixa, põe numa caixa e manda. Se 

você quiser, você abre uma tampa, aspira, 

enche de novo e usa. Quer dizer, em 

termos de reciclagem, o cartucho do toner 

é perfeito. O cilindro já é mais trabalhoso, 

tem uma camada, tem de refazer esta 

camada e tal, mas o toner, é assim. Eu 

acho até que não foi pensado, porque é um 

negócio que existe há muito tempo, mas 

ele se encaixa perfeitamente. (EC) 

partes consumíveis   

uma necessidade   

uma realidade   

reaproveitar ou reciclar   

facilita   

complexo você coletar produto   

mando suprimentos cheios e 

coleto vazios 
  

meu processo final é reciclagem   

programa de incentivo para 

coleta 
  

  

Desempenho   

Então, controlar o desempenho, a gente 

controla porque, não tem jeito, faz parte do 

negócio. O que você não mede, você não 
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melhora, correto. (EC) 

não é onde a gente foca 

indicadores 

Não é onde a gente foca a maior parte dos 

nossos indicadores. (EC) 

indicadores de quanto  manda   

quanto recolhe   

percentual em peso   

para justificar o benefício    

é obrigatório mostrar   

velocidade da coleta   

acompanha e mede 
Qualidade é cumprir esse processo da 

forma que eu proponho. (EC) 

indicadores do tempo   

da quantidade    

  

Coopetição 

utilizo uma empresa que os 

outros utilizam 

Nós utilizamos uma fábrica só para 

produzir o mesmo produto e ali, na 

verdade, este fabricante estar fazendo para 

todos, melhora o custo que ela me 

proporciona, não é diferencial competitivo 

para mim ela fazer só para mim. Eu não 

tenho como chegar e falar: "fabricante, não 

faça mais para ninguém". Eu quero mais 

que ela faça para todo mundo para ele me 

dar um bom custo na operação. É isso. Na 

verdade, estão todos os concorrentes lá, e 

os que não estão lá, estão nos outros 

fabricantes". (EC) 

melhora o custo 

A gente se reúne e conversa para discutir 

com o governo esses incentivos (PPB) 

para fazer esse processo no Brasil. Porque, 

se ele não der incentivo, eu trago de fora e 

acabou. Não gero emprego. Nada, nada! 

Tem uma linha de produção e alguns 

empregos gerados na cadeia só por passar 

pelos fabricantes para fazer esse processo 

que nos dá o incentivo em troca. Então, 

nessa hora a gente se reúne, senta na mesa, 

conversa e discute com o Governo. (EC) 

dar um bom custo na operação   

reúne e conversa    
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discutir com o governo   

concorrente   

competidor   

saber aonde eu compito   

definindo regras juntos 

Todos nós fazemos parte da empresa, 

todos nós estamos definindo regras juntos, 

queremos as empresas de logística, de 

reciclagem, tudo em conjunto. Porque todo 

mundo que está participando desta 

conversa, e é a associação inteira, vê que 

não é aí que está o diferencial competitivo, 

mas tem de ser executado e faz todo 

sentido fazer em conjunto e dividir os 

custos. (EC) 

ABINEE   

Green Eletron    

ABREE, ELETROS   

conversar   

discutir    

participar das discussões   

fazer junto   

dividir custos,     

muito caro   

solução  reversa  é 

importantíssima 
  

todos  dividirem o custo   

melhorar custo transportadora   

pessoal do B2C é sensacional 

Imagine o cara que tem que coletar 

notebook, celular de pessoa física. Se não 

existir ponto de coleta, seja do varejo, seja 

o correio, alguma coisa que vai sair disso 

aí tudo, é muito caro! Entendeu, então, 

essa solução para a reversa ela é 

importantíssima? Tanto é que existem 

empresas sendo criadas e o grupo 

discutindo, não há dúvidas nisto. (EC) 
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compartilhar é o futuro  

Se você não fizer isto, o custo começa a 

ficar muito alto e aí você vai enfrentar o 

problema do aumento da minha coleta 

versus o impacto dos custos que são sendo 

analisados. Tem de aumentar valor do 

produto para pagar a reversa, é 

complicado. Porque o valor do produto é 

dado pelo mercado. Então, realmente, 

quanto mais você conseguir fazer isso 

compartilhado, a palavra compartilhar é o 

futuro para tudo. (EC) 

Redução de custo efetivo   
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Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 
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Gestão da 

cadeia de 

suprimentos 

reversa / 

logística 

reversa 

reaproveitar 

O processo de logística reversa é para 

os produtos de pós-consumo para os 

seus associados que são, geralmente, a 

indústria, fabricantes ou importadores.  

reciclar   

imagem   

governo   

obrigatória   

obrigado a seguir   

legislação local   

ministério, Ministério do Meio 

Ambiente 
  

empresas  responsáveis   

coleta de produtos    

produtos pós-consumo   

responsabilidade ambiental   

associação   

legislação ambiental   

tema atual   

gerenciar seu produto    

ciclo de vida completo 

Uma questão de gerenciar seu produto 

no seu ciclo de vida completo. Nada 

mais. É a indústria já pensando no final 

de vida desse produto e a possível 

reinserção de partes e peças no seu 

ciclo produtivo novamente. (AD) 

reinserção de partes e peças   

particularidade  

É claro, cada produto tem uma 

particularidade e tem alguns setores em 

que é possível você ―reinjetar‖ este 

produto no processo produtivo e fechar 

este círculo, essa economia circular que 

se fala. (ED) 

em setores é possível ―reinjetar‖ 

produto no processo produtivo  
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novo  

fechar este círculo   

economia circular   

tempo em que esse produto está em 

uso 

O tempo em que esse produto está em 

uso na mão do consumidor é que pode 

impedir esse processo de acontecer na 

sua plenitude. Então, quando a gente 

pensa em produtos que possuem mais 

de vinte anos de uso na mão do 

consumidor, muitas vezes eles tornam 

dificultoso o trabalho, o reuso ou uma 

reinserção dentro de um produto 

novo.(ED) 

impedir esse processo    

respeitar condições   

instalação de pontos de coleta pelo 

varejo 

A primeira parte da cadeia do ponto de 

coleta, a coleta propriamente dita, que é 

proveniente do consumidor, a primeira 

perna que a gente fala que é logística, 

que a gente chama também de logística 

primária, provavelmente haverá 

núcleos, espaços de armazenamento 

temporário, que podem ser também 

espaço de triagem, mas não de 

desmontagem, e destes pontos haveria 

uma logística secundária, que aí seria 

algo mais otimizado, ou de 

possibilidade de separação, segregação 

por tipo de produto. E o envio para 

empresas especializadas de manufatura 

reversa. Então, esse é o ciclo macro, 

obviamente. A gente sabe que no país 

vão existir diferentes processos e aí a 

gente entra um pouco mais no 

detalhamento, que é quanto tempo esse 

produto fica armazenado, que tipo de 

triagem vai ser feita, que tipo de forma 

otimizada pode ser feita em relação às 

distâncias logísticas dos pontos de 

coleta. Talvez consórcios municipais 

para que você possa fazer um pool de 
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coleta, processos de milk run. Então, 

existem diversos formatos que podem 

ser adotados; e esses formatos mais 

específicos do que esse processo macro. 

Esse é o processo macro, mas essas 

formas otimizadas elas deverão ser 

estudadas caso a caso. (ED) 

responsabilidade é compartilhada    

varejo tem obrigação legal de 

instaurar ou iniciar esse processo 
  

processos   

  

Desempenho 

capacidade produtiva de 

manufatura reversa 
  

índice de ―reciclabilidade 

O que a gente entende, a entidade 

gestora, ela tem essa faculdade, e é um 

pleito, inclusive da indústria, de que o 

report seja setorial. Então quem está 

dentro da entidade gestora atende uma 

meta única, de forma coletiva, e de uma 

certa forma é uma meta setorial. 

Quando você fala de um processo em 

que o fabricante importador adotou de 

forma individual e tocou esse processo 

de forma individual, além das 
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dificuldades naturais que ele vai ter, ele 

vai ter que fazer um report da mesma 

meta além das cotas setoriais. (ED) 

o quanto consegue melhorar 

material separado 
  

desempenho e sua capacidade 

"produtiva" 
  

qual é o seu tamanho de planta   

investimento em maquinário   

cotas setoriais   

report da mesma meta    

comprovar essas metas   

  

Coopetição 

dois modelos 

Indústrias que são competidoras no 

mercado, obviamente, montam 

entidades gestoras e que competem 

entre si. Esse é o modelo mais básico, 

mais clássico que existe. (ED) 

modelo básico Brasil   

modelo competitivo   

sistema de responsabilidade 

compartilhada Brasil 

Quando a gente fala de um sistema de 

responsabilidade compartilhada, que é o 

caso do Brasil, quando a gente olha na 

Política Nacional de Resíduos Sólido, 

você vai ver lá que a responsabilidade é 

compartilhada e cadenciada. O que 

significa isso? O sistema vai ser 

competitivo. E o sistema vai ter, 

obrigatoriamente, a participação de 

todos os atores dessa cadeia, incluindo 

o varejo. Então, essa é uma 

responsabilidade compartilhada do 

sistema. (ED) 

criar um processo em comum   
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CONSTRUTO GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS REVERSA 

 

Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 

Unidades de 

Significado 
Categoria 

Gestão da 

cadeia de 

suprimentos 

reversa / 

Logística 

reversa 

questão estratégica 

Estratégia 

Gestão da cadeia de 

suprimentos reversa / 

Logística reversa  

modelo de negócios 

business plan 

empresas  responsáveis 

Conceito de GCSR 

responsabilidade ambiental 

coleta de produtos  

recolher 

reaproveitar 

reciclar 

coleta, sistema de coleta, coletar 

retornar 

descarte, descartar 

descarte adequado 

jogado de forma errada  

reutilizar 

usar novamente 

usar várias vezes 

descarte errado 

meio ambiente 

não ter interferência no meio ambiente  

ambientalmente correto 

ecologia 

sustentabilidade 

programas 

ministério, ministério do meio 

ambiente 

Características da 

GCSR 

governo 

política 

legislação, legislação local 

lei 

projeto de lei 

obrigatória, obrigatoriedade 

regulamentada, regulamentação 

lacuna 

legislação para impulsionar 

fomentar mercado (lei obrigatória) 

associação 

obrigado a seguir 
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ganhar com isso 

o ganho pra empresa 

marketing, parte de marketing 

imagem, imagem da empresa 

mostrar a parte bonita  

impactando no preço dos produtos  

alterar custo produto 

custo da logística reversa 

custo pra empresa  

piorar desempenho financeiro 

bem trabalhado beneficio empresa 

ganho pra sociedade 

design específico  

Produto desenhado 

para logística reversa 

poderia com certeza 

uma necessidade 

uma realidade 

reaproveitar ou reciclar 

partes consumíveis 

reinserção de partes e peças 

facilita 

gerenciar seu produto  

ciclo de vida completo 

fechar este círculo 

economia circular 

difícil alteração  produto 

depende da linha de produto 

alguns setores é  possível ―reinjetar‖ 

pequenos, rotatividade alta  

portáteis, muito complicado 

custo-benefício muito pesado 

quanto que custa um produto 

aumentar custo 

maioria das empresas não considera 

duas formas de fazer a coleta  

Processos da 

logística reversa 

equipamentos de pequeno e até médio 

porte 

onde o usuário vai depositar o produto 

passa na casa do usuário 

processo  complexo e custoso 

faz também parte da ELETROS e 

ABREE  

associação gestão de resíduos sólidos 

complexo você coletar produto 

mando suprimentos cheios e coleto 
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vazios 

processo final é reciclagem 

programa de incentivo para coleta 

instalação de pontos de coleta pelo 

varejo 

responsabilidade compartilhada  

varejo tem obrigação legal de 

instaurar ou iniciar esse processo 
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CONSTRUTO DESEMPENHO 

 

Construto Expressões/Palavras/Trechos chaves 
Unidades de 

Significado 
Categoria 

Desempenho 

não é onde a gente foca indicadores 

Motivação para 

desenvolvimento de 

indicadores  

Indicadores de 

Desempenho 

KPIs em todas as atividades  

para medir desempenho  

sempre acompanhando 

acompanha e mede 

tem que fazer  

seremos cobrados 

é obrigatório mostrar 

primeiros indicadores obrigados  

apresentar ao Governo 

para justificar o benefício  

dificuldades 

complicado 

medidores que o Governo identifica 

buscando redução de custo 

desempenho financeiro  vai piorar 

custo grande  para adaptar logística 

reversa  

elaboração dos relatórios  

indicadores do custo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de indicadores  

segundo: saber o custo estimado  

qual é o seu tamanho de planta 

investimento em maquinário 

quantidade de produtos coletados 

por modelo  

peso estimado  

percentual em peso 

da quantidade  

indicadores de quanto  manda 

quanto recolhe 

mensurar quanto exatamente faz parte de 

resíduos eletroeletrônicos 

estado dos produtos coletados 

indicadores  de receita de materiais 

nobres 

indicadores de performance dentro  das 

assistências técnicas 

mede efetividade de reparos 

mede a reparabilidade 

mede consumo de peças 
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Significado 
Categoria 

mede tempo de reparo realizado 

velocidade da coleta 

indicadores do tempo 

capacidade produtiva de manufatura 

reversa 

de índice de ―reciclabilidade 

o quanto consegue melhorar o material 

separado 

desempenho e sua capacidade 

"produtiva" 

cotas setoriais 

report da mesma meta  

comprovar essas metas 
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CONSTRUTO COOPETIÇÃO 

 

Construto 
Expressões/Palavras/Trechos 

chaves 

Unidades de 

Significado 
Categoria 

Coopetição 

associações de classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito de 

Coopetição 

Coopetição e a gestão 

da cadeia de 

suprimento reversa  

empresas dentro das associações 

associações mantêm  informações 

competidor 

concorrentes 

pontos em comum  

reúne e conversa  

se juntar 

debater 

cooperação entre as empresas 

cooperação 

modelo básico Brasil 

modelo competitivo 

sistema de responsabilidade 

compartilhada Brasil 

levar para autoridades 

discutir com o governo 

divide informações de mercado  

dizer quanto cada uma coloca no 

mercado 

implementar programas em conjunto  

programa de coleta de resíduos 

sólidos 

operação e regulamentação é 

compartilhado 

utilizar o que os outros utilizam 

reduzindo os custos  

reduzir o custo do produto 

melhora o custo 

dar um bom custo na operação 

também reduzir o custo do 

concorrente 

não dividir estratégia comercial, 

marketing, 

criar um processo em comum  

 

 

 

 

entender cooperação 

saber aonde eu compito 

ser bem estabelecido 

muito claro quais são as regras  
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Categoria 

definindo regras juntos  

Relação de 

Coopetição 

regras mensurar KPIs 

KPIs porcentagem cada empresa 

auditar 

confiança em traduzir para dados 

auditados 

dificuldade 

muito complicada  

só através das associações 

Aplicação da 

Coopetição 

entidades 

participação entidades 

ABINEE, ELETROS, Fórum de TV 

Digital 

ABINEE 

Green Eletron  

ABREE, ELETROS 

se juntando 

trocando ideias  

conversar 

discutir  

participar das discussões 

trocando informações 

informações de processos 

trabalhando com cada cliente 

fazer junto 

buscando soluções 

solução  reversa  é importantíssima 

inviável  arcar com todos os custos 

muito caro 

custo de  ir sozinho 

financeiramente inviável 

dificilmente  recolher só o teu 

dividir custos   

todos  dividirem o custo 

melhorar custo da transportadora 

coopetição reduz custos 

pessoal do B2C é sensacional 

melhorar desempenho financeiro 

Benefícios da 

Coopetição 

reduzir o custo da logística reversa  

efetividade operacional 

redução de custo efetivo 
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Significado 
Categoria 

bastante positiva 

efetiva 

competitividade 

mostrar no mercado  

valor agregado ao cliente 

compartilhar é o futuro  
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