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RESUMO 

 
Esta pesquisa teve o objetivo de analisar fatores que possibilitam ou impossibilitam a 
implantação da logística reversa de resíduos de vidro nas empresas do segmento 
automotivo, na perspectiva de seus gestores. Serão apresentados alguns conceitos 
de logística e logística reversa, no que tange a comercialização de vidros 
automotivos no município de Alta Floresta - MT. Identificando como estes vêm 
atuando a respeito do descarte de seus materiais de pós-consumo, atendendo ou 
não a legislação em vigor. E ainda apontar o nível de percepção a respeito de como 
suas ações impactam o meio ambiente e a sociedade. Esta é uma pesquisa 
qualitativa, sendo um estudo múltiplo de casos, que abordou quatro empresas que 
comercializam e trocam vidros automotivos. O trabalho é de caráter descritivo e 
exploratório. A metodologia utilizada para coleta de dados foi entrevista 
semiestruturada, os dados foram tabulados e cada empresa foi explorada 
isoladamente através da análise de categorias. Concluiu-se que dentro das 
organizações entrevistadas existem instrumentos para implantação da logística 
reversa, porém este assunto vem sendo pouco explorado entre a população. Os 
gestores apresentam grande resistência em adequar-se as normas justificando suas 
atitudes à ausência de uma instituição que receba esses materiais tornando o 
descarte adequado insatisfatório pelo o custo elevado, esquecendo-se que tais 
mudanças agregam valor a entidade, ao município, garantem a preservação 
ambiental e ainda queda nos custos de produção. 

 

Palavras-chave: Logística Reversa; Vidros automotivos; Meio ambiente; Descarte 

adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
This paper is a monograph, its objective was to analyze factors that make possible or 
impossible the implementation of reverse logistics of waste glass in automotive 
companies, from the perspective of their managers. We will present some concepts 
of logistics and reverse logistics, regarding the sale of automotive glass in the 
municipality of Alta Floresta - MT. Identifying how they have been acting regarding 
the disposal of their post-consumer materials, complying or not with current 
legislation. And also point out the level of perception about how their actions impact 
the environment and society. This is a qualitative research, being a multiple case 
study, which approached four companies that sell and trade automotive glass. The 
work is descriptive and exploratory. The methodology used for data collection was a 
semi-structured interview, data were tabulated and each company was explored 
separately through category analysis. It was concluded that within the organizations 
interviewed there are instruments for implementation of reverse logistics, but this 
subject has been little explored among the population. Managers are very resistant to 
adjusting the rules justifying their attitudes to the absence of an institution that 
receives these materials making the proper disposal unsatisfactory due to the high 
cost, forgetting that such changes add value to the entity, to the municipality, 
ensuring the preservation environmental impact and a drop in production costs. 

 

Keywords: Reverse Logistics; Automotive glasses; Environment; Proper disposal. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos as atividades humanas a fim de atender as demandas 

por bens e serviços obtiveram significativa expansão, desencadeando grandes 

riscos ao meio ambiente, dentre eles estão: extinção de espécies vegetais e 

animais, oscilações nas temperaturas, declinação na qualidade dos componentes: 

água, ar, solo e etc. A criação então de uma consciência ambiental se fez 

necessária, e após muito empenho, as pressões governamentais e normas legais 

vêm moldando a população mundial a respeito da importância de gerenciamento dos 

resíduos para diminuição dos impactos gerados e incentivo a qualidade de vida 

(MARCHI, 2011). 

 Para atender os parâmetros legais e manter competitividade as organizações 

têm buscado um trade-off, ou seja, um equilíbrio entre o costumeiro e a inovação, os 

métodos de descarte adequados dos resíduos podem agregar valor à imagem das 

mesmas, por isso a utilização da logística como ferramenta para gerenciamento se 

tornou tão popular, pois além de vantagens econômicas atende as premissas 

ambientais (SHIBAO; MOORI; SANTOS, 2010). 

 No ano de 2010, no Brasil foi constituída a Lei 12.305/10, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), atestando a necessidade de criação 

da consciência ambiental. Ela rege o princípio do poluidor pagador, orientando que o 

encaminhamento correto de resíduos e rejeitos é de responsabilidade compartilhada 

dos fabricantes e consumidores. Ela objetiva prevenir e reduzir a geração de 

resíduos, a fim de aumentar a reciclagem e reuso dos materiais, buscando alinhar o 

Brasil a países desenvolvidos, aproximando-o da realidade destes, valorizando o 

meio ambiente, os catadores, tornando popular a coleta seletiva e, 

consequentemente abordando a logística e a logística reversa (BRASIL, 2019a). 

         No Estado do Mato Grosso, a legislação que regula resíduos sólidos é a Lei 

nº 7.862, de 19 de dezembro de 2002, seus princípios são bastante paralelos à 

PNRS, com alguns pontos a serem destacados, como por exemplo, a 

obrigatoriedade da autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) 

para transporte e movimentação dos materiais residuais de uma determinada região 

para a outra (MATO GROSSO, 2019). 

         Em Alta Floresta, município do estado de Mato Grosso, além da PNRS e 

7.862, a legislação em vigor que rege os princípios de descarte correto de materiais 
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é a Lei 1.789/2009, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente e outras 

providências. Abordando vários princípios de proteção ao meio ambiente, punições 

aos infratores, incentivo à sustentabilidade do município e ainda mitigação da 

poluição causada pelo descarte incorreto ao longo dos anos.  De acordo com a 

legislação em vigor no município, as multas por descarte inadequado de materiais 

variam de R$370,00 à R$3.107.000,00 (ALTA FLORESTA, 2019). 

 Neste projeto serão abordadas empresas atuantes do ramo de comércio a 

varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, que comercializam 

materiais de vidro com serviço de troca incluso. Estas são as principais responsáveis 

pelos resíduos de vidros automobilísticos no município. Atualmente, segundo a 

Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ- MT), existem sete empresas inscritas 

nesse ramo. 

         Pereira e Guarnieri (2014), realizaram uma pesquisa investigativa da logística 

reversa de pós-consumo, com base na PNRS, identificando as causas do não 

cumprimento da legislação em vigor e salientando a importância de uma consciência 

ambiental no que tange o consumo e fabricação de lâmpadas (PEREIRA; 

GUARNIERI, 2014). Nesta pesquisa buscou-se analisar o grau de conhecimento dos 

stakeholders, reafirmando a importância da responsabilidade compartilhada, e ainda 

descrevendo a atual situação dos resíduos descartados de forma incorreta e os 

danos de tal ato.  

 Esta pesquisa se torna relevante devido à escassez de estudos na área em 

nosso país, e principalmente na região. Através da implantação da logística reversa 

sabe-se que haverá um grau de melhora quanto aos procedimentos dentro das 

organizações e cumprimento das premissas legais respeitando o meio ambiente, a 

sociedade e agregando valor ao município. 

 A estrutura desta pesquisa é dividida em sete partes sendo: introdução, que 

aborda de forma geral o assunto; objetivos; referencial teórico, contendo os dados 

para a base do estudo; metodologia da pesquisa, explicando detalhadamente todos 

os procedimentos aplicados; resultados alcançados, onde a ótica dos gestores de 

empresas do município a respeito das legislações, logística reversa e questões 

socioambientais são abordadas e devidamente discutidas; considerações finais 

sobre a pesquisa, sugestões aos órgãos governamentais competentes, demais 

envolvidos e possíveis estudos em áreas relacionadas; por fim os referencias 

bibliográficas, com todas as fontes que estruturaram esta pesquisa. 
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1.1 Objetivos 

 
1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar fatores que possibilitam ou impossibilitam a implantação da logística 

reversa de resíduos de vidro nas empresas do segmento automotivo na perspectiva 

de seus gestores. 

  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

● Verificar a existência da logística reversa no ramo de vidros automotivos no 

município de Alta Floresta-MT; 

● Identificar se os gestores conhecem a lei de resíduos sólidos, nas instâncias 

municipal, estadual e federal e suas implicações; 

● Detectar como gestores percebem o impacto de sua gestão em ações de 

responsabilidade social e ambiental; 

● Diagnosticar desafios enfrentados por gestores para adequação e cumprimento 

de normas legais, identificando se há uma percepção de possível ganho 

financeiro com a implantação da logística reversa. 

 

1.2 Justificativa 

 

Com o crescente avanço tecnológico, o modelo de desenvolvimento 

sustentável tem se disseminado em larga escala por todo o mundo, possui uma de 

suas bases no descarte correto dos materiais e a reciclagem muitos produtos tem 

diminuído seu ciclo de vida, alguns materiais podem ser novamente inseridos na 

cadeia produtiva, agregando valor, gerando capital e ainda preservando o meio 

ambiente, para isso ocorrer às instituições devem adotar medidas de logística 

reversa (LIMA; FILHO, 2018). 

 Com grande potencial econômico na região, o município de Alta Floresta, 

obteve ao longo dos anos uma significativa expansão na economia e, 

consequentemente o aumento desenfreado no número de materiais a serem 

descartados (IBGE, 2019). Com a recente regulamentação do aterro do município, 

diversas empresas apresentam dificuldades em realizar o correto descarte de seus 
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resíduos, isso se dá devido à escassez de centros de reciclagem na região, e o 

maior agravante é que alguns materiais ainda não são coletados pelas mesmas, é o 

caso dos materiais de vidraria. 

         A presente pesquisa deu enfoque a vidros automotivos, pelo grande 

volume comercializado desse produto no município, e o fato da ausência de 

instituições na região que realizam coleta ou façam processos de reciclagem deste 

material, desvalorizando o potencial do produto. De acordo com Luna e Viana, 

(2015) o vidro é um material com grande capacidade de reciclagem, sendo 

comparado a garrafas PET (LUNA; VIANA, 2015).  Vale ressaltar que o descarte 

incorreto do vidro é uma causa preocupante, levando em conta que sua 

decomposição leva cerca de 1000 (mil) anos (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 

2019). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1. Logística 

 

Segundo Paoleschi (2014), os primeiros rumores a respeito da logística 

surgiram no ano de 1945, onde os militares utilizavam métodos de armazenagem de 

bens de consumo através da logística. Após a Segunda Guerra Mundial houve um 

aumento no consumo e os métodos de produção eram trimestrais, após 14 anos 

trabalhando dessa forma viu-se a necessidade no ano de 1959 de iniciar o processo 

de planejamento dos materiais, já que o método não atendia mais a necessidade 

dos indivíduos (PAOLESCHI, 2014). 

Para Pozo (2010), os anos de 1950 a 1975 foram de aperfeiçoamento da 

logística militar, o ambiente era propício e finalmente os conhecimentos teóricos e 

práticos de logística teriam um momento oportuno para introdução no mercado. Com 

tantas inovações e o fato da distribuição física não ser valorizada corretamente 

durante tantos anos desencadeou o início dessa implantação e ainda a criação de 

estudos nesta área, inclusive foram criados nessas épocas livros sobre esse assunto 

e muitas empresas aderiram a essa filosofia (POZO, 2010). 

Dos anos 80 até os dias atuais, conforme Pozo (2010), os picos de inflação, e 

aumento dos custos tornaram a logística conhecida mundialmente, indo além do 

conceito de armazenagem e introduzida em todas as áreas das organizações, sendo 

moldada durante as décadas e utilizada com muito sucesso (POZO, 2010). 

Segundo Lima e Filho (2018), a logística é uma área da Administração 

responsável por todos os processos, que através de uma boa aplicação podem 

alcançar a qualidade que satisfaça seus clientes internos e externos, melhorando a 

qualidade de produtos e serviços, aumentando o lucro das empresas e preservando 

o meio ambiente. 

Ballou (2006), define a logística na ótica empresarial como atividade que 

facilita o escoamento dos produtos, desde a movimentação até a armazenagem, da 

aquisição de matérias primas até a entrega ao consumidor final, com o propósito de 

melhorar o nível dos serviços oferecidos aos clientes e um custo satisfatório. 

Gonçalves e Marins (2016), apontam a logística como um serviço que além de se 

preocupar como fluxo dos produtos busca assegurar que haja a satisfação dos 

clientes (BALLOU, 2006; GONÇALVES; MARINS, 2016). 
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“A logística surgiu da necessidade organizacional de atender seus clientes de 

forma eficiente, considerando qualidade e desenvolvimento, reduzindo prazos e 

custos” (VIEIRA; SOARES; SOARES, 2009, p. 124). 

Para Ching (2010), a logística não trata-se apenas de uma preocupação com 

produtos acabados, ela está relacionada com aquisição, formas de armazenagem, 

necessidades de mercado, distribuição física, lembrando ainda dos sistemas de 

informação, ou seja, basicamente envolve todos os processos desde a chegada da 

matéria prima até o consumidor final. 

Logística é o processo de planejar, implementar e controlar os fluxos de 
produtos ou serviços, de informações e financeiro, desde a obtenção das 
matérias primas, passando pela fabricação e satisfazendo os clientes em 

suas necessidades de tipo, tempo e lugar, através da distribuição 
adequada, com custos, recursos e tempos mínimos (NUNES, 2001, p. 56). 

Christopher (2011), defende que a missão da logística é alcançar os melhores 

níveis de serviços e maior qualidade dos produtos, pelo menor custo possível. Para 

que esses objetivos sejam atingidos, se faz necessário uma gestão rigorosa desde a 

aquisição de bens até a chegada do produto ao comprador, havendo a carência da 

realização de uma pesquisa sobre as reais necessidades dos clientes. 

Pozo (2010), refere-se à logística como a tomada de decisão perfeita se for 

combinada com a administração de materiais, assim de forma eficaz se encarregará 

da distribuição física e satisfação de sócios, acionistas e clientes. 

A logística possibilita vantagem competitiva às empresas, já que a sua 

capacidade de organização será notável aos olhos dos clientes internos e externos, 

e ainda irá operar com menor custo aumentando seu lucro. As vantagens 

geralmente são provenientes de custos ou qualidade, a logística por sua vez é capaz 

de atender ambas (CHRISTOPHER, 2011). 

 

2.2. Logística Reversa 

 

Durante os anos 80 a logística reversa era vista apenas como a responsável 

pelo retorno dos produtos. Já nos anos 90 com novas abordagens, pressão dos 

consumidores, e a elaboração de novas leis trouxeram grande evolução, aliado a 

isso muitos gestores notaram a possibilidade de diminuir os riscos de perda, 

reintroduzindo materiais no processo produtivo, diminuindo a poluição ambiental e 

melhorando a satisfação dos stakeholders (CHAVES; BATALHA, 2006). 
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Na primeira década dos anos 2000, com a pressão das conferências mundiais 

os conceitos de sustentabilidade tomaram força, e houve então a criação de 

legislações tornando a logística reversa e a preocupação com o meio ambiente 

mundialmente conhecidas (MARCHI, 2011). 

A PNRS define em seu terceiro artigo a logística reversa da seguinte maneira: 

Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e 
a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010, p.11). 

Paoleschi (2014), conceitua a logística reversa como: “área da logística que 

trata aspecto de retorno dos produtos, embalagens ou materiais ao seu centro 

produtivo”.  Ressaltando que apesar de se tratar de um tema bastante atual, este 

processo já podia ser observado em algumas empresas do nosso país, 

principalmente distribuidora de bebidas, que reutilizavam seus vasilhames. 

Logística Reversa é o processo de planejamento, implementação e controle, 

do fluxo de matérias-primas, da produção e do produto acabado (e seu fluxo de 

informação), do ponto de consumo até a origem, com o fim de recapturar valor ou 

oferecer um destino ecologicamente adequado (REVERSE LOGISTICS EXECUTIVE 

COUNCIL, 2004). 

Entende-se logística reversa como a área da logística empresarial que 

planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas 
correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao 

ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuições 
reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, 

ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, entre outros (LEITE, 
2003, p. 16,17). 

Stock (1998), defende que a logística reversa trata principalmente do retorno 

dos produtos, formas de reciclagem, reutilização dos materiais, definindo as formas 

de armazenamento e descartes corretos dos produtos coletados, além de gerar valor 

em alguns casos, com o reaproveitamento e reformas destes. 

Em termos práticos a logística reversa tem como objetivo principal reduzir a 
poluição do meio ambiente e os desperdícios de insumos, assim como a 

reutilização e reciclagem de produtos. Por exemplo, organizações como 
supermercados, industriais e lojas descartam volumes consideráveis de 

material que podem ser reciclados como papel, papelão, pallets de madeira, 
plástico, entre outros resíduos industriais com grande potencial de 

reutilização ou reciclagem (SHIBAO; MOORI; SANTOS, 2010, p. 04). 

Existem dois canais de distribuição reversos, são chamados de: pós-venda e 

pós-consumo. A logística reversa de pós-consumo gera vantagem competitiva, pois 

além da possibilidade de redução de custos, proporciona uma imagem corporativa 
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onde empresas realizam atividades sociais como auxiliar catadores, contribui com a 

sociedade, assunto tão discutido atualmente em todo o mundo agregando maior 

valor à empresa, consequentemente fidelizando clientes (CHAVES; BATALHA, 

2006). 

Os materiais que podem retornar ao processo produtivo, após a utilização, 

mas precisam passar por algum procedimento de reciclagem ou reuso em 

instituições especializadas, pertencem à categoria de pós-consumo. Já produtos de 

pós-venda são produtos com nenhuma ou pouca utilização, geralmente são 

produtos com defeito ou erros de fábrica, que serão reformulados e reinseridos no 

mercado na maioria dos casos (LEITE, 2009). 

Bens de pós-consumo são aqueles por algum motivo foram descartados pelo 

consumidor, ou chegaram ao fim de sua vida útil, geralmente encaminhado à 

destinação final, aterros ou centros de reciclagem, quem faz a coleta desses bens 

geralmente são empresas recicladoras que através de parcerias com outras 

instituições ou catadores adquire estes para realização do correto encaminhamento. 

Bens de pós-venda sofreram algum defeito de fábrica, e necessitam de uma 

reformulação para estarem disponíveis novamente ao mercado (LIMA; FILHO, 

2018). 

A logística reversa de pós-consumo se caracteriza pelo planejamento, 

controle e disposição final dos bens de pós-consumo, que são aqueles bens 
que estão no final de sua vida útil. Essa vida útil pode ser prolongada se 
outras pessoas virem neste mesmo bem, outras utilidades ou mantendo em 

uso por um determinado tempo, após isso esse bem é destinado à coleta de 
lixo urbano, podendo ser reciclado ou simplesmente depositado em aterros 

sanitários, causando sérios impactos ao meio ambiente” (GUARNIERI et al. 

2005, p. 04). 
 

Nesta pesquisa serão abordados produtos de pós-consumo, que após a 

utilização e fim da vida útil dos vidros para-brisa os consumidores, fornecedores e os 

empresários do município precisam fazer a correta destinação desses bens. 

Segundo legislação em vigor é imprescindível assegurar a qualidade dos recursos 

naturais, através do encaminhamento correto dos materiais a serem descartados, 

lembrando que a responsabilidade é compartilhada, sujeito a multas em caso de 

descumprimento (BRASIL, 2019). 

2.3. Legislações 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos
1
 teve seus primeiros movimentos no 

ano de 1989 a partir da tentativa de regulamentação de resíduos hospitalares, 

tramitou por 21 anos e somente no ano de 2010 foi aprovada e sancionada, na 

época pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva. Neste ano foi publicado também o 

Decreto 7.404/2010 que estabelece normas para atender a PNRS, e ainda que à ela 

estão vinculadas: a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), Política Federal de 

Saneamento Básico (PFSB) e a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PEREIRA; GUARNIERI, 2014; BRASIL, 2019). 

A PNRS é a legislação de âmbito federal que regulamenta os princípios da 

logística reversa, estabelecendo em suas diretrizes as responsabilidades 

socioambientais, dos produtores de insumos até os consumidores finais. Abordando 

principalmente questões sociais e defesa da qualidade do meio ambiente. Aponta 

princípios de divulgação da necessidade de uma consciência ambiental, explanando 

a necessidade de equilíbrio entre sociedade, economia e meio ambiente (BRASIL, 

2019a). 

Ela consiste mais especificamente na regulamentação dos resíduos, apoiando 

catadores e divulgando a necessidade e importância da coleta seletiva, enquanto 

que as demais legislações citadas defendem a importância da cidadania em defesa 

do meio ambiente, conscientização e racionamento, princípios para atingir todos os 

tipos de ensino das mais diversificadas idades, desde escolas infantis até cursos 

superiores, na tentativa de alcançar o maior número de indivíduos possível. A 

divulgação e sensibilização deverão ser unânimes em todas citadas, e os cidadãos 

deverão seguir e agir de acordo com estes princípios (BRASIL, 2019a; BRASIL, 

2019b; BRASIL, 2019c). 

No Estado do Mato Grosso a lei que rege os princípios da logística reversa é 

a Lei 7.862/2002
2
, bastante comum com a PNRS, aborda prevenção e minimização 

de impactos já causados pelo descarte incorreto de materiais, sugerindo e 

semeando a importância do reuso e reciclagem dos materiais. Essa legislação indica 

também as responsabilidades de cada agente envolvido no processo, assim como a 

legislação federal esta tem princípios de responsabilidade compartilhada. É de 

                                                    
1
 Politica Nacional de Resíduos Sólidos, disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2010/lei/l12305.htm. 

2
 Lei 7.862/2002, disponível em: http://https://www.iomat.mt.gov.br/portal/visualizacoes/jornal/1702/#/p:33/e:1702. 
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grande relevância explanar que em seu art. 17, aponta que o transporte será 

permitido apenas para produtos recicláveis, os não recicláveis e resíduos sólidos 

perigosos são proibidos. O transporte interestadual de materiais deverá ser feito 

apenas com a prévia autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) 

(MATO GROSSO, 2019). 

Em seus princípios pode se observar que mesmo antecedendo a PNRS seus 

objetivos são muito parecidos em vários aspectos, como em seu art. 6º, descreve a 

importância da formação de parcerias entre federação, estados e municípios. Além 

de incentivar a criação e permanência de instituições recicladoras, para que haja a 

otimização da gestão de resíduos (MATO GROSSO, 2019). 

No município de Alta Floresta-MT, a legislação em vigor que trata a logística 

reversa é a Lei Municipal 1.789/2009
3
, que institui o código municipal de meio 

ambiente, esta lei não trata exclusivamente de resíduos sólidos, aborda todos os 

fatores ambientais como: o licenciamento ambiental, desmatamento, 

comercialização, degradação, recursos hídricos, e demais componentes ambientais. 

Em seu art. 19º, dispõe da obrigatoriedade do poder executivo de buscar medidas 

através da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (SECMA), para diminuir ou findar 

ações que degradem o meio ambiente. A fiscalização pode ser realizada pela 

população e agentes municipais, através de denúncias ou vistorias poderão ser 

aplicadas multas de R$ 370,00 à R$ 3.107.000,00 de acordo com a atividade e o 

grau de agressão aos recursos naturais (ALTA FLORESTA, 2019a). 

A Lei Orgânica do Município de Alta Floresta de 1990
4
 rege a ação de 

conscientização e medidas mitigadoras que deverão partir das ações do poder 

público, promovendo estudos na área e ainda buscando alternativas econômicas. 

Ela elege o município em seu art. 161º como polo prioritário de proteção ambiental, a 

utilização e extração de matéria prima se farão apenas como asseguram as 

legislações em instâncias federais, estaduais e municipais (ALTA FLORESTA, 

2019b). 

                                                    
3
 Lei 1789/2009 Código Municipal de Meio Ambiente, disponível em: http://www.altafloresta.mt.leg.br/leis-

municipais/ano-2009/lei-1789-2009/view. 
4
 Lei Orgânica Do Município de Alta Floresta, disponível em: 

https://sogi8.sogi.com.br/Arquivo/Modulo113.MRID109/ 
Registro17153/lei%20org%C3%A2nica%20de%20alta%20floresta.pdf. 
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2.4. O Vidro e a Reciclagem 

 
Neste tópico será abordado um breve histórico, composição, relato de como 

ocorre à reinserção do material ao mercado. 

De acordo com dados do Portal dos Resíduos Sólidos (PRS) o surgimento do 

vidro não possui uma data exata, mas acredita-se que a utilização do material vem 

desde 7000 a.c. pelos fenícios, babilônios e sírios. E somente em 1500 d.c. que os 

egípcios difundiram a utilização do material e as técnicas para fabricação, sendo 

utilizado na época para joias, recipientes e enfeites. No Brasil a primeira fábrica 

surgiu no século XVII em Pernambuco, a produção se limitava a janela, copos e 

recipientes. E somente no século XX a geração brasileira do produto passou a ser 

de escala industrial (PORTAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, 2019). 

 “O vidro é obtido a partir da fusão de matérias-primas, principalmente 
minerais, resfriado até uma condição de rigidez, sem se cristalizar. O vidro é 

um material não – poroso comum, que resiste a temperaturas de até 150ºC 
sem deformar. Por isso, pode ser reutilizado várias vezes para a mesma 

finalidade. Por ter uma estrutura molecular amorfa, o vidro pode ser 
reciclado infinitas vezes sem perder qualidade nenhuma. Para isso, é 

preciso que ele seja devidamente separado em três cores, verde, branco e 
marrom. Neste processo, a coleta seletiva apresenta-se como uma  
importante e fundamental atividade para reciclagem do vidro. A composição 

do vidro pode variar de acordo com a sua aplicação. Basicamente o vidro é 
composto por sílica, óxido de cálcio e óxido de sódio. As composições 

individuais são variadas devido às pequenas alterações para proporcionar 
propriedades específicas (como índice de refração, cor, viscosidade, etc…)” 
(PORTAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, 2019, p. 01). 

Segundo a Comissão Empresarial para Reciclagem (CEMPRE) o vidro usado 

pode ser reinserido no mercado de muitas formas: 

O principal mercado para recipientes de vidros usados é formado pelas 
vidrarias, que compram o material de sucateiros na forma de cacos ou 

recebem diretamente de suas campanhas de reciclagem. Além de voltar à 
produção de embalagens, a sucata pode ser aplicada na composição de 

asfalto e pavimentação de estradas, construção de sistemas de drenagem 
contra enchentes, produção de espuma e fibra de vidro, bijuterias e tintas 
reflexivas (CEMPRE,2019, p. 2). 

De acordo com Nascimento et al., (2011), o vidro é um material que se 

adequa perfeitamente a logística reversa, seu processo de reciclagem assegura  o 

aproveitamento de 100% (cem por cento) do material, ou seja a cada tonelada de 

vidros encaminhada, pode se obter uma tonelada de vidro totalmente reciclada. Esta 

operação garante a diminuição de resíduos, menores custos com matéria-prima e 

energia elétrica, já que quilograma de vidro reciclado pode substituir seis 
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quilogramas de areia, reduzindo 70% (setenta por cento) de energia do processo 

original (NASCIMENTO et al., 2011). 

Gomes (2018), aponta que os vidros automotivos possuem polivinil butiral 

(PBV), substancia localizada entre as camadas do vidro que garante que em casos 

de acidentes os fragmento fiquem presos ao polímero. Esta substancia pode 

demorar até 500 anos para se decompor na natureza, é importante ressaltar ainda 

que 2013 foram descartados cerce de 60 mil toneladas de vidros para-brisas e 

apenas 8% recebeu o tratamento adequado. E ao contrario dos outros vidros este 

não é facilmente reciclado o vidro deve ser separado do PVB que infelizmente não 

possui reciclagem no Brasil ainda (GOMES, 2018). 

O CEMPRE aponta que vidros automotivos, lâmpadas, espelhos, e vidros 

usados em construção civil possuem composições diferentes entre si e com as 

embalagens de bebidas, por exemplo, tornando-se um empecilho a reciclagem, já 

que se estes materiais forem misturados podem causar trincas e defeitos no produto 

final. Por tanto este material deve ser separado manualmente e passa pelo seguinte 

processo: 

Nos sistemas de reciclagem mais completos, o vidro bruto estocado em 
tambores é submetido a um eletroímã para separação dos metais 
contaminantes. O material é lavado em tanque com água, que após o 

processo precisa ser tratada e recuperada para evitar desperdício e 
contaminação de cursos d'água. Depois, o material passa por uma esteira 

ou mesa destinada à catação de impurezas, como restos de metais, pedras, 
plásticos e vidros indesejáveis que não tenham sido retidos. Um triturador 
com motor de 2 HP transforma as embalagens em cacos de tamanho 

homogêneo que são encaminhados para uma peneira vibratória. Outra 
esteira leva o material para um segundo eletroímã, que separa metais ainda 

existentes nos cacos. O vidro é armazenado em silo ou tambores para 
abastecimento da vidraria, que usa o material na composição de novas 

embalagens (CEMPRE, 2019, p. 2). 

 

2.5. Marketing Verde 

 

De acordo com Richers (2000), o marketing surgiu nos Estados Unidos, e seu 

conceito teve expansão lenta sobre o resto dos países, chegando à Europa somente 

ao fim da Segunda Guerra Mundial, no Brasil apenas na década de 1950, através da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Segundo o autor o maior 

problema de aplicação no Brasil é o imediatismo existente (RICHERS, 2000). 

De acordo com Dias (2007, p. 40), o marketing era muitas das vezes mal 

utilizado e mal interpretado, tornando-se alvo de críticas por induzir ao consumo 
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exagerado, provocando aumento da extração dos recursos naturais e geração de 

resíduos de todo tipo.  

Kotler e Armstrong (2007), definem o marketing como uma forma de 

satisfazer as necessidades e desejos humanos através de trocas. Os autores 

apontam que o marketing funciona como chave dentro do processo de planejamento 

estratégico, pois oferece orientação, mecanismos para a melhor tomada de decisão 

e avalia empresas a fim de extrair as melhores oportunidades.  

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 

concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos 
desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados 

objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o meio 
ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar 
da sociedade (LAS CASAS, 2001, p. 26). 

O marketing se preocupava com a chegada dos produtos aos consumidores 

finais, após avanços ligados à preservação ambiental, legislações rigorosas, 

surgimento de clientes conscientes, viu-se então uma grande oportunidade de 

vantagem competitiva, por tanto a gestão passou a se preocupar com a imagem da 

empresa e ainda a responsabilidade social (DONAIRE, 1999). 

A valorização ambiental vem tomando grande espaço em nossa sociedade, 

os consumidores têm utilizado de seu poder monetário para adquirir produtos 

ambientalmente corretos, a fim de contribuir com o meio ambiente, a 

sustentabilidade e economia. Os gestores precisam estar atentos a novas 

estratégias para atender as demandas garantindo a qualidade de suas ofertas e 

evitando a rejeição (ENOKI et. al., 2008). 

O marketing verde surgiu na ânsia por suprir a necessidade da população que 

busca atender os parâmetros legais. Este segmento de mercado que busca formas 

de preservar o meio ambiente e divulgar a importância da conscientização. E 

defende que consumidor está disposto a pagar pelo preço de um bem que em seu 

processo completo não ocasionará danos ambientais, ou possui seu impacto menor. 

A qualidade e o preço passam a não ser os itens mais importantes dando espaço a 

preservação do meio ambiente, atenção ao esgotamento de recursos naturais e as 

próximas gerações (SANTANA; MAGALHÃES, 2008). 

O novo ambientalismo está levando muitos consumidores a reconsiderarem 
os produtos que compram e de quem compram. Essa mudança na atitude 

dos consumidores gerou um novo impulso de marketing - o marketing 
verde, um movimento das empresas para criarem e colocarem no mercado 
produtos responsáveis com relação ao meio ambiente (SIMONIS et. al., 

2005). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa ocorreu no município de Alta Floresta, localizado na região norte 

do Estado de Mato Grosso, com população estimada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) de 51.615 no ano de 2018.  O município, segundo a 

Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico (SEDEC), é conhecido pelo 

grande potencial de turismo ecológico, proveniente de sua exuberante fauna e flora 

local, e por fazer parte do Portal da Amazônia, como é conhecida mundialmente 

pelos seus atrativos naturais e sua biodiversidade (IBGE, 2019; SEDEC, 2019). 

Nesta pesquisa serão abordadas quatro destas empresas, devido ao fato que 

alguns gestores se recusaram a participar da pesquisa mesmo sabendo que as 

empresas não seriam identificadas. Para resguardar a imagem das mesmas, suas 

identidades serão: empresa 1 (um), empresa 2 (dois) e assim sucessivamente. O 

problema cerne desta pesquisa foi: quais fatores possibilitam ou impossibilitam a 

implantação da logística reversa de resíduos de vidro nas empresas do segmento de 

comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, que 

comercializam e efetuam troca de vidros. 

As pesquisas, de acordo com Gil (2019), podem ser classificadas de acordo 

com vários critérios, método científico utilizado, natureza da pesquisa, abordagem 

do problema, objetivos e procedimentos técnicos. De acordo com o autor esta foi 

uma pesquisa exploratória-descritiva, pois buscou através de entrevistas 

estruturadas descrever o cenário atual no que tange a logística reversa de vidros 

automotivos no município, a fim de buscar hipóteses sobre tal assunto (GIL, 2019). 

Em sua primeira fase, conforme descrito por Gonsalves (2011), a pesquisa foi 

descritiva, pois relatou as características do objeto a ser estudado, nesse ponto 

exclui-se a ânsia por descobrir como e porquês, focando apenas a caracterização do 

objeto de estudo. No presente trabalho foram escolhidas empresas varejistas de 

acessórios para veículos atuantes no município de Alta Floresta, que comercializam 

e efetuam troca de vidros automotivos. E de acordo com Alyrio (2009), numa 

pesquisa descritiva os dados são ordenados e enumerados para comprovar ou 

refutar as hipóteses, funcionando como uma alavanca para novas pesquisas 

fundamentas a partir da experimentação (GONSALVES, 2011; ALYRIO, 2009) 

A segunda fase do trabalho, conforme descrita por Cooper e Schindler (2016), 

foi de cunho exploratório, definido como processo de coleta de dados para 
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investigação, mensuração ou pesquisas para desenvolvimento de conceitos, auxílio 

em análises futuras ou para aumentar o entendimento do pesquisador sobre tal fato, 

procurando formas das pessoas utilizarem-se deste para casos similares. Pesquisas 

exploratórias, buscam aprofundar e averiguar ideias para a construção de hipóteses 

(ALYRIO, 2009). 

O trabalho é baseado no método indutivo que conforme Marconi e Lakatos 

(2017), trata-se de diferentes formas e argumentos para sustentar uma conclusão, 

onde as informações coletadas e os conceitos foram dados aquele pressuposto, e 

mesmo que sejam analisados diversos casos ainda será insuficiente para uma 

generalização (MARCONI; LAKATOS, 2017). Cooper e Schindler (2016), 

estabelecem o método indutivo como radicalmente diferente, onde as conclusões 

são formadas a partir de um ou mais fatos, estes fatos darão o suporte para a 

conclusão. 

A pesquisa segundo a natureza de dados, conforme Gonsalves (2011), foi 

qualitativa, pois se tratava de uma busca pela compreensão e interpretação dos 

fenômenos, responsável pela avaliação da importância dada a determinados tipos 

de abordagens e comportamentos. Cooper e Schindler (2016), definem a análise 

qualitativa como uma forma de entender como e por que as coisas ocorrem, a fim de 

explicar, motivar, extrair sentimentos, percepções proporcionando de um 

entendimento mais profundo (GONSALVES, 2011; COOPER; SCHINDLER, 2016). 

Este é um estudo de caso, definido por Severino (2016), como uma pesquisa 

com um assunto de significativa relevância e representatividade, apto a uma 

generalização ou situações análogas, possuindo a necessidade da coleta de dados 

conforme pesquisa de campo e análise rigorosa destes. Yin (2015), conceitua 

estudo de caso como uma demonstração de dados que além de funções 

exploratórias, englobam análises descritivas e também explicativas, buscando 

quebrar os paradigmas de que este seria apenas uma alavanca nas fases de 

levantamento de dados, para pesquisas preliminares. Este é um método de 

pesquisa completo que analisa o grau de enfoque, as extensões, vantagens e 

desvantagens, possibilidades, dentre outros aspectos essenciais. 

Existem modalidades nos estudos de caso, neste foi projetado o estudo 

múltiplo de casos, referindo-se a um estudo que contém mais de um único caso da 

mesma categoria, serão abordados públicos de mesmo segmento a fim de 

entrevistar os sujeitos do estudo de casos individual de tal forma que cubra todos 



24 

 

 

atuantes deste ramo, desse modo utilizando o projeto de casos múltiplos. Neste 

sentido as empresas abordadas serão do segmento de Comércio a varejo de peças 

e acessórios novos para veículos automotores, sendo que apenas as empresas que 

comercializam e fazem a troca de para-brisas farão parte dessa pesquisa, excluindo 

as demais, a coleta de dados será feita a partir de uma entrevista estruturada com 

sete instituições, seguindo o roteiro contendo questões para caracterização da 

empresa. A realização de análise documental buscou identificar se as empresas 

atendem os requisitos legais para o segmento (YIN, 2015). 

Para a realização da coleta de dados, utilizou-se a pesquisa de campo, pois 

esta busca as informações diretamente com a população pesquisada, os dados são 

coletados de forma mais próxima ao público diretamente no local onde ocorrem os 

fenômenos a serem estudados (GONSALVES, 2011). 

Marconi e Lakatos, p.24, (2010), discorrem: Os contatos diretos, pesquisa de 

campo ou de laboratório são realizados com pessoas que podem fornecer dados ou 

sugerir possíveis fontes de informações úteis. Serão realizadas entrevistas nas 

sedes das empresas no intuito de obter o maior número de informações possíveis 

com os gestores e responsáveis pelas atividades empresariais (GONSALVES, 2011; 

MARCONI e LAKATOS, 2010). 

A entrevista semiestruturada foi utilizada na tentativa de conhecer a opinião 

dos objetos de estudo. Trata-se de um método de coleta de dados com o foco 

principal escolhido pelo entrevistador, onde suas características são baseadas em 

teorias e hipóteses relacionadas com o tema da pesquisa. Este tipo de pesquisa da 

oportunidade de emergir novas informações e não apenas respostas presas a 

alternativas padronizadas, já que deve ser elaborado por perguntas principais e 

complementadas com questões que possam surgir na aplicação da entrevista. A 

utilização de questões mais básicas e diretamente relacionadas com o tema e 

favorece a coleta dos fenômenos em sua totalidade além de manter o pesquisador 

mais atuante (MANZINI, 2012). 

Gil (2017), aponta os cuidados a serem tomados para realização de uma 

entrevista: definir a modalidade, quantidade de entrevistas, seleção dos informantes 

e negociação da entrevista, ou seja, as pessoas selecionadas para responder a 

entrevistas devem estar articuladas à organização e ao objetivo da pesquisa, antes 

de iniciar o roteiro deve ser apresentado para que ambas as partes possam 

desempenhar seus papéis (GIL, 2017).  
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No município de Alta Floresta-MT segundo a SEFAZ
5
, sete empresas 

comercializavam e trocavam vidros automotivos do tipo laminado, ao dar inicio a 

coleta de dados foi observado que três gestores possuíam mais de uma filial, onde 

aplicavam os mesmos métodos tornando descartável a aplicação do questionário em 

todas as sete. O número de abordagens então seriam quatro, destes infelizmente 

apenas dois gestores consentiram com a realização das entrevistas, estes por sua 

vez representaram quatro empresas, sendo cada um proprietário de duas sedes na 

cidade. 

As entrevistas aconteceram nos meses de outubro e novembro, os gestores 

foram contatados para a realização dos agendamentos, conforme defendido por Gil 

(2017), para que todos pudessem cumprir seu papel foi apresentado o roteiro 

semiestruturado e o roteiro de questões aos gestores, contendo a duração 

aproximada para deixa-los cientes, a informação que feedback será entregue a eles 

e ao IFMT. A coleta de dados se desenrolou através do roteiro de entrevista que 

pode ser visualizado no apêndice A. Foi informado ainda que as entrevistas seriam 

gravadas mas as empresas não seriam expostas. Após a coleta dos dados com o 

auxílio do software “Transcrição Instantânea” encontrado na plataforma Play Store, 

estes foram transcritos para realização da apresentação e análise. 

Para a elaboração do instrumento de coleta de dados foi considerada a tabela 

de categorias, como sugere Manzini (2012), em sua obra, deve ocorrer à divisão das 

categorias a fim de que estas atendam os objetivos do entrevistador. Neste caso 

foram criadas quatro categorias para atender os objetivos específicos, a metodologia 

e as categorias serão apresentadas abaixo. 

Para o método de análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de 

categorias, defendida por Bardin (2011), como uma manipulação das mensagens a 

fim de indicar o que realmente o entrevistado quer dizer, é uma forma de descrever 

os indivíduos e o ambiente, na tentativa de conhecer além das palavras ditas. 

Funciona como um jogo de hipóteses, técnicas e interpretação. O enunciado das 

questões geralmente contém hipóteses a fim de buscar nas respostas eventuais 

causas ou soluções dos indicadores discutidos (BARDIN, 2011). 

Seguindo a linha de raciocínio de Manzini (2012), nesta pesquisa foram 

elencadas quatro categorias para atender os objetivos, dispostas em: 1- 

                                                    
5
 Dados coletadas na sede de Alta Floresta com o gerente fazendário. 
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Legislações; 2- Planejamento estratégico, logística e logística reversa; 3- Impactos 

ambientais e desenvolvimento sustentável; 4- Desafios e ganho financeiro. A seguir 

será apresentado o quadro 1 chamado: Roteiro para a elaboração do questionário, e 

abaixo a apresentação e discussão dos resultados, expondo a opinião dos gestores 

e ainda sugerindo algumas mudanças para benefícios de todos os envolvidos. 

Quadro 1- Roteiro para o questionário  
Nº da 

questão 
CATEGORIAS OBJETIVOS PRINCIPAIS AUTORES 

  

 

 

1 à 3 

 

 

 

Legislações 

 

Identificar se os gestores 

conhecem a lei de resíduos 
sólidos, nas instâncias 
municipal, estadual e federal 

e suas implicações.  

Lei 12.305/10, que institui a 

Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS). 

Lei 7.862/ 2002 Dispõe sobre a 
Política Estadual de Resíduos 

Sólidos. 

Lei 1.789/2009 que institui o 

Código Municipal de Meio 
Ambiente do Município de Alta 

Floresta e dá outras 
providências. 

 

4 a 9 

 

Planejamento estratégico, 
logística e logística 
reversa 

 

Verificar a existência da 
logística reversa no ramo de 
vidros automotivos no 

município de Alta Floresta-
MT. 

 
Ballou, (2009) 

Chaves e Batalha, (2006). 
Ching, (2010). 

Christopher, (2011). 
Gonçalves e Marins, (2006). 
Pozo, (2010). 

 

 

 

10 a 17 

 

Impactos ambientais e 

desenvolvimento 

sustentável 

 
Detectar como gestores 

percebem o impacto de sua 
gestão em ações de 
responsabilidade social e 

ambiental. 

 
Pereira e Guarnieri,( 2014). 

Leite, (2009). 
Lei 12.305/10, que institui a 
Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS). 
Marchi, (2011). 

Shibao et al., (2010). 
Enoki et al., (2008). 

 

18 a 24  

Desafios e ganho 

financeiro 

Diagnosticar desafios 

enfrentados por gestores 
para adequação e 

cumprimento de normas 
legais, identificando se há 
uma percepção de possível 

ganho financeiro com a 
implantação da logística 

reversa. 

 

Ministério do Meio Ambiente. 
Shibao et al.,(2010). 

Leitte, (2005). 
Gonçalves e Marins, (2006). 
Vieira et al, (2009). 

Martins, (2011). 

Fonte: Rocha, (2019) 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi entrevista semiestruturada, 

aplicado com gestores de empresas que comercializam e efetuam troca de vidros 

automotivos no município de Alta Floresta. Foram abordadas quatro empresas, 

sendo entrevistados dois gestores, onde cada um possui duas empresas atuantes 

deste ramo, e afirmaram aplicar os mesmos métodos em ambas tornando 

redundante a realização de mais entrevistas. A apresentação e discussão de dados 

ocorrerá através da apresentação de gráficos, tabelas e de forma descritiva. 

Para descrever os perfis dos respondentes foram elaboradas quatro 

questões, que são as perguntas 27, 28, 29 e 30. O resultado alcançado esta exposto 

nos gráficos a seguir: 

Gráfico 1: Grau de instrução dos gestores 

Fonte: Rocha (2019) 

 

Após a realização das entrevistas foi possível identificar o perfil dos gestores, 

apesar desta pesquisa não abordar todas as empresas, destacando a margem de 

erro, é possível notar que em relação ao grau de formação os gestores do município 

eles não possuem em tese de uma formação especifica, pois um respondente 

possuía o ensino médio completo, enquanto que o outro nível fundamental 

incompleto.  

O grau de formação dos gestores é preocupante, o SEBRAE (2017), realizou 

uma pesquisa recentemente apontando que um dos principais fatores para o 

fechamento das empresas é a dificuldade em realizar e executar ações de marketing 

2 2 

NÍVEL FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

NÍVEL MÉDIO COMPLETO
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principalmente aquelas que envolvem meios digitais. Para pessoas leigas ou pouco 

instruídas essas atividades se tornam mais complexas, ainda mais se considerarmos 

que geralmente as pessoas acima dos 45 anos, como é o caso de um dos 

entrevistados, possuem resistência quanto à tecnologia. 

 
Gráfico 2: Renda salarial dos gestores

 
         Fonte: Rocha (2019) 

 

Os gestores entrevistados demonstram que a renda não é padronizada, o 

Gestor 1 possui a renda entre R$ 954,00 e R$ 2.862,00 enquanto que o Gestor 2 

possui a renda entre R$ 2.862,00 e R$ 4.770,00. Considerando que cada gestor é 

proprietário de duas empresas dificilmente esta seria a renda mensal, mas Manzini, 

(2012) declara em sua obra, devemos considerar o fator cultural, onde a empresa de 

ramo familiar geralmente não tem suas despesas separadas, e ainda que declarar 

renda abertamente não é comum no município (MANZINI, 2012). 

 
Gráfico 3: Idade dos gestores

 
  Fonte: Rocha (2019) 
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Com idades bastante distintas, os gestores como apontado anteriormente 

correm riscos, pois à idade pode ser um fator negativo, pois geralmente os 

indivíduos não possuem níveis de conhecimento gerencial, abrem a empresa sem 

uma pesquisa de mercado, sem planos de negócios, não planejam ações na sua 

ausência e principalmente não contratam e/ou não permitem auxílio de pessoas ou 

instituições na administração do seu empreendimento. Há exceções, porém a 

grande maioria segundo o SEBRAE (2017), predominantemente não realiza essas 

ações, aumentando ainda mais os riscos para a organização. 

Para a caracterização das empresas entrevistadas foram elaboradas sete 

questões, sendo 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. As questões objetivas estão expostas 

no quadro abaixo, após uma apresentação do resultado da entrevista com ambos os 

gestores e breve discussão. 

Gráfico 5: Quantidade de funcionários das empresas 

 
Fonte: Rocha (2019) 

 

Observou-se que as empresas entrevistadas, de acordo com a classificação 

do SEBRAE, (2013) estão enquadradas como empresa de pequeno porte, pois um 

dos entrevistados declarou possuir entre 10 e 25 funcionários (nas duas empresas), 

e o outro entre 10 e 25 funcionários em uma e entre 25 e 50 na outra. 

Os respondentes eram em predominância do sexo masculino, o que vem a 

ser um fator cultural do município. 
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Gráfico 6: Tempo de atuação das empresas 

Fonte: Rocha (2019) 

A respeito do tempo de atuação no mercado, dentre as quatro empresas pode 

se notar que duas iniciaram recentemente suas atividades, uma esta numa idade 

média e outra já está consolidada no mercado altaflorestense. 

Gráfico 7: Experiência do gestor na empresa 

Fonte: Rocha (2019) 

A respeito da experiência dos gestores é notável que duas empresas 

possuem mais tempo de atuação, estabilizadas no mercado, enquanto que as outras 

estão caminhando para a fixação. 
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Gráfico 8- Experiência do gestor no ramo de atividade 

Fonte: Rocha (2019) 

 

A experiência dos gestores possui um ponto em comum, ambos atuavam na 

área antes de abrir seu negócio ou atuar como gestor na empresa em que trabalha, 

este vem a ser um fator positivo no que tange a segurança do negócio, pelo fato de 

conhecerem o mercado de fornecedores e clientes (PADILHA, 2013). 

 
Gráfico 9: Quantidade de vidros comercializados 

 
Fonte: Rocha, (2019). 

Quanto à quantidade de vidros comercializados pode se observar que as 

organizações comercializavam cerca de 500 vidros mensalmente, considerando a 

margem de erro. Nota- se que a empresa mais antiga comercializa menor 

quantidade de vidros, enquanto que as mais recentes entre 180 e 200 vidros. 

Questionados a respeito da caracterização da empresa sobre quais eram os 

requisitos e critérios para ocupar o cargo de gestor, identificou-se: 

Gestor 1: “Olha na real eu não sei dizer, a experiência conta muito(...) pelo 
que vivi a experiência seria o principal (...) eu só tenho ensino médio, mas o 

que me trouxe até aqui foram as coisas que passei lá atrás”.  
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Gestor 2: “Exigimos experiência e conhecimentos na área (...) A empresa 
valoriza muito a experiência do gestor”. 

Em ambos os casos a experiência é fator primordial para gerir as empresas 

entrevistadas, seguido de conhecimentos empíricos. Considerando que os gestores 

entrevistados não possuem conhecimentos teóricos específicos na área é 

importante ressaltar o risco que isso oferece à empresa, assim como apontou 

Padilha, (2013), a baixa escolaridade dos gestores influencia diretamente no seu 

comportamento diante da empresa, se este possuir pouco conhecimento vai atuar 

de forma empírica e experimental, sendo mais suscetível a falhas e prejuízos. O 

autor ainda pontua que experiência pode se tratar de um fator positivo afinal 

conhecer o público, fornecedores, preços, custos faz muita diferença, porém não 

garante sucesso, ainda que os gestores possuam experiências anteriores, os 

conhecimentos contábeis e sobre a necessidade real da empresa fazem toda a 

diferença para sua sobrevivência no mercado (PADILHA, 2013). 

Conforme o roteiro as questões de 01 a 04 abordam o nível de conhecimento 

dos gestores quanto às legislações, foi questionado se os gestores conheciam as 

leis nas instâncias federal, municipal e estadual. As respostas foram: 

Gestor 1: “Não conheço muito, o que posso dizer é que recebi uma 
notificação a respeito dessa lei da prefeitura (...) a notificação que recebi só 

explicou o que poderia acontecer se eu continuasse descartando o material 
incorretamente, podendo acarretar em multas (...) mas não estipulou 

nenhum valor”. 

 
Gestor 2: “Sim, tenho conhecimento, da lei que existe, da forma como deve 
ser aplicada, tudo. Conhecimento a gente possui, mas não vem aplicando. 

A gente vem fazendo assim o básico, tentando fazer com que as coisas 
aconteçam da melhor maneira possível (...). Acredito que no município não 

tenha uma forma correta para descarte deste tipo de material, todo e 
qualquer material, principalmente que a gente troca aqui (...) não existe um 

lugar apropriado pra fazer o descarte (...) já sabia, inclusive já teve um 
pessoal aqui fazendo uma visita pra gente do meio ambiente, explicando 
que este tipo de resíduo deveria ser encaminhado para uma empresa 

coletora (...) conforme manda a lei”.  
 

Na primeira fase do questionário pode-se observar que os gestores 

entrevistados foram notificados a respeito das leis ambientais envolvendo o descarte 

de materiais. Apesar de o Gestor 1 responder que desconhecia, em sua resposta foi 

detectado que houve uma ameaça de multa por parte da Prefeitura, demonstrando 

assim  que seu conhecimento pela legislação em vigor naquele momento era 

confuso. Já o Gestor 2 declarou conhecer a legislação porém afirmou não aplica-la 

em seu estabelecimento.  
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De acordo com o Código Civil não se pode negar o conhecimento de uma lei, 

afinal desta forma a vida em sociedade não seria possível, as legislações elencadas 

tem como princípios a responsabilidade compartilhada, e como os gestores já foram 

notificados uma possível alternativa para atender os parâmetros, seria basear-se 

nas destinações que ocorrem com pneus, lâmpadas e baterias em nosso país. 

Dessa forma estariam assegurando a qualidade do meio ambiente, e ainda evitariam 

transtornos futuros (BRASIL, 2019a). Os riscos vão além do pagamento de multas já 

que o meio ambiente é um bem comum, e precisa ser preservado para assegurar 

que as gerações atuais e futuras não sejam prejudicadas. 

Na segunda fase do questionário, as perguntas de 05 a 09 questionavam 

sobre a forma como ocorria o descarte, se existia algum planejamento para o 

encaminhamento dos materiais e ainda se algum de seus fornecedores efetuava a 

coleta, eles pontuaram: 

Gestor 1: “Bom, a gente termina de fazer os reparos (...) e já joga os 

materiais que não nos servem mais na carretinha de lixo (...) é um 
funcionário nosso mesmo que leva para o lixão (...) quando montamos uma 

empresa isso aí é um dos menores problemas que nós pensamos, essa 
parte a gente nem se preocupou até hoje. Têm alguns que eu compro que 
fornecem o serviço de coleta, só que como é caro mandar o material 

quebrado pra eles descartarem de forma adequada, eu opto por não fazer, 
jogar fora nós mesmos”. 

 
Gestor 2: “Pelo fato de não ter um local determinado nem pelo município 
nem pelo Estado (...) a gente dispõe aqui de uma carretinha e 

automaticamente a gente procura não deixar nada no estabelecimento, 
recolhe tudo leva nessa carreta e leva pro lixão do município em virtude de 

não ter um lugar para isso (...) dentro do estado eu não tenho nenhum 
conhecimento de alguma empresa que faz a coleta desses materiais ou que 

faça a reciclagem (...) o fornecedor não tem comprometimento nenhum com 
o material que ele te vende (...) fica a cargo de nós consumirmos com esse 
material (...) fica inviável pra empresa, mas não há possibilidade de fazer 

outra coisa a não ser isso (...) seria mais barato pra você pagar para alguém 
coletar do que você passar esse risco de fazer este descarte”.  

Os custos para descarte de cada empresa para os entrevistados foi apenas o 

consumo com combustível, cada um definiu o valor médio mensal já que seus 

materiais são levados semanalmente: Gestor 1 :R$ 320,00 e Gestor 2: R$ 600,00. 

Nota-se que nenhuma das empresas participa de um programa de coleta de 

vidros, apesar de a prefeitura não coletar estes materiais, de acordo com a PNRS o 

descarte deve ocorrer de forma adequada, sob responsabilidade compartilhada, por 

tanto neste caso o gestor tem sua parcela de culpa e deveria agir dentro dos 

parâmetros legais. A conscientização ambiental não é o único ponto a ser 
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destacado, afinal como tratado anteriormente o marketing verde pode e deve ser 

utilizado como o diferencial de uma empresa, aumentando sua competitividade e 

garantindo uma posição boa dentro do mercado (BRASIL, 2019a; KOTLER, 2007). 

Iniciando a categoria 3 que corresponde as questões 10 à 15, foi perguntado 

aos gestores se no início das atividades houve uma preocupação ligada ao meio 

ambiente e desenvolvimento sustentável, e se atualmente existia essa preocupação, 

as respostas foram: 

Gestor 1: “A gente não pensou nessa parte não, quando abrimos a empresa 

as prioridades eram outras e isso na verdade não pensamos (...) atualmente 
nessa parte não, geralmente nós estamos preocupados com outros 
problemas da empresa e não com essa parte, perante a lei que a justiça 

aplica nós não realizamos. Mas fazemos o possível para não sermos 
multados”. 

 
Gestor 2: “Não cheguei a pensar nisso até por que eu não tinha instrução na 
época (...) sabia que isso poderia acarretar futuramente uma multa (...) 

depois da visita do órgão fiscalizador que veio aqui foi que a gente passou a 
ter um conhecimento maior e um cuidado melhor com as coisas, mas a 

principio não sabia do impacto ambiental que eu podia fazer (...) hoje a 
gente faz com que tudo seja o mais seguro possível”.  

Vemos que no inicio das atividades não houve nenhum planejamento 

relacionado à logística ou meio ambiente, os gestores somente adquiriram 

conhecimento após receberem suas notificações, e apesar de ainda não atuarem 

com uma postura adequada, sabem e conhecem os riscos de suas ações, no 

entanto torna-se mais barato correr o risco de uma multa do que investir em enviar 

estes materiais para as unidades de tratamento, o valor do frete em média é de R$ 

1.500,00 para o município mais próximo que é Cuiabá, enquanto que a multa varia 

de R$300,00 à R$ 3.107.000,00, lembrando que no Estado de Mato Grosso essas 

movimentações somente ocorrerão com prévia autorização da SEMA. Os gestores 

têm optado por essa ação, pois sabem que a fiscalização no município é falha e 

geralmente só ocorre através de denúncias (ALTA FLORESTA, 2009). 

Neste tópico é importante ressalvar que as leis ambientais já existiam na 

formação das quatro organizações, somente a empresa mais antiga poderia alegar 

desconhecimento no ato de abertura. Os gestores declaram que descartam de forma 

inadequada como tentativa de economia. Existem empresas que recebem os 

materiais triturados, uma sugestão bastante válida seria a parceria dos gestores que 

comercializam esses materiais com gestores de empresas recicladoras, pois ainda 

que não recebam esse material, poderiam triturar ou até dividir o frete, reinserindo o 
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material no mercado, agregando valor no município e contribuindo para a 

preservação do meio ambiente. 

Para abordar a quarta categoria, foram utilizadas as perguntas 10 até 15. 

Onde se questionou a opinião da empresa sobre a reciclagem e a opinião do 

entrevistado a respeito de quem deveria ser atribuído à responsabilidade de 

descarte, foi respondida: 

Gestor 1: “Toda empresa deveria fazer o descarte adequado, eu inclusive 
faço errado por que a gente não possui conhecimento nessa área, então se 
todos começarem a fazer o descarte adequadamente, mesmo que tenha 

seus custos, tem o beneficio pro meio ambiente (...) eu acredito que a 
responsabilidade seja exclusivamente do empresário, pois se eu compro a 

mercadoria e eu vendo pro cliente eu tenho a obrigação de arrumar um 
lugar para descartar”. 

 
Gestor 2:“Eu acredito que ela é importantíssima, na região e principalmente 
na cidade de Alta Floresta, hoje se houvesse uma empresa instalada aqui, 

muitos acidentes deixariam de acontecer (...) hoje eu acredito que seja 
responsabilidade nossa, como empresários que vendem isso, eu acho que 

seria muito importante se houvesse uma empresa para tomar essa 
responsabilidade (...) seria uma coisa mais segura para o meio ambiente, 
município e para os empresários da área. 

 

Verifica-se nessa categoria que os gestores acreditam que são os 

responsáveis pela disposição adequada dos materiais, porém continuam a descartar 

incorretamente priorizando a diminuição de custos em curto prazo. É interessante 

ressalvar que os materiais reinseridos no mercado tem menor custo de produção, o 

que beneficiaria os gestores, catadores, recicladores e consumidores. Uma parceria 

entre as empresas do município e até da região poderia incentivar a melhora do 

processo de produção do vidro e ainda de outros materiais.  Desta forma atenderiam 

os requisitos legais, melhorando a imagem dos gestores, população, apoiando 

cooperativas e associações vinculadas. A sensibilização por parte do município foi 

realizada, mas os impactos permanecem acontecendo diariamente (NASCIMENTO, 

et. al., 2011). 

Foi perguntado aos gestores se a empresa acreditava que os clientes estão 

atentos a forma como é realizado o descarte, foi respondido: 

Gestor 1: “Na verdade muita gente não liga, eles querem saber preço, não 
procuram saber o que acontece com a peça quebrada”. 

 
Gestor 2: “Eu acredito que todo mundo até por que houve uma fiscalização 

municipal e estadual (...) o cuidado todo mundo tem, conhecimento todo 
mundo tem, o que eu não tem é o local apropriado para fazer o descarte 

desse material”. 
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Em contra partida citou-se que pesquisadores do marketing verde apontam 

que os consumidores conscientes optam por adquirir produtos ambientalmente 

corretos ainda que possuam um preço mais elevado. Foi questionado se a 

organização aderisse às normas, ainda que seus preços aumentassem se haveria a 

possibilidade dos clientes continuarem a adquirir seus produtos, os entrevistados 

responderam: 

Gestor 1: “Alguns sim, tem pessoas preocupadas com reciclagem e para 
onde vai(...) algumas ainda se importam com isso, mas algumas não (...) 

geralmente procuram sempre o mais barato”.  
 

Gestor 2 respondeu: “Eu acredito que haveria uma queda, até por que todo 
mundo hoje corre atrás do preço, (...) muitas pessoas tem esse interesse, 
esse cuidado com o meio ambiente, de fazer com que seja destinado da 

forma correta, (...) mas outras pessoas querem saber do preço, então 
automaticamente se você for adequar a lei seu movimento vai cair, e não 

tenha dúvida que será quase inviável pra você trabalhar”.  
 

 

Na opinião dos gestores se houvesse a adequação às normas ambientais e 

consequentemente a elevação dos preços, suas vendas poderiam diminuir, pois o 

principal atrativo para seus clientes é o preço baixo. Este cenário pode ser alterado, 

como Simonis et al. (2005) aponta em sua pesquisa, o crescente avanço tecnológico 

reflete no estilo de vida de toda a população, a substituição dos produtos por parte 

dos comerciantes deve ocorrer para desafiar e educar os consumidores sobre a 

necessidade de mudanças. 

Questionou-se então se com essa adequação poderia haver aumento em 

relação à vantagem competitiva, as respostas foram: 

Gestor 1: “Nessa parte eu acredito que não teria competitividade nenhuma 

pra mim, até por que se eu aderisse e precisasse aumentar meus preços, 
outras lojas poderiam cobrir o valor de venda”. 
 

Gestor 2 : “Acredito eu que no dia a dia vão surgir várias cobranças de 
vários órgãos (...) existem muitas empresas clandestinas que dão um preço 

melhor por que não tem interesse em melhorar o descarte, então acredito 
que se fosse uma coisa bem corrigida pelo governo federal, estadual e 

municipal se (...) bem aplicada seria uma coisa que daria lucro pra todo 
mundo. Se um se adequar e os outros não, quem se adequar vai quebrar”.  

 

Devido ao fato dos gestores acreditarem que o preço é o maior incentivo 

dentro do mercado, verifica-se que na opinião deles a competitividade só ocorreria 

de forma positiva se todas as organizações aderissem e houvesse uma fiscalização 

dos órgãos competentes. Tornando assim o mercado mais saudável e competitivo 

para todos. Mas outra maneira de ver essa mudança de abordagem seria sim um 
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diferencial competitivo, assim como Enoki et. al. (2008), defende poderiam ser 

formadas parcerias com instituições que recebem esses materiais e em longo prazo 

diminuir custos com aquisição dos produtos, já que esses, reinseridos no mercado, 

tornam-se mais baratos, poderiam atender os clientes verdes, conscientizar 

inúmeras pessoas e ainda corroborar com a preservação ambiental sem prejuízo.  

Santana e Magalhães (2008), trazem que os consumidores ambientalmente 

corretos estão dispostos a pagar por este preço, desde que adquiram produtos com 

pouco ou o menor impacto possível.  

A quarta categoria foi representadas nas questões 16 a 19, primeiramente foi 

pontuado se dentro da empresa existia a visão de ganho financeiro através do 

descarte adequado, as respostas foram: 

Gestor 1: “Pra ser sincero, não, na verdade seria uma despesa, é como 
realmente nós vemos”. 

 
Gestor 2: “Eu acredito que sim, poderia ser um ganho. Talvez se houver 
uma fiscalização melhor, para que as leis não fiquem só no papel e sejam 

cumpridas na íntegra, acredito que é um bom investimento e quem aderir 
automaticamente vai ter lucro, e vai fazer com que o meio ambiente saia 

desse sacrifício que passa hoje, (...) seria lucrativo sim”. 
 

Nota-se que dentro do município existe uma lacuna de conhecimento nesta 

área, e a falta de uma instituição que receba estes materiais torna esse processo 

complexo e mais caro levando a maioria a acreditar que é inviável devido a seu 

custo, e que somente poderá ocorrer através de medidas tomadas pelos governos, 

ou parcerias entre empresas públicas ou privadas. Conforme Padilha (2013), os 

empreendedores devem identificar oportunidades agarrar e buscar métodos de 

lucros através disto, por tanto para que isso se desenvolva o gestor deve levar em 

conta a necessidade de se correr riscos. 

A respeito das dificuldades para realização do descarte:  

Gestor 1:“Tem toda uma burocracia, para ter a legalização para levar o 
material correto pro lugar correto, então se torna mais fácil você juntar tudo 
e levar para um determinado local do que (...) desviar tempo pra esse tipo 

de coisa, pela falta de um lugar para alocar os materiais”.  
 

Gestor 2: “A gente não tem um coletor exclusivo para isso, a gente vem se 
defendendo, (...) não existe um lugar apropriado pra fazer o descarte (...) 

aqui em Alta Floresta não existe uma empresa qualificada para esse tipo de 
coleta desse tipo de material”. 
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Obviamente a falta de uma instituição para receber estes materiais é o 

principal fator apontado pelos gestores, à burocracia foi pontuada como um 

agravante, pois na opinião dos entrevistados perde-se muito tempo com esse fator. 

Maximiano (2010), descreveu que um dos motivos de falência segundo 

empreendedores é a burocracia, quando na verdade o que realmente extingue uma 

empresa é a má gestão, conforme aponta o SEBRAE (2014) na pesquisa sobre o 

motivo de falência em MEI nos anos de 2007 à 2011. 

Foi solicitado que os gestores deixassem uma sugestão de como tornar esse 

processo mais acessível,  

 
Gestor 1: “Bom eu não sou bom exemplo pra deixar de recado para 

conscientizar as pessoas, mas devido às condições e essa notificação que 
me aplicaram eu vou ter que me adequar (...) a prefeitura vem cumprindo 

sua parte, notificando as pessoas e cabe a elas se adequarem”. 
  

Gestor 2 respondeu: “ A minha sugestão seria que o próprio município 
convidasse uma empresa que não tem aqui no município, (...) que colete 
esses materiais (...) se o município trouxer e aplicar a lei automaticamente 

todo mundo vai ter esse cuidado”. 
  

 

Houve duas sugestões distintas, porém que podem se relacionar com a 

tentativa de conscientização por parte da prefeitura. A criação de campanhas levaria 

o conhecimento até as pessoas, a fiscalização e aplicação de multas faria com que 

as empresas obrigatoriamente se adequassem para atender todas as normas legais. 

Por último foi questionado se houvesse a oportunidade de iniciar novamente 

as atividades da empresa se faria algo diferente, foram obtidas as seguintes 

respostas: 

Gestor 1 : “ Com certeza sim, eu estaria dentro dos parâmetros (...) e não 
precisaria reservar um tempo pra isso”.  
 

Gestor 2 respondeu: “Com certeza eu mudaria sim, acho que no passado 
eu não tive o cuidado que tenho hoje, pelo fato de não ter muita noção, (...) 

hoje teria atenção redobrada, por que eu sei do impacto que pode causar na 
natureza, então eu teria mais cuidado”. 

 

Observa-se que existe uma breve consciência ambiental entre os gestores 

entrevistados, eles possuem certo grau de conhecimento a respeito de seus 

impactos e se houvesse a oportunidade iniciaram suas atividades de forma correta, 

a fim de evitar transtornos com os órgãos ambientais. 

Essa consciência não deve existir apenas para evitar transtornos burocráticos 

ou o pagamento de multas. A burocracia para os gestores neste caso refere-se 
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exclusivamente às legislações. O meio ambiente vem sendo devastado ao longo da 

existência e deve ser preservado e assegurado por toda a população mundial. Como 

gestores eles devem buscar alternativas que beneficiem sua empresa sem 

prejudicar as gerações atuais e futuras, agregando valor a seu negocio se 

destacando por uma visão eficiente, com habilidades em atender todos os públicos 

sem perder a qualidade. Os líderes se destacam por inovarem e enxergar nas 

dificuldades uma oportunidade (PADILHA, 2013). 

De acordo com pesquisas do SEBRAE (2013), o fator que mais assegurou as 

empresas a permanecerem ativas no mercado se destacando positivamente foi a 

estratégia da diferenciação, tanto em produtos quanto em serviços. O estudo 

apresentou que 87% das empresas que firmam contratos com pessoas ou 

instituições permaneceram ativas, e 56% das empresas que não se antecipam aos 

fatos foram encerradas no ano de 2014.  

Considerando todos os fatores que possibilitam ou impossibilitam a 

implantação da logística reversa de vidros na visão dos gestores em Alta Floresta, 

tendo em vista as teorias estudadas e os relatos dos gestores observou-se que: 

atualmente o custo dos entrevistados para destinação dos materiais descumprindo 

as leis vigentes, em média é R$ 460,00 por mês, conforme elencados pelos 

gestores. Considerando ainda que o preço é mencionado como fator que interfere 

drasticamente em sua demanda, por ser o atual diferencial das organizações 

pesquisadas. 

Buscando alternativas para os gestores a pesquisadora contatou um dos 

maiores fornecedores de vidros automotivos na região a Autoglass, e aquela foi 

informada que a reciclagem dos materiais é feita de forma gratuita pela empresa, 

uma vez que a legislação prevê a responsabilidade dos fornecedores com a 

destinação correta dos resíduos sólidos. Ficando sob responsabilidade dos clientes 

somente os encargos com o transporte, para a sede localizada na cidade de Cuiabá. 

A fim de diminuir o custo o Instituto Autoglass sugere que os vidros sejam triturados 

aumentando a quantidade a ser reciclada, o valor aproximado para triturar 500 

vidros é de R$ 300,00 segundo o Instituto. Sob a posse dessas informações 

possibilitou-se uma análise comparativa entre o gasto médio de descartar 

corretamente e incorretamente. Como forma de exemplificar esta análise de forma 

hipotética apresenta-se a seguir a comparação de valores alcançados: 
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Quadro 1- Amostra hipotética de valor e quantidade para descartes incorretos 
 

QA= Y* Z                             

Onde: 

QA= Quantidade de vidros descartados incorretamente 

Y= Quantidade de materiais 

Z= Número de meses 

QA= 500* 12 

QA= 6000 und/ ano 

 

ME= X* N 

Onde: 

ME= Média de custo descarte inadequado 

X= Valor mensal 

N= Número de meses 

ME= 460 * 12  

ME= R$ 5.520,00 ano 

Fonte: Rocha (2019) 

Quadro 2- Amostra de valores descarte adequado 
 
O valor médio anual pode ser calculado desta 

forma: 

500 vidros                              R$ 300,00  

6000 vidros                             X 

Portanto: 

500 X= 6000*300 

X= 1.800.000 / 500 

X= R$ 3.600,00 a.a. 

 
Portanto: 

MA= F +X 

Onde: 

MA= Média anual descarte correto 

F= Valor do frete 

X = valor anual para triturar 

MA= 1500,00 + 3.600,00  

MA= R$ 5.100,00 a.a. 

Fonte: Rocha, 2019 
 

Considerando os valores e quantidades informados pelos gestores e o Instituto, 

seriam consumidos aproximadamente nas quatro empresas abordadas cerca de 

6000 vidros ao ano e a cada 500 unidades o custo com trituração em média R$ 

300,00 nota-se que a implantação da logística reversa de vidros automotivos é viável 

econômica social e ambientalmente, mesmo com o valor do frete até a estação de 

recebimento dos materiais. Obviamente se existissem parcerias entre os gestores 

seriam de grande valia para este cálculo, a logística reversa é um investimento com 

retorno à longo prazo (BALLOU, 2006).   

*Dados baseados em        

informações coletadas 

na pesquisa 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho objetivou analisar a implantação da logística reversa nas 

empresas que comercializam vidros automotivos com serviço de troca incluso no 

município de Alta Floresta-MT. Buscou-se identificar os principais obstáculos para a 

realização do descarte adequado dos materiais de pós-consumo, verificando o grau 

de conhecimento dos gestores sobre as legislações em vigor e a percepção dos 

impactos ambientais causados por seu estabelecimento. 

Através da análise de dados foi possível constatar que dentro das 

organizações os gestores possuem baixa escolaridade, e apesar da existência de 

conhecimentos a respeito das legislações em vigor, estas não vêm sendo atendidas 

pela ânsia em evitar gastos com descarte. Isso se dá pela falta de entendimento na 

área, já que os gestores conhecem as leis, foram notificados, mas infelizmente ainda 

não tem a percepção de como suas ações impactam o meio ambiente, a sociedade 

e o seu negócio, afinal as sanções podem ser de grande impacto para as 

organizações.  

Dentre os fatores que possibilitam a implantação da logística reversa estão: a 

escassez de instituições que realizam a coleta destes materiais foi apontada como 

facilitadora para o não cumprimento da norma, em alguns momentos desta pesquisa 

nota-se que os gestores têm interesse em se adequar, seria prudente que houvesse 

interferências através de campanhas a nível municipal para conscientizar esse 

público, incentivando-os a acatar as obrigações como cidadão e empresário, 

transmitindo a importância da preservação ambiental e qualidade de vida. 

Funcionaria como um incentivo para elevar Alta Floresta em nível de cidades 

desenvolvidas econômica e socialmente. Por tanto esta perspectiva pode ser uma 

oportunidade grande para a região. Os gestores entrevistados apesar de possuírem 

experiência e conhecimentos relacionados à sua área de atuação devem buscar 

mecanismos para melhoria e contribuição de conhecimentos empíricos, tornando 

sua gestão mais eficiente e assertiva, minimizando seus impactos negativos e 

falhas. 

Os principais fatores para o não cumprimento das legislações foram: os 

gestores não veem a possibilidade de vantagem competitiva, escassez de 

instituições para coleta dos materiais, ausência de planejamento logístico, falta de 

conhecimento e conscientização dos gestores e da população a respeito dos vidros 
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laminados e seu impacto, visão equivocada a respeito do mercado de recicláveis, 

dificuldade em atender todos os parâmetros legais, pouca fiscalização, escassez de 

estudos dificultando a divulgação da importância do descarte adequado destes 

materiais. 

As principais limitações deste estudo foram: à falta consentimento dos 

gestores para a realização das entrevistas, escassez de estudos na área para 

analise comparativa, incompreensão dos entrevistados a respeito da logística 

reversa e suas implicações, além da cultura de ganho de capital a qualquer custo. 

Recomenda-se que haja maior fiscalização por parte dos órgãos públicos, e 

programas de conscientização da população, assim consumidores verdes poderão 

se impor no mercado levando os gestores a aderirem às normas, a fim de ganhar 

competitividade e melhorar a imagem de suas empresas, contribuindo para uma 

gestão eficiente e melhorando os ecossistemas.  

Aos gestores propõe-se ainda que se utilizem das normas legais para 

fomentar e impulsionar seu negócio, através da formação de parcerias com gestores 

locais ou ainda parcerias externas com fornecedores e seguradoras, como a 

Autoglass que é a maior distribuidora de vidros da região. 

As principais contribuições desta pesquisa foram à exposição da versão dos 

gestores diante das dificuldades em realizar o descarte adequado dos materiais, e 

através desse ou novos estudos nesta esfera serão alcançadas alternativas mais 

viáveis para os envolvidos direta ou indiretamente. 

Essa pesquisa pode ser utilizada como base para novos estudos na área, 

dada sua importância e o fato de que é um estudo inédito no município e na região, 

por isso, mais gestores poderão ser sensibilizados. Observa-se ainda a 

oportunidade de negócios sustentáveis na região, tendo em vista a produção de 

resíduos que não são reutilizados, nem reinseridos no mercado, pela ausência de 

empresas que realizem este tratamento na região norte mato-grossense, 

identificando um nicho de negócio que não é atendido mesmo com sanções severas. 

Além de pesquisas sobre viabilidade de negócios sustentáveis como as 

supracitadas, pode-se também inserir os respectivos órgãos ambientais realizando 

pesquisas quantitativas com materiais de pós-consumo ou pós-venda dentre os 

gestores e consumidores a fim de incentivar o início de parcerias disseminando a 

conscientização ambiental. 
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APÊNDICES 

Apêndice A 

Instrumento de Coleta de Dados e Informações 

Este roteiro de entrevista semiestruturada foi aplicado nas empresas atuantes 

no ramo de comércio e varejo de peças e acessórios novos para veículos 

automotores, que comercializam vidros automotivos com serviço de troca incluso.  A 

mesma teve como objetivo analisar fatores que possibilitam ou impossibilitam a 

implantação da logística reversa de resíduos de vidro nas empresas do segmento 

automotivo. A fim de apontar as dificuldades dos gestores em se adequar as 

legislações em vigor. A apresentação deste roteiro tornou-se necessária baseada na 

teoria de Gil (2017), que defende o conhecimento dos objetivos da entrevista 

essenciais para que os papéis sejam cumpridos da forma adequada. A seguir 

informações iniciais fornecidas aos empresários ou gestores respondentes: 

1. A pesquisa faz parte de um Trabalho Acadêmico de Conclusão 

do Curso de Bacharelado em Administração do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus Alta Floresta (IFMT). 

2. É importante ressaltar que as organizações participantes, terão 

suas  identidades preservadas, sendo chamadas de Empresa 1, Empresa 2 e 

assim sucessivamente. A mesma foi gravada e transcrita através do software 

“Transcrição Instantânea”. Para realização dessa entrevista o tempo estimado 

é de 30 minutos. 

O feedback e relatórios dos resultados da pesquisa serão apresentados ao IFMT e 

após encaminhado a todas as empresas que corroboraram para sua realização.  

 

 

Roteiro de entrevista realizado com gestores 2019 continua 

CATEGORIA 1- LEGISLAÇÕES 

1-Você conhece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual dispõe sobre 
as diretrizes relativas à gestão integrada e gerenciamento dos resíduos 
sólidos? Em sua opinião como a Lei nº 12.305/10 impacta seu ramo de 

atividade? E na sua empresa? 

 

Continuação... 
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Roteiro de entrevista realizado com gestores 2019 continua 

 

2- Você tem conhecimento sobre a Lei 7.862/ 2002 Dispõe sobre a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras providências? Como ela impacta nas 

atividades de sua organização? 

 

 

 

 

3- A empresa tem conhecimento sobre a Lei 1.789/2009 que institui o Código 
Municipal de Meio Ambiente do Município de Alta Floresta e dá outras 

providências? Como essa lei interfere nas atividades de sua organização? 

 

 

 

 

4- Vocês já foram notificados, multados ou autuados por algumas dessas leis? 
Se sim, quais os procedimentos exigidos pelo órgão competente para 

adequação? Se não t em conhecimento sobre os valores destas sanções?  

 

 

 

 

CATEGORIA 2 – LOGÍSTICA E LOGÍSTICA REVERSA 

 
     

5- Em sua empresa após a troca dos vidros, como ocorre o descarte deste 
material? Em algum momento houve o planejamento do descarte de seus 
produtos de pós-consumo/pós-venda? Existe algum fornecedor que recolhe o 

produto de suas marcas? 

 

 

 

Continuação... 
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Roteiro de entrevista realizado com gestores 2019 continua 
 

6- A empresa participa de algum programa para coleta de vidros pós-

consumo? Se sim qual? 

 

 

 

 

 

7- O município recolhe/recebe todos os resíduos destinados pela sua 
empresa? Quais recebem? Quais não recebem? Existe alguma taxa adicional 

no IPTU? Ou forma? 

 

 

 

8- Você conhece em seu município ou região alguma entidade que colete 
esses materiais, sabe o nome e contato da mesma? Se sim, esses resíduos 

são encaminhados a esta entidade?    

 

 

 

 

9- Atualmente qual o custo da empresa por peso, metro linear , m
2, 

m
 3, 

 para 

destinar seus resíduos de vidros? 

 

 

 

 

 

 

 CATEGORIA 3: IMPACTO SÓCIO-AMBIENTAL  

Continuação... 
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Roteiro de entrevista realizado com gestores 2019 continua 

 

10- Antes da abertura da empresa pensou-se de alguma forma como suas 
ações impactariam no meio ambiente, sociedade e economia? Se sim quais 

ações? 

 

 

 

 

11- E atualmente existe essa preocupação dentro de sua organização? Quais 
os mecanismos utilizados para atender os parâmetros sociais, ambientais e 

economicos? Cite boas práticas realizadas pela sua empresa. 

 

 

 

 

 

12- Qual a opinião da loja a respeito da reciclagem dos vidros de pós-
consumo, ou seja, aqueles vidros que não tem mais condições de uso sem 
reparo? A empresa acredita que a responsabilidade pelo descarte é de quem? 

 

 

 

 

 

13- A empresa acredita que os consumidores estão atentos ao correto 

descarte de materiais? E as boas práticas ambientais? 

 

 

 

 

Continuação... 
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Roteiro de entrevista realizado com gestores 2019 continua 

 

14- De acordo com pesquisas realizadas pelo Ministério do Meio Ambiente e 
pesquisadores do Marketing Verde, os consumidores conscientes dão 
preferencia a instituições que possuam garantia de preservação ambiental, 
ainda que seus preços sejam superiores aos demais, dispostos a adquirirem 
produtos/serviços desde que tenham a garantia de causar menor impacto 
possível ao meio ambiente e sociedade. A empresa acredita que se adequando 
as leis relacionadas à gestão de resíduos sólidos, seus clientes continuariam a 

adquirir seus produtos ainda que com preços mais elevados? Por quê? 

 

 

 

15- Você acredita que se a empresa aderisse a programas ambientais 
aumentaria a sua vantagem competitiva? Porque? 

 

 

 

 

CATEGORIA 4- DESAFIOS E GANHOS FINANCEIROS 

 

16- A empresa vê a possibilidade de ganho financeiro através da destinação 

correta de resíduos? 

 

 

 

17- Em sua opinião quais são as maiores dificuldades em efetuar o correto 

descarte dos resíduos sólidos de vidro na cidade de Alta Floresta? 

 

 

 

 

Continuação... 
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Roteiro de entrevista realizado com gestores 2019 continua 

 

18- Gostaria de deixar alguma sugestão para que este processo se torne mais 

acessível aos gestores e estimular a população a realizar o correto descarte? 

 

 

 

 

19- Se houvesse a oportunidade iniciar novamente suas atividades ou abrir 

outra empresa você mudaria algo? 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

20- Qual a quantidade de funcionários da empresa? 

(   ) De 1 a 5 funcionários 

(   ) De 6 a 10 funcionários 

(   ) De 10 a 25 funcionários 

(   ) De 25 a 50 funcionários 

(   ) Acima de 50 funcionários 

  

21- Qual é o enquadramento de sua empresa? 

(   ) Microempresa (até 9 empregados) 

(   ) Empresa de pequeno porte (De 10 a 49 empregados) 

(   ) Empresa de médio porte (De 50 a 99 empregados) 

(   ) Grandes empresas (100 ou mais empregados) 

Continuação... 
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Roteiro de entrevista realizado com gestores 2019 continua 

 

22- Quantos anos sua empresa atua neste segmento no mercado? 

(   ) De 1 a 3 anos 

(   ) Acima de 3 a 5 anos 

(   ) Acima de 5 a 10 anos  

(   ) Acima de 10 a 15 anos 

(   ) Acima de 15 anos 

  

23-Tempo de experiência do principal gestor na empresa? 

(   ) De 1 a 3 anos 

(   ) Acima de 3 a 5 anos 

(   ) Acima de 5 a 10 anos  

(   ) Acima de 10 a 15 anos 

(   ) Acima de 15 anos 

  

24-Tempo de experiência do principal gestor no ramo de atividade? 

(   ) De 1 a 3 anos 

(   ) Acima de 3 a 5 anos 

(   ) Acima de 5 a 10 anos  

(   ) Acima de 10 a 15 anos 

(   ) Acima de 15 anos 

  

25- Quais são as exigências e o perfil para atuar como gestor ou gerente geral 

na empresa? 

 

 

 

Continuação... 
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Roteiro de entrevista realizado com gestores 2019 continua 

 

26- Qual a quantidade de vidros automotivos (para-brisa, vigia, vidro de porta e 

afins) comercializados mensalmente neste estabelecimento? 

(   ) Até 50 vidros 

(   ) Entre 50 e 100 vidros 

(   ) Entre 100 e 200 vidros 

(   ) Entre 200 e 300 vidros 

(   ) Acima de 300 vidros 

 

CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

27- Grau de Escolaridade 

(   ) Analfabeto 

(   ) Ensino Fundamental Incompleto 

(   ) Ensino Fundamental Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto 

(   ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Ensino Superior Completo 

(   ) Pós- Graduação Lato-sensu 

(   ) Pós- Graduação 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

Área de Formação: _________________________ 

 

 

28- Renda Mensal do respondente: 

(   ) Até R$ 954,00 CLASSE E 

(   ) Entre R$ 954,00 à R$ 2.862,00 CLASSE D 

Continuação... 
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Roteiro de entrevista realizado com gestores 2019 conclusão 

 

29- Renda Mensal do respondente: 

 

(   ) Entre R$ 2.862,00 à R$ 4.770,00 CLASSE C 

(   ) Entre R$ 4.770,00 à R$ 14.310,00 CLASSE B 

(   ) Acima de R$ 14.310,00 CLASSE A 

 

30- Qual sua idade? 

(   ) Entre 18-28 anos 

(   ) Entre 29-38 anos 

(   ) Entre 39-48 anos 

(   ) Entre 49-58 anos 

(   ) Acima de 58 anos 

 



 

 

 


