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Resumo
O desenvolvimento sustentável e a economia circular são temas que ocupam a agenda empresarial e governamental
mundialmente, mas as companhias em movimento para transpor seus negócios da economia linear para a economia circular
ainda são poucas no Brasil. Da mesma forma, a logística reversa é recente e desorganizada, contando com número reduzido
de empresas a realizar essas atividades. Nesse contexto, o objetivo desse artigo é encontrar as companhias de transporte de
carga, que oferecem serviços de logística reversa e economia circular e realizam essa atividade, conforme a busca realizada
pelos consumidores. Uma pesquisa exploratória foi realizada para ampliar o conhecimento sobre os números que envolvem
essa cadeia de negócios e os resultados do levantamento no buscador Google foram classificados e analisados. Os
resultados mostram que as empresas de transporte de cargas utilizam os termos logística reversa e economia circular para
aparecer nas buscas, mas não têm essas atividades no escopo dos serviços oferecidos, o que dificulta o caminho para a
circularidade da economia e da sustentabilidade.
Palavras-chave. Levantamento; buscador Google; supply chain; modelo de negócio sustentável.

Abstract
Sustainable development and the circular economy are themes that occupy the business and government agenda worldwide,
but the companies on the move to transpose their businesses from the linear economy to the circular economy there are
few in Brazil. Likewise, reverse logistics is a recent and disorganized, with few carrying out these activities. In this context,
the objective of the article is to find the cargo transport companies that say provide reverse logistics services and circular
economy and carry out this activity, according to the search carried out by consumers. An exploratory research was carried
out to expand the knowledge about the numbers that involves this business chain and present an analysis on the survey
results in the Google search engine. The results show that cargo transportation companies use the terms reverse logistics
and circular economy to appear in searches, but do not carry out this activity.
Key words. Survey; Google search engine; supply chain; sustainable business model.

Resumen
El desarrollo sostenible y la economía circular son temas que ocupan la agenda corporativa y gubernamental en todo el
mundo, pero son pocas las empresas que se mueven para trasladar sus negocios de la economía lineal a la economía circular
hoy en Brasil. Asimismo, la logística inversa es reciente y desorganizada, con un reducido número de empresas que realizan
estas actividades. En este contexto, el objetivo de este artículo es encontrar las empresas de transporte de las cargas que
ofrecem servicios de logística inversa y economía circular y que realicen efectivamente esta actividad, según la búsqueda
que realizan los consumidores. Se realizó una investigación exploratoria para ampliar el conocimiento sobre los números
involucrados en esta cadena empresarial y un análisis realizado sobre los resultados de la encuesta en el buscador de
Google. Los resultados muestran que las empresas de transporte de carga utilizan términos de logística inversa y ahorro
circular para aparecer en las búsquedas, pero no realizan esta actividad.

São Paulo, 2 – 5 de maio de 2021

Palabras clave. Encuesta; Motor de búsqueda de Google; cadena de suministro; modelo de negocio sostenible.
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Introdução

Desenvolvimento sustentável é um dos temas que tem movimentado as pautas empresariais e
governamentais na busca de soluções para um problema complexo e que envolve muitos agentes na
sociedade. A proteção ao meio ambiente está em legislações e no discurso das pessoas, no entanto, na
prática, pouco ainda é feito para o enfrentamento desse problema mundial, que poderia ter na logística
reversa e na transposição para uma economia mais circular, a chance de começar a amenizar esse
desafio. O Japão deverá ser a primeira nação a transpor seu desenvolvimento para os moldes da
economia circular (Lee, 2019), perdurando a economia linear nos países pobres e em desenvolvimento
sem prazo definido.
A logística reversa e a economia circular tornam-se temas cada vez mais relevantes, com o aumento
da descartabilidade dos produtos em geral, que tiveram seu ciclo de vida reduzido, seja pelo avanço
da tecnologia, seja pela obsolescência programada. O aumento do descarte de produtos desestabilizou
a quantidade de resíduos que devem ser reaproveitados, ou descartados de maneira final. Por muito
que se se fale em logística reversa nos últimos anos, no Brasil, trata-se ainda de atividade que dá os
primeiros passos em alguns segmentos. A China foi o primeiro país a adotar uma lei para a economia
circular, em 2008 (Ciraig, 2015). No Brasil, a Lei n.º 12.305, aprovada em 2010, instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Brasil, 2010), que propõe que o setor industrial se adapte às
atividades de logística reversa, porém, é uma proposta de acordo entre as partes, no qual a legislação
tem poucos efeitos práticos e é descumprida pela maioria dos segmentos, que não recebem punição
pela falta de fiscalização.
Um dos segmentos mais poluentes e responsável por muitos impactos ambientais, sociais e
econômicos, a indústria têxtil e de confecções, têm potencial para ter seus resíduos e produtos
descartados pelos consumidores, por meio da reciclagem e reaproveitamento, contribuindo para a
economia circular (Baruque-Ramos et al., 2017). Reciclar e reutilizar produtos têxteis e de confecções
pode reduzir o uso de energia, produtos químicos e água na criação de novos produtos (Dahlbo et al.,
2017).
Na cadeia têxtil e de confecções esse problema tem ainda um agravante: os resíduos não têm uma
coleta especial, sendo descartados juntamente com o lixo doméstico normal, tendo 90% de sua
produção descartada de forma irregular e indevida nos aterros sanitários e lixões. No geral, há
dificuldade em recolher esse material, e essa coleta é feita de maneira precária e sem continuidade,
uma vez que é realizada por instituições de caridade, que não têm condições de fazê-lo em larga escala,
pois reutilizam as peças para atividades artesanais em comunidades carentes. Nos locais de
concentração de empresas de confecções, esses materiais ficam espalhados pelas ruas, pois os
catadores mexem nos sacos de lixo, na busca de outros tipos de resíduos, e prejudica a coleta desse
material. Além disso, a pequena parte do lixo têxtil que é destinada à reciclagem tem desafios como a
dificuldade em separação de fibras, pela complexidade de materiais existentes nos tecidos (Cobbing e
Vicaire, 2016).
Os países desenvolvidos deveriam assumir a responsabilidade de ajudar os países em desenvolvimento
a gerir seus resíduos, pois são os responsáveis pela maior produção desse material, prinicipalmente no
caso dos têxteis e confecções. A existência da fast fashion, indústria que produz milhões de peças de
roupas para serem vendidas a preços baixos, e aumentar o consumo da população, é responsável por
uma parte do lixo têxtil, que vai parar nos países pobres como roupas de segunda mão.
A exportação de roupas de segunda mão para os países pobres é outra realidade a ser enfrentada, senão
pela questão ambiental, mais ainda pela falta de ética dos mercados internacionais com essa prática
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(Norris, 2015). Na França, cerca de 210 mil toneladas ao ano, cerca de 60% do material coletado, são
dirigidas para as exportações internacionais de roupas usadas (Eco-TLC (2018). A China, com menor
proteção ambiental, e outros países pobres, foram e são ainda receptores da exportação dos resíduos,
favorecendo a economia circular dos países desenvolvidos e ricos, e degradando ainda mais o ambiente
dos países que recebem esse material (Liu et al., 2018).
A população não é orientada adequadamente para o consumo consciente e o descarte adequado das
roupas usadas (Garcia et al., 2019), o que corrobora Leal Filho et al. (2019), que acrescenta ainda a
cultura de ‘jogar fora’, como um elemento a mais a dificultar o aproveitamento das vantagens
ambientais e socioeconômicas, que poderiam surgir da adequada reciclagem e reutilização de têxteis.
A reciclagem e o reaproveitamento colaboram para a redução da exploração de recursos naturais para
o desenvolvimento de novos produtos (Castro e Amato-Neto, 2012), contribuindo para a melhoria e
recuperação Ambiental. O objetivo desse artigo é buscar e avaliar as empresas de transporte de cargas
que atuam na logística reversa e na economia circular nos diversos segmentos, por meio de uma busca
feita no Google, buscou-se encontrar as transportadoras que atuam especificamente com lixo têxtil e
de confecções, e ampliam a circularidade da economia brasileira nesse segmento.
2

Revisão de literatura

2.1 Economia circular
A circularidade da economia está diretamente ligada à forma como a sociedade produz e elimina lixo,
sem reduzir o crescimento econômico, uma vez que a economia circular deve movimentar US$ 1
trilhão nos próximos 10 anos em todo o mundo (CEBDS, 2020). A sustentabilidade e a gestão da
cadeia de suprimentos verde são muito importantes para as operações de negócios (Kalkanci e
Plambeck, 2020; Li e Wu, 2020). A Organização Internacional do Trabalho (OIT), por sua vez,
apresenta que, até 2030, a transição para a economia circular, que inclui a reciclagem, reparos, aluguel
e remanufatura. Em outros setores, cerca de 24 milhões de novos postos de trabalho devem ser criados,
com uma economia mais verde e sustentável. Essas atividades ocorrem com a mudança do modelo
tradicional de produção (Figura 1a), para o modelo circular (OIT, 2018, Figura 1b). O modelo circular
se baseia na eliminação de resíduos, reutilização de materiais e regeneração de sistemas naturais.

(a)
(b)
Figura 1. Esquema da economia linear (a) e circular (b)
Fonte: Os autores.

2.2 Logística reversa
Um conjunto de ações, métodos e procedimentos para viabilizar a coleta e restituição de resíduos
sólidos aos seus produtores, no setor empresarial, como instrumento de desenvolvimento econômico
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e social, é o conceito de logística reversa que está na PNRS (Brasil, 2020). No modelo, o objetivo é
que os resíduos entrem novamente no ciclo produtivo, ou tenham a destinação final adequada, e essa
responsabilidade é compartilhada pelo poder público e fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes. O retorno das matérias-primas ao processo produtivo, pode se dar em qualquer desses
atores da logística reversa (Figura 2; MMA, acesso em 23.03.2021).

Figura 2. Esquema da logística reversa
Fonte: MMA (s/d).

2.2.1 Logística reversa pós-consumo, reuso e pós-vendas
A destinação final dos resíduos, bem como a reutilização das matérias-primas que envolvem a
produção, no processo de logística reversa pode ser observada no âmbito do pós-vendas, do reuso e do
pós-consumo. A logística reversa pós-venda se encarrega de devolver ao fornecedor, produtor ou
distribuidor, os bens que por alguma razão não agradaram o consumidor, seja por desacertos
comerciais, ou descontentamento com o produto. O reuso se encarrega dos produtos já utilizados pelo
consumidor, que são comprados e revendidos para empresas, que os retornarão ao processo produtivo,
como é o caso de livros, móveis, pneus e outros. A logística reversa pós-consumo é a coleta e
encaminhamento à reciclagem, ou outra forma de destinação adequada, após o descarte do consumidor
final (Leite, 2003). Alguns segmentos já têm esses processos regularizados para atender à legislação,
que obriga empresas fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a realizarem a logística
reversa. Apenas três deles estão organizados e avançaram: embalagens de defensivos agrícolas, óleos
automotivos e lubrificantes, e os pneus. Outros segmentos começam a se organizar: eletroeletrônicos,
embalagens, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, de mercúrio, e de luz mista
(Polen, s/d). Nos países pobres e em desenvolvimento, a reciclagem e a reutilização de produtos podem
levar à redução de custos de produção e aos negócios sustentáveis.
2.3 Transporte de cargas
O transporte de cargas no Brasil é primordialmente rodoviário, seguindo pelos caminhões nas diversas
estradas federais, estaduais e municipais. A infraestrutura brasileira para a logística é um dos principais
gargalos para o desenvolvimento nacional. Assim, é realizado por 219.956 empresas (1.088.358
veículos), 435 cooperativas (22.865 veículos) e 859.729 motoristas autônomos, totalizando quase dois
milhões de caminhões (1.970.952), que seguem por mais de 1.720 milhões de km de malhas
rodoviárias, das quais apenas 12% é pavimentada, o que aumenta o nível de dificuldade para o
escoamento da produção e a entrega de produtos no país (CNT, 2020). A Confederação Nacional dos
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Transportes não apresenta nenhum tipo de informação sobre a quantidade de empresas que fazem
logística reversa.
2.4 Visão do consumidor
Sustentabilidade é um tema que tem a capacidade de influenciar a visão dos consumidores e suas
escolhas de compra (Ciasullo et al., 2017). O conhecimento da sustentabilidade levou os consumidores
a escolher produtos com mais consciência ambiental, de empresas que atendam essa necessidade
específica e estejam alinhadas a essas crenças (Da Giau et al., 2016). As escolhas estratégicas das
empresas são feitas em relação às decisões de compra do consumidor, que precisa ter suas necessidades
atendidas (Lee, 2008). A participação de toda a cadeia de valor e do consumidor final deve ocorrer
desde a produção até o descarte ou reconfiguração dos produtos da têxteis e de confecções (Bruno,
2016). Conforme há melhora no nível de educação para a sustentabilidade, que inclui ações como
separação do lixo e reciclagem, os consumidores passam a destinar adequadamente os produtos, sejam
como final de consumo, como é o caso das roupas, dos resíduos de embalagens e aparelhos eletrônicos,
entre outros.
3

Metodologia

Para responder ao objetivo, foram realizados os seguintes procedimentos metodológicos: 1) Uma
pesquisa exploratória e bibliográfica para ampliar o conhecimento sobre o tema. 2) As informações
foram coletadas por uma pesquisa realizada no Google, no dia 3 de janeiro de 2020. 3) Optou-se por
analisar as duas primeiras páginas de cada resultado de busca: 1ª. ‘logística reversa’ e transporte de
carga’; 2ª. ‘economia circular’ e ‘transporte de carga’; 3ª. ‘logística reversa’, ‘economia circular’ e
‘transporte de carga’ e 4ª. ‘logística reversa’, ‘economia circular’, ‘transporte de carga’ e
‘sustentabilidade’. 4. Nas 3ª e 4ª buscas, os resultados foram as mesmas páginas indicadas nas duas
primeiras buscas (1ª e 2ª, então optou-se por analisar as duas primeiras buscas. 5. Os resultados das
duas primeiras páginas foram organizados e classificadas em: ‘anúncios’, ‘empresas’ e ‘informativas’.
6. Os sites foram investigados um a um e o resultado da análise das quatro páginas estudadas foi
organizado em planilhas e resumido na Figura 4.
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Resultados e Discussão

Os efeitos negativos da produção linear, baseada na extração, fabricação e eliminação de recursos e
bens ameaçam os ecossistemas naturais e afetam o bem-estar e a saúde humana (Stahel, 2016). Os
recursos naturais são finitos e a utilização feita pela sociedade atual excede a capacidade do planeta
em renová-los (Steffen et al., 2015). Nesse sentido, avaliar o interesse das pessoas por logística reversa
e economia circular torna-se fundamental.
4.1 Buscas no Google
Para aparecer nos resultados dos buscadores e encontrados pelos consumidores, todos os sites precisam
estar alinhados ao Search Engine Optimization (SEO), que envolve tecnologias para que o sistema o
encontre, chamadas de buscas orgânicas, e do Search Engine Marketing (SEM), representada pela
propaganda paga on-line, por meio dos links patrocinados e palavras-chave (Academia, 2020).
Ao consultar qualquer palavra no Google, ou expressões específicas, são apresentadas várias páginas
de resultados, que incluem a busca orgânica (não pagas) e os links patrocinados, que aparecem
identificados como anúncios. As buscas realizadas no Google revelam que logística reversa (média de
38 buscas ao mês, em 2016) mantém um interesse similar nos últimos cinco anos, enquanto economia
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circular (média de 16 buscas ao mês, em 2016) tem aumentado significativamente, no mesmo período,
subindo para uma média de 63 buscas mensais, em 2020 (Google, 2020; Figura 3).

Figura 3. Comparação das buscas no Google por logística reversa e economia circular 2016-2020
Fonte: adaptado de Google (2020a).

Os usuários do Google realizam mais de 3,5 bilhões de buscas todos os dias e o número de sites
indexados pelo buscador, desde a sua fundação, em 1998, já ultrapassou os 60 trilhões (RD, 2020).
Das consultas realizadas, os usuários olham, no máximo, as duas primeiras páginas, e 75% deles não
passam da primeira página do resultado de busca. Os usuários da internet (94%) clicam nos links de
resultados orgânicos, e entre estes, 68% clicam nos três primeiros resultados (CVS, 2020). Neste
estudo, todas as buscas foram relacionadas com o termo transporte de cargas.
Na busca relacionando o transporte de carga com a expressão logística reversa, obteve-se 62
resultados, incluindo as duplicidades, pois algumas empresas e anúncios aparecem nas duas páginas
analisadas. A associação do termo transporte de carga à expressão economia circular resultou em 39
sites. As páginas encontradas foram classificadas em: anúncios, empresas e informativas, conforme a
Figura 4, na qual pode-se conhecer a quantidade de páginas que apresenta como serviço a logística
reversa, sendo um número inexpressivo.

Figura 4: Busca para logística reversa e economia circular associadas a transporte de cargas
Fonte: Os autores.
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Logística reversa: dos 62 sites que resultaram na busca, 45 eram empresas que apresentam o serviço,
porém apenas quatro delas o fazem – três de pós-venda e uma de resíduos têxteis.
Economia circular: dos 39 sites encontrados, oito eram de empresas, das quais quatro apresentam a
logística reversa como serviço, porém três delas são oferecem esse serviço, sendo apenas informativas,
e uma delas faz logística reversa de embalagens.
4.1.1 Anúncios e empresas
Os anúncios (links patrocinados e palavras-chave pagos) são feitos por empresas e estas incluem em
seus sites as expressões logísticas reversa e economia circular apenas para aparecerem nas buscas, não
refletindo necessariamente nas atividades realizadas. Da mesma forma, os resultados da busca orgânica
(que não pagam para aparecer) fazem a indexação das palavras-chave, mas não realizam a atividade.
Nessa pesquisa, foram encontrados anúncios de empresas, que apesar de comprarem as palavras-chave,
ou os links patrocinados dos termos buscados: logística reversa e economia circular, não realizam esse
serviço, apresentando apenas informações em geral sobre o significado das expressões.
O comportamento das empresas, ao incluírem as palavras apenas para aparecerem nas buscas,
inviabiliza saber quantas empresas estão oferecendo e realizando efetivamente esse trabalho. Da
mesma forma, os consumidores, não têm suas necessidades atendidas por fornecedores dessas
atividades, pois não encontram o que precisam. Quanto à realização de logística reversa para produtos
têxteis e roupas, foi encontrada apenas uma empresa que afirma fazer esse serviço, o que mostra a
dificuldade para a implantação nas empresas.
4.1.2 Páginas informativas
As páginas informativas foram consideradas sem interesse para esse estudo, porém elas sugerem novas
pesquisas sobre os temas em pauta. Para o consumidor, esse resultado pode levar a outros fornecedores
de logística reversa, que associem sua atividade à economia circular, pois apareceram notícias e
veículos de comunicação, universidades com seus cursos na área e repositórios de trabalhos científicos.
Outros produtos são oferecidos, como aplicativos, eventos, certificações e selos para as empresas que
estejam em linha com a logística reversa e a economia circular, além de outros serviços relacionados
ao transporte de cargas.
4.2 Logística reversa e economia circular
Hassini et al. (2012) definem gestão da cadeia de negócios sustentável como o gerenciamento das
operações da cadeia de abastecimento, recursos, informações e fundos para maximizar a lucratividade
da cadeia de suprimentos, ao mesmo tempo que minimiza os impactos ambientais e maximiza o bemestar e o impacto social. Nas cadeias de negócios que incluem o transporte de cargas, a gestão deve ser
realizada na busca desses preceitos, uma vez que ao realizar logística reversa aumenta-se a
possibilidade de aumentar a circularidade do negócio e da economia.
A implantação da logística reversa e economia circular apresentam ainda uma dificuldade extra: as
empresas não percebem os materiais excedentes, ou os resíduos, como insumos úteis para outros tipos
de produção, ou para seu processo produtivo, considerando-os um custo adicional (Lüdeke-Freund et
al., 2018). Ao buscar a correlação entre os três termos: transporte de cargas, logística reversa e
economia circular, resultado da terceira busca desse trabalho, observou-se que as empresas não
relacionam as duas expressões, tanto para os resultados de busca orgânica, como para os links
patrocinados. Quando se busca pela expressão logística reversa, todos os sites que apareceram não
indexaram a expressão economia circular. Já ao buscar pelo termo economia circular apenas duas
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páginas não apresentaram a expressão logística reversa, indicando que a economia circular se alinha
com a realização da logística reversa, porém o inverso não é verdadeiro: a logística reversa não está
associada à economia circular por essas empresas.
4.3 Consumidores
As pessoas mais jovens prestam atenção à sustentabilidade e à economia circular, quando se trata de
roupas (Gazzola et al., 2020), porém a sustentabilidade não é um ponto decisivo para a escolha de uma
marca (Ciasullo et al., 2017). A crença de que a consciência sobre os benefícios de comportamentos
sustentáveis para o ambiente é um incentivo importante para sua adoção, não coaduna com a realidade,
uma vez que os consumidores que se envolvem em práticas sustentáveis são geralmente mais bem
informados sobre as consequências de seu comportamento e práticas em favor do meio ambiente.
A consciência ambiental das pessoas tem reflexo nos resultados ambientais globais, com respeito à
saúde pública e ambiental, e são consistentes com o que espera o mercado (Cherian e Jacob, 2010),
sendo que o comportamento de compra do consumidor não pode ter único condicionante o bem-estar
individual (Kuckertz e Wagner, 2010). Pela importância que tem para o comportamento do
consumidor, os fatores ambientais e sociais tornam-se decisivos na definição das estratégias
empresariais, que devem considerar a economia circular e a logística reversa nos produtos e serviços
que para atender ao desejo do consumidor.
Em 2020, entre os temas mais procurados pelos usuários do Google estiveram os que se relacionam ao
meio ambiente e como impedir a mudança climática, incluindo o aumento do nível do mar,
desmatamento, gases do efeito-estufa e incêndios florestais (Google, 2020b). O tratamento de resíduos
de todos os tipos contribui para aumentar a circularidade da economia e por meio da logística reversa,
que contribui para o cuidado com o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Ao considerar o
meio ambiente de forma ampla, consumidores destacam os hábitos de doar ou trocar algum item antes
de jogá-lo fora (89%) e dar preferência a produtos cujas embalagens são recicláveis (83%), conforme
pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao
Crédito (SPC Brasil) em todas as capitais do país, que mostrou ainda que os brasileiros (97%) possuem
alguma dificuldade em adotar práticas de consumo consciente. Os principais entraves mencionados
pelos entrevistados para a falta de hábitos mais responsáveis são dificuldade em separar o lixo para a
reciclagem (32%) e não conseguir reduzir a quantidade de lixo gerado (30%) (Abras, 2019).
5

Conclusões

Pelos resultados encontrados pode-se concluir que as empresas utilizam os termos economia circular
e logística reversa nos sites apenas para aparecer nas buscas do Google, não refletindo em suas
atividades oferecidas aos clientes. Dessa forma, não é possível encontrar transportadoras de cargas
para a atividade, o que dificulta para as empresas implantar seus projetos de melhoria ambiental e de
circularidade da economia, começando pela logística reversa em geral, pois as companhias de
transporte não encontradas nas buscas do Google.
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