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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é estudar a rede de Prestadores de Serviço Logístico em 

relação às atividades de Logística Reversa no Brasil. Em seus negócios e operações, 

os Operadores Logísticos e seus clientes podem entender o processo reverso como 

agregador de valor em sua cadeia produtiva. No Brasil, esta posição foi motivada 

principalmente após a implantação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos em 

2010, cujos fundamentos tendem a beneficiar o meio ambiente, além de proporcionar 

estratégias às organizações e possível vantagem competitiva. Este estudo é 

entendido como de natureza qualitativa, exploratória e descritiva. Isto se deve ao 

estudo conceitual que explora a Logística Reversa e os Prestadores de Serviço 

Logístico, e à utilização de dados secundários dos Prestadores de Serviço Logístico 

brasileiros. A análise da teoria e dos dados obtidos possibilitou mapear a rede de 

logística reversa executada por estes provedores de serviço. Com isto, é possível 

constatar que a Logística Reversa pode influenciar as relações na cadeia de 

suprimentos. Isto ocorre pelo fato de que os Operadores Logísticos exercem 

importante papel executor e colaborador por se relacionar com diferentes tarefas e 

clientes dentro da rede, proporcionando sinergia capaz de favorecer os fluxos 

reversos. Este estudo contribui para a teoria da Logística Reversa e pesquisa sobre 

os Prestadores de Serviço Logístico, fornecendo subsídios para melhor compreensão 

da influência e da relação em redes, marcada por atividades executadas segundo o 

setor de negócio e segundo os clientes que executam atividades de logística reversa. 

A visão estabelecida pelos estudos fornece também implicações relevantes para os 

gestores de empresa quanto à geração de valor e indução de práticas de 

sustentabilidade, utilizando os provedores de serviços logísticos que estão 

interligados na rede de negócios em que a empresa está inserida. 

 

Palavras-chave: Prestadores de Serviço Logístico; Operadores Logísticos; 3PL; 

Logística Reversa; Cadeia de Suprimentos. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to study the network of logistic service providers in relation 

to reverse logistics activities in brazil. In their business and operations, logistics 

operators and their customers can understand the reverse process as an aggregator 

of value in their production chain. In brazil, this position was motivated mainly after the 

implementation of the national solid waste policy in 2010, whose fundamentals tend to 

benefit the environment, in addition to providing strategies to organizations and 

possible competitive advantage. This study is understood to be of a qualitative, 

exploratory and descriptive nature. This is due to the conceptual study that explores 

reverse logistics and logistic service providers, and to the research using secondary 

data from brazilian logistic service providers. The analysis of the theory and the data 

obtained made it possible to map the reverse logistics network performed by these 

service providers. With this, it is possible to verify that the reverse logistics can 

influence the relations in the supply chain. This is due to the fact that logistic operators 

play an important executing and collaborating role as they relate to different tasks and 

customers within the network, providing synergy capable of favoring reverse flows. 

This study contributes to the reverse logistics theory and research on logistic service 

providers, providing subsidies for a better understanding of the influence and 

relationship in networks, marked by activities performed according to the business 

sector and according to customers who perform reverse logistics activities. The vision 

established by the studies also provides relevant implications for company managers 

regarding the generation of value and induction of sustainability practices using the 

logistics service providers that are interconnected in the business network that is 

inserted. 

 

Keywords: Logistic Service Providers; Logistic Operators; 3pl; Reverse Logistic; 

Supply Chain. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante da alta competitividade nos mercados, as organizações se esforçam 

arduamente a atender às múltiplas necessidades de seus clientes, oferecendo 

produtos e serviços em aceitável qualidade e a preços condizentes. Sob contexto da 

logística, as empresas sempre buscam meios efetivos para reduzir os custos 

operacionais, com o objetivo de gerar ou aumentar o valor em seus negócios dentro 

de um processo específico ou em toda uma cadeia de suprimentos (CHRISTOPHER, 

2011).  

Objetivando aprimorar continuamente os seus padrões de serviço, as 

organizações passaram a terceirizar estas atividades. Esta tomada de decisão 

empresarial fez surgir novos protagonistas nos mercados em diversos segmentos de 

negócios. Tais protagonistas são os chamados Prestadores de Serviços Logísticos 

(PSL) ou Operadores Logísticos (OL) (VIVALDINI; BERNARDI, 2006) 

O termo Prestador de Serviço Logístico (PSL) é uma denominação genérica 

que se aplica a qualquer empresa que preste algum tipo de serviço logístico. Inclui 

desde simples agentes de transporte até empresas com capacitação para gestão 

integrada da logística. Entre estes extremos existem os prestadores de serviço com 

níveis de sofisticação variados (OZOVACI, 2016; VIVALDINI; PIRES, 2010). 

De acordo com o 23rd Annual Third-Party Logistics Study (LANGLEY, 2019), 

nos Estados Unidos, 73% dos clientes usuários de PSL e 91% dos Provedores de 

Serviço Logísticos (PSL) concordam que as empresas de serviços logísticos fornecem 

maneiras inovadoras em melhorar a eficácia da logística. Estas inovações são 

decorrentes de maior disponibilidade de dados e maior capacidade na tomada de 

decisão em tempo real, levando tanto o cliente quanto o seu fornecedor logístico a 

uma parceria mais significativa, gerando vantagem competitiva em seus negócios.  

Por outro lado, Prockl, Pflaum e Kotzab (2012) apontam que o mercado de PSL 

é caracterizado por uma variedade de concorrentes diferentes em tamanho, cobertura 

geográfica e oferta de serviços. Esta diversidade dos PSL se origina conforme seu 

grau de capacitação para oferta aos seus serviços especializados.  

De acordo com a Associação Brasileira dos Operadores Logísticos (ABOL), 

diferentemente dos países mais desenvolvidos, onde os segmentos e nichos de 

negócios dos PSL são mais claros, no Brasil, esta segmentação não é tão simples 
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devido a uma mistura de empresas atuantes no mercado. Elas ofertam ampla gama 

de especializações em suas operações e entre elas, a Logística Reversa. As 

empresas podem alcançar vantagem competitiva através da implementação do 

processo reverso (JAYARAMAN; YADONG, 2011; MATHIYAZHAGAN; HAQ, 2013).  

Uma das decisões centrais que devem ser tomadas nos processos de Logística 

Reversa é a escolha do provedor de logística reversa terceirizada (LI et al, 2018). 

Ainda hoje há carência de pesquisas que buscam compreender a logística 

reversa no contexto dos PSL no Brasil (BOUZON; GOVINDAN; RODRIGUEZ, 2018; 

GUARNIERI et al, 2020).  Assim, este estudo tem como objetivo explorar o panorama 

da rede de PSL atuantes no Brasil, identificando suas heterogeneidades via análise 

de rede e contextualizando a Logística Reversa e suas principais práticas em 

operação por estes agentes. 

Por ora, apresentam-se a definição da questão problema, o objetivo geral, os 

objetivos específicos e a justificativa para a execução desse trabalho. O capítulo 2 traz 

a fundamentação teórica aprofundando o tema referente à Logística Reversa e as 

suas atividades e os Prestadores de Serviço Logísticos (PSL) como resultante das 

terceirizações de negócio. No capítulo 3 são apresentados os procedimentos 

metodológicos. A descrição e análise dos resultados são apresentadas no capítulo 4 

e, no capítulo 5, as análises de rede de PSL na Logística Reversa. No capítulo 6 são 

tecidas as considerações finais deste trabalho, apresentando-se as conclusões no 

capítulo 7. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

 
Este estudo pretende estabelecer a rede de Prestadores de Serviços Logísticos 

(PSL) que atua na Logística Reversa no Brasil. Neste sentido, a pesquisa dará 

enfoque através do mapeamento de rede, em relação à Logística Reversa executadas 

por eles, segundo os segmentos de negócio em que atuam. 

 
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
São os objetivos específicos: 
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 Analisar a teoria sobre os Operadores Logísticos (OL). 

 Estudar a Logística Reversa e suas principais atividades relacionadas 

a prestação de serviço logístico. 

 Contextualizar a teoria de redes e a de Cadeia de Suprimentos. 

 Reunir informações, organizar e mapear a rede de Logística Reversa 

constituída pelos PSL no Brasil.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o relatório analítico “Perfil dos Operadores Logísticos no Brasil”, 

da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL, 2018), baseado em 

pesquisa com 267 empresas do setor, a prestação de serviços para processos 

reversos teve representatividade de 73% nos diversos segmentos de mercado 

verificados. A ABOL justifica que o setor dos Operadores Logísticos (OL) no Brasil 

continua a se consolidar e crescer a taxas animadoras, mesmo em anos difíceis e 

desafiadores (EXCELÊNCIA, 2018, p. 136). Esta relevância regional justifica 

pesquisas direcionadas na relação do tema Logística Reversa e PSL, bem como pela 

importância do tema, segundo Prajapati, Kant e Shankar (2018).  

Os PSL criam valor na sua prestação de serviço aos clientes dentro da proposta 

de oferecer serviços nas melhorias táticas e tecnológicas, aumentando o desempenho 

geral da cadeia de suprimentos. Assim, a Logística Reversa dentro de suas práticas 

operacionais é vista também como proposta de estratégia para a melhora da 

rentabilidade global da empresa (LEITE, 2017). Também, além da importância do 

estudo para a questão da Logística Reversa, a pesquisa se justifica por prováveis 

benefícios econômicos.  

Muitos estudos abordam a temática pertinente à Logística Reversa e aos PSL, 

como no caso no estudo de Govindan et al (2019) e de Garpas et al (2019), que 

discutem sobre ações de sustentabilidade envolvendo PSL, ou no estudo de Asian et 

al (2019), que relata o desempenho das operações de Logística Reversa executadas 

por PSL. Nesta mesma linha de pesquisa, Gardas, Raut e Narkhede (2018) destacam 

os critérios de avaliação de serviço dos PSL baseado em suas capacitações para 

redes de fornecimento e pesquisas de Asian et al (2019), que articulam o modelo Kano 

como critério de avaliação de desempenho de PSL. Apesar de muitos artigos 
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relacionados à temática deste estudo, não foram encontrados artigos que mapeassem 

os PSL na perspectiva de uma rede de Logística Reversa, como proposto por esta 

pesquisa para os PSL no Brasil. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LOGÍSTICA REVERSA 

 

As iniciativas relacionadas à Logística Reversa têm trazido consideráveis 

retornos econômicos para as empresas. Os ganhos com a utilização de embalagens 

retornáveis ou com o reaproveitamento de materiais para produção têm trazido 

receitas que estimulam cada vez mais novas iniciativas (GOVINDAN; SARKIS; 

PALANIAPPAN; 2013; SHARMA; MAHAPATRA; PARAPPAGOUDER, 2016). 

A percepção da importância da Logística Reversa tem aumentado nos últimos 

anos devido ao incremento de fluxo de produtos retornados para as indústrias 

(BUTZER et al; 2017; LAMBERT; RIOPEL; ABDUL-KADER, 2011). 

A Logística Reversa inclui todas as ações envolvidas no gerenciamento, 

redução, processamento e disposição de resíduos perigosos ou não de várias etapas 

do ciclo de vida do produto, como produção e embalagem, fase de uso e processos 

de distribuição reversa (GOVINDAN; SARKIS; PALANIAPPAN, 2013; ROGERS; 

TIBBEN-LEMBKE, 1998). 

A Logística Reversa tem sido largamente estudada por diversos pesquisadores 

e várias definições têm sido discutidas. Shankar, Choudhary e Jharkharia (2018) 

destacam que a pesquisa sobre a Logística Reversa evoluiu ao longo dos anos. Muitos 

autores apresentaram diferentes definições e a discussão inicial mais remota foi 

encontrada por Murphy e Poist (1989), mencionando o fluxo reverso de mercadorias. 

Rogers e Tibben-Lembke (1998, p. 2) enfatizam o propósito da Logística 

Reversa e estabelecem uma definição mais amplamente aceita como sendo o  

 
[...] processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e 
econômico de matérias-primas, no inventário do processo finalizado. Bens e 
informações relacionadas do ponto de consumo ao ponto de origem, com o 
objetivo de recuperação de valor ou disposição adequada. (ROGERS; 
TIBBEN-LEMBKE, 1998, p. 2) 
 

Já o Conselho Executivo de Logística Reversa (RLEC) a define a Logística 

Reversa como  

 
[...] o processo de planejamento, implementação e controle de fluxo de 
material prima, estoque, produtos acabados e informação, a partir do ponto 
de consumo ou sua disposição do bem para o ponto de origem para 
recuperação de valor ou destinação adequada." (RLEC, 2017). 
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Sarkis, Helms e Hervani (2010) destacam que a Logística Reversa é aquela 

que incorpora os retornos de materiais, componentes e produtos a estágios anteriores 

da cadeia de suprimento para reuso, reparo, reciclagem, remanufatura ou disposição 

dos resíduos, diminuindo o lixo gerado e aumentando a eficiência do processo. 
Leite (2003 p. 22) entende que 

 
A Logística Reversa é 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, através dos Canais de Distribuição Reversos, agregando-lhes 
valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de 
imagem corporativa, entre outros. (LEITE, 2003, p. 22) 
 

A esquematização sobre o processo logístico direto e reverso está 

demonstrada conforme Fig. 1. 

Figura 1 - Processo logístico direto e o reverso 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) com dados extraídos de Govindan e Soleimani (2015) 

 

Govindan, Sarkis e Palaniappan (2013) destacam que a logística direta, em 

uma terminologia geral, refere-se ao processo de transferência de materiais e 
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informações dos fornecedores dos clientes com o objetivo de atender as necessidades 

dos clientes e obter sua satisfação.  

O diagrama demonstra um loop de processo de retornos do produto a partir do 

cliente e da sua fluidez para diferentes partes das atividades primárias da cadeia de 

valor. As atividades típicas nestes processos baseiam-se em lidar com produtos 

usados, danificados ou desatualizados provenientes do cliente final. Esta atividade 

pode variar conforme o sistema reverso adotado pela organização. 

Estudos de Leite (2005) destacam que o aumento do volume dos produtos 

descartados no meio ambiente é decorrente ao exacerbado aumento do lançamento 

de novos produtos e da sua obsolescência precoce. Esta realidade tem elevado o 

nível de consumo nos últimos anos, ocasionando aumento do volume nos descartes, 

com pouco ou mesmo nenhum uso. 

Rogers e Tibben-Lembke (1998) apontam que o reaproveitamento de materiais 

e a economia com embalagens retornáveis têm trazido ganhos que estimulam cada 

vez mais iniciativas e esforços para implantação da logística reversa, visando à 

eficiente recuperação de produtos. 

As empresas passaram a aderir às diversas atividades da logística reversa 

baseadas em vários fatores em conjunto, conforme Fig. 2: nas imposições da 

legislação ambiental; nos benefícios econômicos gerados pela reutilização de 

materiais; a conscientização ambiental partindo dos consumidores; por razões 

competitivas no mercado; proteção da margem de lucro e recaptura de valores e 

ativos. (AGRAWAL; CHOUDHARY, 2014). 

Figura 2 - Fatores aderentes à Logística Reversa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020)
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2.1.1 Atividades da Logística Reversa 

 

As principais atividades da Logística Reversa são o retorno do produto à origem 

(ACOSTA et al, 2008); reciclagem (CRUZ; MARQUES, 2014; MOH; MANAF, 2014; 

OLIVEIRA NETO; OLIVEIRA; LIBRANTZ, 2017); remanufatura (SCHUTLMANN; 

ENGELS; RENTZ, 2003; RAVI; SHANKAR, 2005; ONGONDO; WILLIAMS; 

CHERRETT, 2011); revenda (LEITE; BRITO, 2005); recondicionamento (BOUZON et 

al, 2010); doação (ACOSTA et al, 2008); reuso (JANSE et al, 2009; RAVI; SHANKAR, 

2005; SELLITTO, 2018) e descarte ou chamada disposição final (SCHULTMANN, 

ENGELS; RENTZ, 2003; ONGONDO; WILLIAMS; CHERRETT, 2011), conforme 

Quadro 1. 

Quadro 1 - Principais atividades da Logística Reversa 

ATIVIDADE AUTORES 

Reciclagem Cruz e Marques (2014); Rahimifard et al (2009); Morris (1998); 

Moh e Manaf (2014); Tam e Tam (2006); Daily e Huang (2001); 

Tsai e Chou (2004); Oliveira Neto, Oliveira e Librantz (2017); Ghisolfi 

et al (2017) 

Remanufatura Schultmann, Engels e Rentz (2003); Kerr e Ryan (2001); Guide Jr. et 

al (2000); Janse, Schuur e Brito (2009); Lau e Wang (2009); Linton et 

al (2005); Ravi e Shankar (2005); Ongondo, Williams, Cherrett (2011); 

Borchardt et al (2009) 

Revenda do Produto Leite e Brito (2005) 

Recondicionamento Bouzon, Govindan e Rodriguez (2010) 

Doação Acosta et al (2008) 

Reutilização Janse, Schuur e Brito (2009); Lau e Wang (2009); Ravi e Shankar 

(2005); Barker e Zabinsky (2011); Ongondo, Ongondo, Williams, 

Cherrett (2011); Sellitto (2018) 

Daily e Huang (2001); Oliveira Neto, Oliveira, Librantz (2017) 

Disposição Final Schultmann Engels e Rentz (2003); Hu et al (2002); Ongondo, 

Williams, Cherrett (2011); Chanintrakul et al (2009); Wu, Tseng, Vy 

(2011); Economopoulos (2010); Zlamparet et al (2017) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

De acordo com Lambert (2004), os retornos nos fluxos reversos são 

classificados conforme as suas características pertinentes. No caso para retorno de 

produtos, eles são comuns e são mais conhecidos como recall. 
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Há outro tipo de retorno, como realocação de ativos da empresa. Estes ativos 

são bens considerados como de largo uso operacional, portanto, definidos pelo seu 

valor de reutilização. Engradados plásticos, pallet ou contêineres são alguns exemplos 

de ativos de indústrias bastante comuns nestes retornos. 

Em uma cadeia de suprimentos, um processo reverso ocorre mediante fases 

em sua execução. Sasikumar e Kannan (2008) destacam que, na etapa de coleta, é 

onde se encontram os produtos usados disponibilizados. Estes produtos se deslocam 

fisicamente para um novo ponto em que o tratamento adicional é conduzido e, assim, 

este produto parte para uma recuperação planejada. Este deslocamento físico é 

estabelecido como um retorno, no qual uma triagem inicial é necessária, quer seja por 

uma devolução simplesmente ou por uma recuperação ordenada. 

Uma gestão eficiente nesta operação permite que as empresas possam fazer 

um controle devidamente apurado. O objetivo é reduzir a taxa de retorno o mínimo 

possível, sem que venha prejudicar o nível de serviço direcionado ao cliente. 

A segunda etapa na operação é a inspeção e separação. A inspeção envolve 

classificação ou armazenamento quando na verificação do estado do material e da 

sua qualidade. Trata-se do momento a decidir o que se fazer com cada produto 

manuseado, procurando segregá-los em categorias que sejam posteriormente 

processadas, vendidas ou descartadas. Trata-se de passo importante no sentido 

inverso da logística, uma vez que são tomadas ações sobre o que acontecerá com o 

produto devolvido. 

Fleischmann et al (2000) indicam que nesta fase final, o produto pode passar 

por outras atividades. Como uma desmontagem, um armazenamento ou mesmo uma 

incineração. 

Após a etapa de inspeção, o material é classificado e disponibilizado como um 

material excedente, obsoleto ou outro ativo devido. Desta forma, o objetivo é recuperar 

o fator econômico e valor ecológico o mais razoavelmente possível, reduzindo as 

quantidades finais de desperdício. Resumidamente, conforme Fig. 3, as fases da 

Logística Reversa são: 
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Figura 3 - Fases da Logística Reversa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

2.1.1.1 Retorno de Produtos 

 

É importante que uma empresa tenha um programa de logística reversa cujo 

desempenho de retornos seja eficiente. Há diversas razões que justificam o retorno 

de produtos na cadeia logística. Entre elas, o reuso ou a reciclagem do material pós-

consumo. 

Empresas varejistas podem sofrer riscos de negócios se acaso não houver 

facilitação de reversão de produto por razões de pós-vendas. Como exemplo, o 

serviço de garantia que oferece manutenção ou substituição de peça. Firmas atuantes 

neste segmento acreditam que clientes valorizam instituições que adotam políticas 

mais liberais para retorno de produtos. Desta forma, organizações obtêm vantagem 

competitiva no mercado mediante seus riscos devidamente conhecidos e gerenciados 

pela existência de produtos danificados. 

Esta prática implica envolvimento de estrutura operacional para recebimento, 

classificação e expedição aos produtos retornados. Esta é uma tendência que se 

reforça pela existência e vigência de legislação de defesa dos consumidores, 

garantindo-lhes o direito de devolução ou troca. 

Há também os fatores de retorno da mercadoria do varejista para o fabricante 

ou para o distribuidor. Em sua natureza, o fluxo de retorno de produtos destaca-se por 

diversas razões. Entre os motivos, estão as falhas ou defeitos, expiração ao prazo de 

validade aplicado, garantias, erro em processamento de pedidos ou por algum 

problema específico de estoque, conforme Quadro 2. 
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Quadro 2 - Razões de Retorno na Logística Reversa 

 

Garantia 

 

Validade 
Expirada 

Erro no pedido Políticas de 
Marketing 

Avaria de 
Transporte 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

2.1.1.2 Remanufatura 

 

A remanufatura tem como objetivo resgatar um produto para uma condição de 

novo, através de uma ação de desmontagem, revisão geral e substituição de uma 

eventual peça. As peças úteis retornam à fabricação para novos produtos, 

reconstituindo-se a um produto com o mesmo propósito e natureza do original. 

Segundo Leite e Brito (2005), um produto é remanufaturado quando retorna ou 

algum de seus componentes apresenta condições de ser reparado ou reelaborado 

parcialmente de forma a ser colocado à venda em mercados secundários. 

Como exemplo de remanufatura, peças como rolamentos, engrenagens ou 

motores recuperados de máquinas reparadas que podem retornar a outro tipo de 

equipamento, geralmente após grandes reparos. Eventuais manutenções podem 

ocorrer em virtude de falhas precoces junto ao controle de qualidade. A remanufatura 

permite elevar os produtos usados a padrões de confiabilidade e qualidade de mesmo 

nível aos de novos produtos (SANGWAN, 2017). 

Outras condições são mercadorias rejeitadas no controle de qualidade ou no 

varejo que podem retornar para uma reconstrução na fabricação. Mesmo o controle 

de qualidade em vigência, é passível identificar falhas, o que pressupõe o retorno ao 

reparo (PEREIRA, 2012). 

 

2.1.1.3 Reuso 

 

Segundo Fleischmann et al (2000), o reuso de produto ou material não é um 

fenômeno novo. Nesta atividade, é necessário que o material tenha condição de 

utilização e que a sua cadeia reversa tenha estrutura devidamente adequada para as 

operações de coleta, seleção e a sua revalorização.  

O reuso não implica diretamente remanufatura em si. Estando o material em 

boa qualidade, este pode ser vendido propriamente. Em uma empresa, quando o 

reuso é uma opção de escolha comercial, os setores de vendas e o marketing são 
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coordenados para que haja a viabilidade deste produto usado, desde que atenda a 

níveis de qualidade suficiente. Há diversos tipos de resíduos para aproveitamento tais 

como sucatas, aparas, sobras ou embalagens usadas. Estes fatores têm beneficiado 

criação de mercado regular e permanente, onde bens são dispostos para revenda sob 

reparos mínimos. Como exemplo, lavagem, pintura ou substituição de peças 

danificadas (PEREIRA, 2012). Sellitto (2018) destacam que a reutilização também é 

considerada no design de um novo produto, conhecido como ecodesign. 

 

2.1.1.4 Recuperação de Ativos e/ou Produtos 

 

Recuperação de ativos é a  

 
[...] classificação e disposição dos bens devolvidos como excedente, 
obsoleto, sucata, desperdício e excesso de material e outros ativos que uma 
maneira que maximiza o retorno ao proprietário, enquanto minimiza custos e 
responsabilidades associados e às suas disposições (ROGERS; TIBBEN-
LEMBKE, 1998). 
 

A recuperação de um produto envolve outras finalidades tais como o reparo, 

reuso, recondicionamento, canibalização ou o descarte final. Depois que um produto 

é devolvido à empresa, ele pode ter muitas opções de uso. 

Segundo Dowlatshahi (2000), na etapa de recuperação do produto existe a 

recuperação de valor econômico oculto. O objetivo da recuperação é resgatar o 

máximo da economia e valor ecológico o razoavelmente possível, reduzindo assim as 

quantidades finais de desperdício. 

Lambert, Riopel e Abdul-Kader (2011) destacam que, para que ocorra um 

desperdício mínimo, é importante identificar um fornecedor que seja capaz de oferecer 

confiabilidade de entrega dos produtos e componentes utilizáveis e que tenha um 

conhecimento técnico sólido sobre processos de recuperação. 

A opção de recuperação objetiva um ato futuro de venda do produto usado, 

atendendo obviamente os níveis satisfatórios de qualidade. Um material 

recondicionado não perde sua identidade e é trazido de volta para um nível de 

qualidade especificada. 

O recondicionamento envolve reparação de um material a um nível que seja 

suficiente para o seu funcionamento. A depender do estado final, este pode ser 

vendido como um produto remanufaturado. 
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2.1.1.5 Reciclagem 

 

A reciclagem é a atividade mais conhecida na logística reversa. Nesta 

operação, a funcionalidade do material e seus componentes perdem sua identidade, 

uma vez que, entrando no canal logístico reverso, o material pode ser novamente 

usado como uma matéria-prima (CHAVES; BATALHA, 2006). 

Produtos não condizentes ao processo de remanufatura ou de reuso são 

aproveitados para produção de novas matérias-primas secundárias que, a seguir, 

servirão para uma comercialização posterior. Assim, estes materiais são reintegrados 

ao ciclo produtivo para a fabricação de um produto similar (LEITE, 2003). 

Em relação à atividade de reciclagem, empresas cooperativas ou 

intermediárias separam e processam materiais descartados (papel, vidro, metais e 

plásticos, entre outros) que retornam como matéria-prima de baixo custo para 

indústrias (LEITE, 2003). 

 

2.1.1.6 Descarte ou Disposição Final 

 

O descarte ou disposição final é entendido como um desembaraço final de 

resíduo, ou como materiais restantes considerados de valor comercial muito irrisório, 

portanto irrecuperável, e que tiveram a sua dificuldade na extração ou separação 

(LEITE; BRITO, 2005). 

A título de recuperação de energia, estes materiais podem ser encaminhados 

para incineração, a exemplo da utilização de pneus inservíveis junto aos fornos de 

indústrias de cimento ou outros modos de envio como encaminhamento ao aterro 

sanitário, ainda que do ponto de vista questionável como ambiente ecológico 

apropriado para sua eliminação (LEITE; BRITO, 2005). 

Os produtos são destinados a aterros sanitários ou à incineração quando se 

esgota a possibilidade de agregar valor ao produto (LEITE; BRITO, 2005). 

 

2.1.1.7 Pós-Venda 

 

Para Guarnieri et al (2015), a logística reversa de pós-venda compreende o 

planejamento, controle e destinação dos produtos sem uso ou com pouco uso, cujos 
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bens podem retornar à cadeia logística por razões distintas, como expiração de prazo 

de validade, excessos em estoque, problemas de garantia, defeitos e substituição de 

componentes, entre outras razões. 

Leite (2003) menciona o retorno de bens de pós-venda ou pós-consumo ao 

ciclo de negócios, como objeto direto às atividades oriundas de planejamento, 

operação e controle de fluxo e de suas informações. Ou seja, o autor apresenta a 

própria definição da Logística Reversa. O pesquisador ainda afirma que a logística 

reversa tem como propósito equacionar os aspectos logísticos destes retornos de 

bens por intermédio da multiplicidade de canais de distribuição reversos da pós-venda 

ou pós-consumo, agregando-lhes valor econômico, ecológico e legal. 

O retorno de produtos pós-venda tornou-se preocupação das empresas e do 

governo, em todos os setores industriais, com diversas modalidades de produtos nos 

diversos elos das cadeias da logística reversa (SILVA; LEITE, 2012). Para Moraes, 

Rocha e Ewald (2014), a questão econômica é a principal justificativa para a 

realização da logística reversa de pós-venda. 

Conforme análise de Leite (2003), as rápidas obsolescências dos vários 

modelos de produtos entregues ao mercado demandam atitudes organizacionais 

rápidas para equacionar o retorno das quantidades em excesso no estoque. A 

quantidade de produtos retornados em canais pós-venda dependerá do tipo de 

produto, sazonalidade, ciclo de vida útil, giro de estoque, impacto do retorno no 

resultado operacional, obsolescência e outros.  

 

2.1.1.8 Pós-Consumo 

 

A logística reversa do pós-consumo planeja, opera e controla o fluxo de retorno 

dos produtos de pós-consumo ou de seus materiais constituintes; classificados em 

função de seu estado de vida e origem, sob condições de uso, fim de vida útil e 

resíduos industriais (LEITE, 2003). O autor também destaca que o objetivo econômico 

da implantação da logística reversa de pós-consumo é a motivação para a obtenção 

de resultados financeiros por meio de economias oriundas nas operações industriais, 

principalmente pelo aproveitamento de matérias-primas secundárias, provenientes 

dos canais reversos de reciclagem; ou de revalorizações mercadológicas e nos canais 

reversos de reuso e de remanufatura. 



26 
 

 

Leite (2003) afirma que os materiais de pós-consumo chegam ao mercado 

secundário através da reciclagem, remanufatura, desmanche ou reuso, sendo 

destinados para aterros controlados, caso não seja possível a ocorrência de uma das 

etapas anteriores. Este pesquisador cita que os materiais pós-consumo são 

classificados em três categorias: bens descartáveis que são decorrentes de vida útil 

curta como, por exemplo, jornais ou embalagens; bens duráveis, os quais a vida útil é 

estendida em anos ou décadas, como eletrodomésticos ou automóveis; e bens 

semiduráveis, cuja vida útil é mediana, como bateria de celular ou óleo lubrificante. 

Na Fig. 4, é possível visualizar o ciclo das categorias. 
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Figura 4 - Canais de distribuição na Logística Reversa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) extraído de Leite (2003, p. 104) 
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2.2 PRESTADORES DE SERVIÇO LOGÍSTICO (PSL) 

 

Os Prestadores de Serviço Logístico (PSL) surgiram através de movimentos da 

terceirização nas atividades logísticas. No Brasil, o mercado de terceirização surgiu 

na década de 1990 (FLEURY; RIBEIRO, 2003). 

As origens da terceirização estão nos conceitos de economia de custos de 

transação (WILLIAMSON, 1975) e das competências organizacionais centrais 

(PRAHALAD; HAMEL, 1990), que são atividades únicas que promovem uma 

vantagem competitiva e fornecem valor único para a organização. 

Agrawal e Choudhary (2014) destacam razões que influenciam a decisão da 

terceirização da logística reversa que podem advir da vantagem competitiva 

empresarial; a direta contribuição no lucro final dos negócios e pela conveniência de 

a organização poder ter melhor enfoque em suas competências essenciais. 

Os principais impulsionadores da terceirização das atividades de logística estão 

relacionados a eficiência, redução de custos, foco nas atividades principais e a 

melhoria do serviço (HAMDAN; ROGERS, 2008; LEUSCHNER et al, 2014; PERÇIN, 

2009; WANKE, 2012). As empresas têm feito investimentos para promover inclusive 

mudanças organizacionais modificando suas práticas em operações (LIEB; LIEB, 

2016). 

Chiung e Lyons (2011) consideram que a terceirização básica (relacionada a 

contratação de atividades primárias de transporte e armazenagem, quando 

necessária) e a avançada (relacionada a contratação de médio e longo prazo de 

serviços junto aos PSL) melhoram fortemente o desempenho operacional, enquanto 

a terceirização personalizada (relacionada a contratação exclusiva de serviços 

logísticos junto aos PSL) melhora o desempenho financeiro, dando evidência às 

funções estratégicas de terceirização logística para usuários dos Prestadores de 

Serviço Logístico (PSL). 

À medida que as empresas tomam decisões em terceirizar seus recursos, estas 

passam a ser favorecidas pela variação de processos, produção mais eficiente e 

melhor aprimoramento aos seus produtos e qualidade de serviço, tanto quanto a 

capacidade de resposta além da confiabilidade do processo (McCARTHY; 

KIETZMANN, 2013). 
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Dado ao alto nível de terceirização em logística, a sustentabilidade ambiental 

dos PSL está sendo submetida aos crescentes interesse e pleito como critério de 

seleção de fornecedor (NILSSON et al, 2017; WOLF; SEURING, 2010). 

De acordo com Wan et al (2015), uma terceirização logística é decorrente de 

certas etapas para sua efetivação. A primeira corresponde à identificação própria da 

necessidade de se terceirizar os processos logísticos. Desta forma, são estudadas 

todas as alternativas de viabilidade e, em seguida, se estabelecem os critérios 

adequados de seleção. 

As atividades do PSL deixaram de ser meramente serviços de armazenagem 

ou transporte após a evolução ocorrida junto aos processos. Como exemplo, tem-se 

o conjunto de atividades geradoras de valor que surgiram nas atividades como nas 

tarefas em processamento de pedidos, devolução de mercadorias, inserção de código 

de barras em produtos, montagem de kit para mercadorias promocionais, 

embalagens, logística de transportes em seus vários modais operacionais, tais como 

o rodoviário, ferroviário e aéreo, tanto no doméstico quanto no internacional 

(NOVAES, 2002). Assim, conforme a Fig. 5, o PSL abrange: 

Figura 5 - Principais atividades ofertadas pelo PSL 

     Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

ATIVIDADES  
DO PSL 

Armazenagem Transporte Informação 

Desconsolidação 
Consolidação/ 

Realocação de Carga 
Gestão 

Relacionamento com 
Clientes 

Picking & 

Packing 

Gestão 
Transporte 
Intermodal 

Consultoria 

Logística 

Reversa 
Roteirização 

Gestão das 
Informações 

Logísticas 

Montagem  
De Kit 
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De acordo com Lieb e Lieb (2016), as empresas de logística também 

incorporaram a sustentabilidade ambiental em seus locais de trabalho, modificando 

suas práticas operacionais e efetuando dispêndios de capital para programar 

mudanças organizacionais. 

Diferenças no desempenho do serviço podem existir de acordo com os tipos de 

serviços oferecidos pelo PSL (LAI, 2004; SOINIO et al, 2012). A diversidade dos PSL 

se origina conforme seu grau de capacitação para oferecer serviços especializados. 

Há PSL atuantes em todos os elos da cadeia de suprimentos, favorecidos pelo 

maior acesso à tecnologia, que lhes permitem, por exemplo, a estar integrados desde 

o planejamento, controle e programação dos fornecedores; inseridos também na 

gestão de estoque até as atividades fins dos clientes como embalagem ou montagem 

de kit (LANGLEY, 2019) 

Os tipos de serviço oferecidos pelos PSL geram denominativos próprios, de 

acordo com a sua estrutura de serviço. A Fig. 6 demonstra a pirâmide de evolução. 

Figura 6 - Evolução do PSL 

 
    Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

O termo 1 PL designa PSL conhecidos como agentes de carga dentro de sua 

linha tradicional de mercado, que têm baixa capacidade na oferta de serviços 

logísticos de valor agregado. Estes PSL limitam-se exclusivamente no serviço padrão 

em realizar as coletas devidas (LAI et al, 2004). 

O 2PL é PSL com capacidade suficiente para ofertar serviços logísticos de 

transporte buscando esforços para se transformar em prestadores de serviços 
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logísticos completo. Tais PSL oferecem valor através das atividades como o 

rastreamento, cross-docking ou embalagem específica (LAMBERT et at, 2006). 

O 3PL é PSL com níveis suficientes de customização para o serviço logístico 

prestado ao cliente. Estes OL têm capacitação para realizar atividades no transporte, 

no manuseio, armazenamento e tecnologia em todo o seu conjunto, gerando valor 

também em outras atividades como na logística reversa, cross-docking ou pooling. 

Assim, dispõem de habilidade suficiente para integração com os seus clientes 

assumindo totalmente as suas operações logísticas (LAMBERT et at, 2006). 

O 4PL é PSL que implementa os seus próprios recursos, tecnologias e 

capacidades inclusive também de outros provedores de serviços logísticos, para 

projeto e orientação nas cadeias de suprimento complexas. Estes PSL mobilizam 

competências para engenharia logística buscando aperfeiçoamento aos fluxos 

selecionando os melhores OL, justificando, assim, possuir especialidades nas 

coordenações. Diferentemente dos demais PSL, estes não têm ativos para as suas 

operações (VIVALDINI; SOUZA, 2006) 

Anteriormente criados como uma marca comercial pela empresa Andersen 

Consulting (1996), este modelo de PSL, denominado 4PL de quarta geração, foi 

descrito como “[...] um integrador que reúne seus próprios recursos, capacidades, 

tecnologia e outros provedores de serviços para projetar e gerenciar cadeias de 

fornecimento complexas” (BADE; MUELLER, 1999). 

De acordo com Wanke (2012), os serviços oferecidos pelos PSL não são 

padronizados de forma eficaz; assim, é importante desenvolver mecanismos e 

ferramentas que melhorem o processo de seleção de Operadores Logísticos (OL). 

Para que haja uma firmação de acordo de negócios entre a empresa contratante e o 

Prestador de Serviço Logístico (PSL) prospectado, é necessário que haja 

preliminarmente interesses e objetivos comuns (WAN et al, 2015). Entre os fatores 

mais relevantes para alinhamento estão: conhecimento especializado em mercados, 

entendimento da cadeia de suprimentos do cliente, estabilidade financeira por parte 

dos OL, compatibilidade da cultura organizacional e de seus sistemas de informação 

(BERGLUND, 2009). 

Estudos de Lieb e Lieb (2016) citam que os PSL geram valor na sua prestação 

de serviço aos clientes, dentro da proposta de oferecer serviços a custos mais 

econômicos, aprimorando fatores táticos e tecnológicos, aumentando, desta forma, o 

desempenho geral da cadeia de suprimentos. Todas estas atribuições favorecem ao 
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PSL demonstrar ao cliente um substancial retorno rápido no investimento pela sua 

necessidade em expandir a sua proposta de gerar valor, fortalecendo o 

relacionamento comercial. Para entregar resultados aos seus clientes, os PSL devem 

não apenas oferecer o nível de serviço e custo mínimo esperado pelos seus clientes 

embarcadores, mas também superar o desafio em lidar com diferentes 

complexidades, mantendo eficiência e custos competitivos. 

A seleção de fornecedores, incluindo fornecedores de logística reversa, é 

considerada uma tarefa operacional essencial para o desenvolvimento de cadeia de 

suprimentos sustentável. Nesse contexto, os tomadores de decisão devem considerar 

os aspectos ambientais, dimensões sociais e econômicas com o objetivo de 

selecionar um fornecedor sustentável completo (GOVINDAN; SARKIS; 

PALANIAPPAN, 2013). 

Estudos de Guarnieri et al (2015) propõem uma estrutura conceitual para 

avaliar e selecionar os PSL, com base em uma abordagem multicritério, como auxílio 

à tomada de decisões. Via de regra, foi considerada integração das diversas questões 

como capacidade operacional na logística direta, reversa e infraestrutura (MEADE; 

SARES, 2002; GONZALES; TORRE, 2010); questões ambientais (CARTER; 

ELLRAM, 1998; FLEISCHMANN et al, 2000; SARKIS; HELMS; HERVANI, 2010; 

ANTONNEN et al, 2013 e GOVINDAN; SARKIS; PALANIAPPAN, 2013); alianças e 

fatores relacionados à construção de parcerias estratégicas entre fornecedores e 

compradores nas cadeias de suprimentos (ELLRAM, 1990; SIMATUPANG; 

SRIDHARA, 2002; ANTONNEN et al, 2013; GUARNIERI, 2015), conforme Fig.7. 

Figura 7 - Critérios de avaliação e seleção de PSL 

 
   Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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2.2.1 As Alianças 

 

As alianças entre o PSL e as empresas-cliente decorrem inicialmente do 

compartilhamento de expectativas de ganhos mútuos e seus benefícios 

consequentes. Esta relação de interconexão surge em torno de um plano estratégico 

quanto ao fluxo de produtos e/ ou serviços que somente é possível em ambiente 

favorecido pela sinergia e confiança conjunta (VIVALDINI, 2012). 

Para iminente parceria em negócios, preliminarmente é necessário que sejam 

definidos os papéis e responsabilidades inerentes. Uma vez estabelecidos os padrões 

operacionais e a forma, tipo de informação e frequência, a aliança logística alcança o 

seu êxito. Seus objetivos implicam alcançar vantagens de custo e eficiência 

operacional, traduzidos como benefícios de valor (LAMBERT, RIOPEL, ABDUL-

KADER, 2011). 

Shi, Waseem e Shahid (2020) destacam que a contratação de PSL implica 

vantagens significativas para as empresas-clientes. Estas indústrias têm a 

conveniência do cronograma operacional terceirizado e da capacitação logística 

contratada. Estes fatores asseguram economia de tempo e eficiência de custo, uma 

vez que as despesas contabilizadas são assumidas como custos variáveis. 

Esta relação de troca não lida com ativos próprios, porém o cliente tem usufruto 

dos ativos contratados como força de trabalho especializada, permitindo obter, através 

do PSL aliançado, as suas disseminações geográficas. Sob âmbito dos PSL, eles têm 

capacitação para atender aos requisitos de seus clientes baseado nos seus 

cronogramas pré-estabelecidos, pelas suas disponibilidades quanto à estrutura de 

tecnologia de informação e equipamentos (McCARTHY; KIETZMANN, 2013). 

A opção de se contratar PSL faz com que a empresa contratante não precise 

dispor de estruturas de estoque ou de transporte. Nesta medida, a empresa-cliente 

pode reduzir seu capital necessário para atendimento aos seus clientes finais, 

isentando-se do comprometimento de seus ativos quanto às imprevisibilidades 

operacionais por parte dos PSL. (AGRAWAL; CHOUDHARY, 2014). 

Segundo Sharma e Choudhury (2014), o PSL pode se habilitar como alianças 

estratégicas e avançar em direção a um relacionamento mais colaborativo com seus 

clientes, fugindo dos serviços básicos desenvolvendo novas atividades, 

principalmente na utilização da tecnologia da informação, uma vez que, por atender 
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diversos e diferentes clientes, os PSL alcançam soluções capazes de ajudar e facilitar 

operações. 

Vivaldini e Pires (2010) destacam que o principal motivo para fortalecer as 

alianças e a relação com os PSL são as inovações ligadas a projetos que necessitem 

de uma relação interorganizacional, saindo, assim, das transações básicas, e 

acrescentam que a sobrevivência nos negócios e a expansão dos PSL tem relação 

direta com a gestão dessas margens e com a capacidade de operar serviços 

integrados por meio de contratos com maior prazo e melhor previsibilidade. 

Assim, os PSL oferecem sofisticação crescente em seus serviços logísticos, 

como complemento às operações, gerando valor ao serviço, atendendo os requisitos 

de atendimento ao cliente (MARCHET et al, 2017; LAI; YEUNG, 2004). 

No Brasil, o movimento significativo de terceirização das atividades logísticas 

surgiu em meados de 1994 dado o surgimento de grande oferta de PSL, em 

aproveitamento à difusão do conceito Logística Integrada. Assim, muitas alianças 

foram formalizadas desde então (FLEURY; RIBEIRO, 2003). 

 

2.2.2 PSL e a Logística Reversa 

 

Empresas que buscam os serviços oferecidos pelos PSL expressam 

continuamente seu desejo para serviços personalizados, uma vez que se compreende 

que processos logísticos podem ser a causa da maior parte dos desperdícios e 

prejuízos (WANKE, 2012). Os esforços da Logística Reversa são dirigidos pela 

competitividade empresarial e preocupações ambientais em direção à recuperação ou 

criação de valor aos produtos consumidos ou não. Para oferecer serviços de valor 

agregado, é importante desenvolver mecanismos de coordenação que favoreçam 

uma operação próxima ao tamanho da escala mais produtiva (LAI; YEUNG, 2004; 

MARCHET et al, 2017). 

Estudos de Vivaldini e Pires (2010) destacam que a sobrevivência e expansão 

dos Provedores de Serviços Logísticos (PSL) têm relação direta com a capacidade de 

operar serviços integrados por meio de contratos com maior prazo e melhor 

previsibilidade. Em tempos remotos, a indústria procurava os PSL por razões distintas 

tais como a dificuldade em gerenciar diversas transportadoras, a falta de visibilidade 

aplicada e até por certa robustez financeira. Com o tempo, muitas transportadoras 
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investiram em sistemas de gestão e processos, e começaram a oferecer serviços mais 

completos para os seus clientes (VIVALDINI, 2012). 

Os PSL, além de executar os serviços operacionais, passaram a fazer parte de 

ações mais estratégicas junto aos ‘clientes dos clientes’, como em processos 

reversos. Assim, os PSL precisam se adequar ao tipo de rede de logística reversa, 

através de um sistema de informação adequado, transporte e equipamento de 

manuseio de materiais, bem como instalações de armazenamento (POKHAREL, 

MUTHA, 2009). 

Yang (2014) propõe que PSL que fornecem terceirização logística sejam 

orientadas a oferecer soluções logísticas abrangentes e de alta qualidade, que levem 

à melhoria da qualidade do serviço do produto final a fim de tornar os clientes mais 

satisfeitos. Desta forma, empresas experientes que se destacam no manuseio da 

logística reversa podem se beneficiar de oportunidades financeiras. 

É eminente a relevância dos processos reversos no setor de PSL uma vez que, 

a partir dos diagnósticos e tendências de mercados identificados e divulgados no 

relatório analítico “Perfil dos Operadores Logísticos no Brasil” (ABOL, 2020), haverá 

assegurada expansão em seus portfólios de serviços. Entre o planejamento 

estratégico dos OL questionados em pesquisa, estas ações serão especialização 

logística, atendimento a novas exigências de mercado e, por conseguinte, o 

incremento ainda maior ao valor agregado. 

 

2.2.3 Rede 

 

O conceito de rede é usado por vários campos de estudo como a Sociologia, a 

Psicologia, a Antropologia e os estudos organizacionais. Os elementos básicos de 

uma rede são os “atores” e os “nós” são as conexões entre eles. A rede reside nas 

relações entre as entidades no sistema onde os atores possuem atributos 

(BORGATTI; LI, 2009). 

De acordo com Gulati e Gargiulio (1999) a formação de rede se atribui como 

acesso a recursos-chave como serviços, produtos, informações para melhorar 

vantagens competitivas, quer seja na criação de serviços ou produtos diferenciados 

ou mesmo redução dos custos organizacionais. 

Grandori e Soda (1995) propõem que as redes se formem e se apresentem 

basicamente em três abordagens: a econômica; a organizacional e a social. No que 
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tange à abordagem organizacional, as novas formas de interações entre organizações 

partiram através do desenvolvimento tecnológico e também de condições de trabalho, 

de valores e de ética, de poder, de hierarquia, os costumes, a arte e a cultura. Assim, 

nestes determinantes, surgiu, portanto, um novo modelo de competição entre 

empresas. 

Borgatti e Everett (2007) defendem que, no lugar de observar um ator, a análise 

de rede avalia a relação diádica, ou seja, pares de atores e seus atributos pertinentes. 

A análise de rede examina os aspectos estruturais e as relacionais. Ressalta também 

que as relacionais são compreendidas como “conexões” e possuem suas 

características devidas. Assim sendo, tais conexões criam caminhos entre os 

diferentes atores.  

Sacomano Neto et al (2016) destaca que os participantes de uma rede podem 

ou não ter conexão com outros atores. Quando eles existem, esta conectividade pode 

ser direta ou indireta.  

Sendo uma técnica para estudar uma rede, Borgatti e Everett (2007) defende 

que a sentença fundamental da análise de rede está no conceito das estruturas em 

relação às posições dos atores. Outrossim, são os chamados posicionamentos. A 

depender do nível deste posicionamento, será possível estabelecer a métrica da 

centralidade, ou seja, é através desta métrica que se determina a importância de um 

ator (nós) em uma rede. Assim, o ator que ocupa a posição central é aquele que 

contém o maior número de conexões diretas com os demais (BORGATTI; EVERETT, 

2007).  

 

2.2.4 Redes de Cadeias e Suprimentos 

 

As redes representam uma relevante forma de se entender as organizações 

(NOHRIA, 1992). As relações entre as empresas parceiras são muito importantes e 

uma rede de suprimentos deve ter uma estrutura de governança para que possam 

definir normas adequadas de controle e meios a alocar os devidos recursos 

necessários, sejam eles financeiros ou materiais, através da agilidade e credibilidade 

das informações (MACHADO et al, 2019). 

O estudo de rede de empresas emerge dos fenômenos nos quais diferentes 

empresas estão ligadas por um conjunto de recursos, transferindo conhecimento, 
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desenvolvendo e aplicando inovações em determinado subconjunto (GULATI; 

GARGIULO, 1999).  

O contexto de rede é definido como a parte em que um ator conhece e 

considera relevante. As dimensões de análise do contexto de rede partem da 

identificação destes atores, como eles se relacionam, as atividades elaboradas e 

sequências, os padrões de adaptação entre eles e os recursos (ANDERSON; 

HAKANSSON; JOHANSON, 1994). 

Por força de maior competitividade em âmbito global, as indústrias passaram a 

buscar continuamente maneiras de reduzir os custos e melhorar os serviços. Desta 

forma, a eficácia e eficiência da cadeia de suprimentos tornaram-se cada vez mais 

críticas, levando em conta que, ao contrário de uma rede de suprimentos a qual se 

tem uma visão mais global, a cadeia de suprimentos é vista como integração de todos 

os processos logísticos.  

Os aspectos estruturais contemplam o posicionamento dos fornecedores 

(SACOMANO NETO; TRUZZI, 2004). Isto demonstra que a rede de cadeia de 

suprimentos advém de sua complexidade estrutural, onde se pode obter uma visão 

global de toda uma rede de fornecedores e subfornecedores, a empresa focal e rede 

de clientes intermediário e finais. 

Considerando grande número de fusões, alianças estratégias e joint ventures, 

este cenário mostra a importância da perspectiva de redes para explicar a nova 

estrutura de relações entre as empresas.  

Snow, Miles e Coleman (1992) foram pioneiros em pesquisas sobre 

organizações em rede onde a sua configuração origina-se a partir de pressões 

internas, como os avanços tecnológicos e a globalização, tratados como forças as 

quais fazem as organizações desenvolverem suas capacidades e competências para 

assegurar flexibilidade e agilidade.  

Para Lamming, Johnsen e Harland (2000), a teoria de redes de suprimentos é 

vista como uma estratégia intencional de organizações que têm como propósito gerar 

vantagens competitivas em toda a rede, através da entrega de valor superior ao cliente 

final e com base em relacionamentos de colaboração.  

Sob ponto de vista da análise da topologia para uma rede que modela uma 

cadeia de suprimento, Borgatti e Li (2009) destacam-na como uma eficiente 

ferramenta para obtenção de vantagens competitivas. 
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Em cenário de uma rede em suprimentos, as empresas precisam investir e 

melhorar a capacidade de gerir e avaliar os fornecedores, o desempenho e os clientes. 

Em advento da globalização, decorrente da queda de barreiras comerciais, as 

empresas perceberam expressiva expansão de demanda para novos mercados. Para 

Machado et al (2019), para que as organizações possam transitar com eficiência neste 

ambiente organizacional, é requerido que elas estabeleçam gestão da informação 

para assegurar a devida qualidade. Esta efetiva gestão assegura obtenção de 

benefícios substanciais como otimização de tempo e recursos, além de melhorar o 

estabelecimento de parcerias entre os elos da rede. 
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3 METODOLOGIA 

 

A utilização de métodos científicos pode ser entendida como um conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que permitem alcançar os objetivos propostos por 

meio de conhecimentos válidos (LAKATOS, 1991). Segundo Ellram (1996) o design 

da pesquisa caracteriza como estudo empírico, ou seja, baseado em dados reais. 

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, pois se refere à exploração e 

entendimento do significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um fato 

(CRESWELL, 2010). O estudo tem como objetivo ser exploratório, pois utiliza métodos 

amplos e versáteis como levantamento de dados secundários (MATTAR, 1993) e 

compreensão de um fenômeno com incidência menor de pesquisas disponíveis 

(MALHOTRA, 2005). 

O trabalho tem o propósito de proporcionar vistas do problema de âmbito mais 

explícito, assim sendo, trata-se de uma pesquisa descritiva em procedimento 

documental. Segundo Triviños (1995), descreve os fatos e fenômenos da realidade. 

 

3.1 PLANO DE PESQUISA 

 

Para a investigação ao objeto de pesquisa, será aplicada análise de dados 

secundários baseada em relatórios oficiais da Associação Brasileira de Operadores 

Logísticos (ABOL) e fonte de dados do site Tecnologística.  

A ABOL é uma associação fundada em 2012, a qual está comprometida com o 

contínuo desenvolvimento econômico e de mercado para os Operadores Logísticos 

no país. Atualmente, conta com 30 empresas associadas.  

O site da Tecnologística é um veículo de comunicação com 27 anos de 

mercado, voltado a área de movimentação e armazenagem, logística e supply chain 

management. É uma das publicações com alto conceito e credibilidade, regularmente 

consultada por profissionais, consultores e executivos deste setor. 

O objetivo deste estudo é estabelecer como se constitui a rede de Prestadores 

de Serviços Logísticos (PSL) no Brasil, através de um mapeamento de rede, e em 

relação às principais atividades de Logística Reversa em execução, segundo vários 

segmentos de negócio em que atuam. 
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3.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

De acordo com Yin (2005), a etapa de coleta de dados requer habilidades 

específicas do pesquisador, preparação e desenvolvimento de roteiro. 

Considerando os PSL terem variadas diversidades em seus negócios, porte, 

especialização por atividade, tempos de operação no Brasil e demais informações 

complementares, para este estudo, a coleta e análise das informações foram 

processadas conforme apresentado na Fig. 8. 

Figura 8 - Coleta e análise de informações dos Relatórios Analíticos da ABOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) extraído de ABOL (2020) 

 

Os critérios para captação e análise de dados dos Operadores Logísticos (OL) 

pertinentes às operações da Logística Reversa seguiram mediante processo de 

“busca”, através do site “Tecnologística”, considerando os seguintes passos para 

acesso: Operadores Logísticos > “Busca” de Operadores Logísticos > Critério de 

Busca > Serviços de Armazenagem > Logística Reversa.  

O fluxo de trabalho para detalhamento à seleção de dados, organização e 

construção final da estrutura de rede de PSL na Logística Reversa (mapeamento) está 

representada conforme demonstra a Fig. 9. 
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Figura 9 - Coleta e análise de dados dos PSL em Logística Reversa 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) extraído de Tecnologística (2020) 

 

Baseada a fonte de informações em pesquisa e passos de busca aplicados, os 

dados foram colhidos em geração de listagem eletrônica (Microsoft Office Excel) 

resultando em 56 empresas Operadoras Logísticas (OL) para investigação, 

distribuídas em diversos perfis de certificação para operação, segmentos de negócios 

atuantes, abrangências regionais, porte e suas especialidades em serviço. Foi 

estabelecido o software UCINET para composição da rede PSL. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Como estratégia de pesquisa por meio de análise de dados secundários, o item 

4.1 deste capítulo apresenta o mercado brasileiro para os Operadores Logísticos 

oriundo do Relatório Técnico “Perfil dos Operadores Logísticos 2020”, desenvolvido 

pela Fundação Dom Cabral, em parceria com a ABOL. 

O item 4.1.1 destaca os principais segmentos de negócios as quais os PSL 

estão atuantes em suas operações no Brasil No item 4.1.2 mencionam-se as 

principais especialidades de serviço, com destaque para a Logística Reversa. No item 

4.1.3, são apresentados os PSL e a Logística Reversa no Brasil. 

 

4.1 MERCADOS DE PSL NO BRASIL 

 

A estabilização econômica, após o Plano Real de 1994, permitiu evolução do 

Operador Logístico no Brasil resultante de significativo movimento de terceirização de 

atividades logísticas (DETONI, 2003). 

A Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) contextualiza o 

Operador Logístico como sendo  

 
[...] pessoa jurídica, capacitada a prestar, através de um ou mais contratos, 
por meios próprios, ou por intermédio de terceiros, os serviços de transporte 
(em qualquer modal), armazenagem (em qualquer condição física e/ou 
regime fiscal) e gestão de estoque (utilizando sistemas ou tecnologia 
adequada). (ABOL, 2020) 
 

Em 2020, a ABOL divulgou estudo técnico destacando que no país operam 275 

empresas operadoras logísticas. Os dados do levantamento apontam que o 

faturamento médio anual por empresa alcança a cifra de R$ 302 milhões, sendo o 

recolhimento em tributos da ordem de R$ 26 bilhões, e a geração de empregos soma 

algo em torno de um milhão e meio de empregos diretos e indiretos. Por regionalidade, 

a pesquisa identificou que 26% das empresas estão da região Sudeste. As regiões 

Sul e Nordeste participam com 23% e 19%, respectivamente. Na Tabela 1, a seguir, 

é possível comparar os números correspondentes a tamanho de mercado, empregos 

diretos e faturamento médio entre os anos de 2013 e 2020. 
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Tabela 1 - Potencial de Mercado PSL 

TAMANHO DO MERCADO – NÚMERO DE EMPRESAS PSL NO BRASIL 
 

2013-2014 2016-2017 2017-2018 2019-2020 
    

159 245 269 275 
    

EMPREGOS DIRETOS 
    

2013-2014 2016-2017 2017-2018 2019-2020 
    

243.552 365.902 502.491 529.384 
    

FATURAMENTO MÉDIO POR PSL (EM MILHÕES DE REAIS) 
    

2013-2014 2016-2017 2017-2018 2019-2020 
    

278 266 302 366 
    

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) extraído de Relatório Analítico Perfil dos Operadores Logísticos 
(ABOL, 2020) 

 

Na avaliação dos indicadores apresentados, conforme Tabela 1, percebe-se a 

expressiva ampliação ao número de empresas PSL no país, incremento de 54% 

dentre os anos 2013-2014 para 2016-2017. Este crescimento manteve-se também 

nos anos seguintes, cujas variações positivas aferiram respectivamente 9,8% e 2,2%. 

Para o indicador de faturamento médio por PSL, embora tenha havido 

decréscimo de 4% para o ano 2016-2017, observou-se significativo aumento aos 

períodos seguintes, alcançando variação positiva em 13% e 21% respectivamente. 

Em conjunto, a geração de mão de obra contratada teve ápice de 54% em apenas 3 

anos de operação (2013-2016). Deste modo, os números demonstram largo potencial 

de crescimento para este setor. 

 

4.1.1 PSL em áreas de negócio 

 

De acordo com os dados do site da Tecnologística, há 35 áreas de negócios 

identificadas, o que demonstra ampla e importante atuação dos PSL em toda as 

cadeias de suprimentos nas indústrias, sejam elas de transformação ou até mesmo 

na extrativa. 

Além de setores tradicionais como o automotivo, alimentício, bebidas, 

eletrônicos, químico e petroquímico, os PSL participam como fornecedores 

empresariais protagonistas relevantes em outras áreas significativas de negócio como 
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o aeroespacial, saúde animal, madeireiro, ensino e materiais didáticos, minerador e 

suprimentos em equipamentos médicos, conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 - PSL e os principais mercados no Brasil (2020) 

 
PSL E OS SEGMENTOS DE MERCADO ATUANTES 

 

 

  
 

CIMENTEIRO 
 

 
HEALTH CARE 

 
PAPEL E 

CELULOSE 

       

AEROESPACIAL  
 

COMBUSTÍVEIS 
 

 
HIGIENE E LIMPEZA 

 
 

PARTES E PEÇAS 

       

 
AGRÍCOLA 

 
CONSTRUÇÃO 

CIVIL 
 

 
MADEIREIRO 

 
 

PERECÍVEIS 

       

 
ALIMENTÍCIO 

 
 

COSMÉTICOS 
 

MÁQUINAS E 
MOTORES 

 
QUÍMICO E 

PETROQUÍMICO 

       

 
AUTOMOTIVO 

 
 

E-COMMERCE 
 

MATERIAIS 
PROMOCIONAIS 

 
 

SAÚDE ANIMAL 

       

 
BANCÁRIO 

 
 

ELETRÔNICOS 
 

METALÚRGICO E 
SIDERÚRGICO 

 SUCROALCOOLEIR O 

       

 
BEBIDAS 

 
ENSINO E MAT. 

DIDÁTICO. 
 

 
MINERADOR 

 
SUPR. EQUIP. 

MÉDICOS 

       

 
CALÇADISTA 

 
 

FÁRMACOS 
 

 
MODA E TÊXTIL 

 TELECOMUNICAÇÕ ES 

       

CARGAS E 
PROJETOS 

 
 

FOOD SERVICE 
 

 
ÓLEO E GÁS 

 
 

VAREJISTA 

    Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Entre muitas competências, os Operadores Logísticos (OL) têm o 

conhecimento das complexas questões que permeiam o complexo cenário industrial 

brasileiro. Como exemplo, questões que envolvem as muitas normas e diretrizes de 

ordem tributária, assuntos previdenciários e exigências trabalhistas e fiscais. Tais 

expertises permitiram favorecer êxito em novos projetos; novos clientes e, desta 

forma, a conquista para novos mercados (ABOL, 2018). 

O e-commerce justifica palco exemplar de segmento comercial como 

demonstração de eficácia nas operações logísticas por parte dos PSL. De acordo com 

a consultoria Vanzolini (2020), as vendas por meio do e-commerce aumentam a cada 
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ano no Brasil. Este mercado bastante significativo representa o sucesso das empresas 

chamadas “ponto-com”. 

De acordo com a Comissão da Indústria Cosmética do CRF-PR, as indústrias 

de cosméticos no Brasil posicionam-se como o segundo maior produtor no mundo, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Este segmento tem crescido de forma linear 

desafiando os PSL pela sua destacada demanda, além de intensa variabilidade em 

linha de produto e muitos volumes. O aumento de consumo, nas faixas de renda C e 

D e surgimento de novas indústrias no mercado de higiene e limpeza têm pressionado 

os PSL a oportunidade de novos negócios e ao desafio de elevar os níveis de serviço, 

considerando exigências no armazenamento e no transporte. Estas indústrias têm 

buscado opções de melhor gestão de custos dado às altas margens, frente a um 

segmento com demanda substancial. 

Varejo representa a posição na cadeia mercadológica entre a indústria e o 

consumidor final. A Sociedade Brasileira do Varejo e Consumo (SBVC, 2019) destaca 

que este setor tem sido protagonista no desenvolvimento do país, apresentando 

crescimento ao longo de uma década impulsionando o PIB brasileiro. O papel do PSL 

neste segmento é de alta relevância em se tratando da dependência das empresas 

fabricantes frente a eficientes sistemas para processamento de pedidos, roteirização 

de entregas e tecnologias com capacidade para previsão do comportamento do 

mercado com base nos dados de compra dos consumidores. Assim, o desafio é 

assegurar a flexibilidade para atendimento aos diferentes canais, da tradicional loja 

física tanto quanto a uma compra realizada pela Internet. 

Por fim, as atribuições de especialização ofertadas pelos PSL às empresas 

parceiras como modelagem, projetos e construção da operação logística justificam 

com significância o potencial de mercado hoje consolidado, além de expressivo 

crescimento econômico resultante. 

 

4.1.2 Especialidades de serviços PSL 

 

Nas soluções logísticas ofertadas pelos Operadores Logísticos (OL), existem 

diversidades de operações como a armazenagem geral, distribuição, montagem de 

kit, gestão de estoque e/ou Centro de Distribuição (CD), separação e logística reversa.  

No Relatório “Perfil Técnico do Operador Logístico” (ABOL, 2018), o estudo 

mostrou percentuais de pesquisa pertinente entre às principais soluções. Conforme 
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Tabela 2, coube destaque para a significativa representatividade da operação 

Logística Reversa, alcançando 73%. 

Tabela 2 - Especialidades de serviços dos PSL 

 
ARMAZENAGEM GERAL 

 
92% 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 88% 

GESTÃO DE ESTOQUES 77% 

SEPARAÇÃO & EMBALAGEM 77% 

GESTÃO DE CD 74% 

LOGÍSTICA REVERSA 73% 

DISTRIBUIÇÃO 70% 

CONSULTORIA PROJETOS LOGÍSTICOS 67% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) extraído de Relatório Analítico ABOL (2018) 

 

A armazenagem e gestão de estoque situam-se como atividades associadas à 

manutenção das mercadorias e aos processos de contagem e processamento da 

informação na medida em que os produtos são deslocados pelo armazém. Desta 

forma, compete ao PSL avaliar características das mercadorias a fim de considerar 

áreas especiais para o manuseio e guarda, tais como espaços com risco de incêndio; 

áreas com controle de temperatura ou mesmo acesso restrito e controlado para bens 

de alto valor (ILOS, 2018). 

A gestão de estoque envolve rígida precisão do inventário, considerando a 

acuracidade ser imprescindível para garantir o bom andamento das operações, 

evitando prejuízos com indenizações, garantindo a satisfação do cliente. Picking e 

preparação consistem em localizar, retirar o produto do inventário e embalar em 

unidades de remessa para atender ao pedido do cliente (ILOS, 2018). 

 

 

4.1.3 PSL e a Logística Reversa no Brasil 

 

De acordo com Cenário Macroeconômico e os Operadores Logísticos (ABOL 

2018, p. 12) ao longo dos anos, o setor logístico teve destacado avanço e uma alta 

correlação com a evolução econômica por parte de setores industriais e também de 
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serviços. Dado a uma demanda organizacional buscando continuamente por elevação 

na qualidade de serviço logístico e sua melhor eficiência operacional, o 

estabelecimento de acordos de nível de serviço e indicadores de desempenho 

passaram a ser práticas de gestão junto aos PSL. 

Razões como operações a baixo custo, melhoria na gestão de risco e maior 

respeito ao meio ambiente tornaram-se fatores críticos de sucesso para as 

organizações. Destarte, o papel da Logística Reversa em meio aos processos na 

cadeia de suprimentos tornou-se assim ainda mais relevante (GUARNIERI et at, 

2020). 

Baseado em informações técnicas obtidas em sites de consultorias de 

relevância como ILOS, EY, Accenture e outras, foram verificadas áreas de negócio 

com fatores de destaque as quais a Logística Reversa está presente e, inclusive, 

evidências relatadas junto ao site do PSL pertinente: 

 

4.1.3.1 E-Commerce 

 

O papel da Logística Reversa neste segmento é de significativa relevância e 

diretamente responsável pela eficiente execução, por exemplo, nas políticas de troca. 

Muito presente no Business to Consumer (B2C), o Operador Logístico (OL) é 

beneficiado pela sua oportunidade de agregar valor ao negócio, tanto ao cliente 

parceiro como ao consumidor final, através do serviço da coleta, do transporte, da 

armazenagem e da entrega. Tais atividades são críticas ao PSL quanto a sua 

credibilidade, a qual compete a este OL cumprir todo o processo com devida eficácia 

e celeridade. O PSL tem como portfólio comercial solução de suporte de pós-venda e 

logística reversa para grandes contas corporativas players no segmento de E-

Commerce (PSL DHL, conforme Apêndice A). Mediante alto rigor na política de 

devoluções, este PSL oferece solução de devolução mediante programas de 

rastreamento, que facilita diretamente no planejamento para recebimento. Esta forma 

ágil de processo reverso oferecido aos clientes permite manter o valor do bem, 

recolhendo-os rapidamente para colocá-los de volta ao inventário, reparados ou 

recuperados. 
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4.1.3.2 B2B Embalagens 

 

PSL de marca consolidada, porte e de renome global (PSL de nome “Geodis”, 

conforme Apêndice A) oferece solução integrada B2B quanto à gestão de retorno de 

embalagens. O Operador Logístico oferece soluções ecológicas e de eficiência como 

otimização a estratégia de abastecimento, ou seja, para o transporte inbound e 

outbound de seus clientes. Para realização deste processo reverso de embalagens 

na cadeia, o PSL parte ao estudo de viabilidade técnica. Realiza engenharia de fluxos, 

elabora e implanta a gestão de trocas entre setor produtivo e fornecedores e, por 

conseguinte, estabelece melhoria contínua e auditoria aos seus clientes. Desta forma, 

a modelagem e a execução operacional quanto à reversibilidade física das 

embalagens geram ao seu cliente economia de custos e valor. 

 

4.1.3.3 Fármacos e Cosméticos 

 

O PSL “Andreani Logística” (conforme Apêndice A) tem 65 anos de atividade 

com reconhecida especialidade em canais de vendas e exerce papel de distribuidor 

para medicamentos em farmácias, drogarias e representantes. Oferece às indústrias 

clientes operações eficientes de recall nos diversos elos da cadeia de suprimento, 

onde atua também com produtos de pesquisa clínica, além de assegurar gestão de 

cobranças e controle de recepção de bens de terceiros. Para instituições médicas, 

como hospitais e clínicas, oferece armazenagem de produtos acabados com 

temperaturas devidamente controladas atendendo também demais requisitos na 

cadeia de frio. Este PSL tem atuação reconhecida também em cosméticos 

operacionalizando movimentação e controle, como, por exemplo, coleta de resíduos 

de esmalte para reciclagem. Atuam em cadeia de supermercados, grandes lojas, 

perfumarias e lojas especializadas. Em cumprimento aos prazos de entrega 

acordados, sua gestão é flexível nos ciclo de vendas ou campanha elaborada pelo 

seu cliente, pertinente às sazonalidades previstas. Por atuar com distribuição de 

catálogos para cada campanha, executa a logística reversa para devoluções ou trocas 

destes produtos (ANDREANI, 2020) 
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4.1.3.4 Suprimentos Médicos 

 

O PSL “Bomi Group” oferece alta especialização e experiência de serviço para 

gestão na movimentação de dispositivos médicos, de diagnósticos e de aparelhos 

médico-cirúrgicos. Isto lhe permite assegurar serviço pontual de logística reversa 

respondendo às exigências de seus clientes, contando com sistema eficiente de 

recuperação e tratamento dos produtos utilizados obsoletos, em comodato ou 

resultantes de mudança na terapia. Operacionalmente, este PSL executa retirada no 

domicílio do paciente os produtos vencidos ou obsoletos ou que devam ser 

substituídos em caso de troca da terapia em andamento, realiza a logística reversa 

em caso de entrega ou retirada de instrumentos de diagnóstico nos hospitais ou 

laboratórios de análise e aplica retornos em situações de empréstimos de kit 

ortopédicos diretamente no departamento ou na sala cirúrgica, depois de devida 

certificação perante a estrutura hospitalar (TECNOLOGÍSTICA, 2017). 

 

4.1.3.5 Perecíveis 

 

A curta duração da vida de alimentos perecíveis em prateleira exige um alto 

giro dos produtos e um controle rigoroso da cadeia de frio, o que torna o 

gerenciamento desta categoria de produtos mais complexa. Assim, é exigido um 

eficiente sistema logístico como, por exemplo, negociação com o fornecedor em 

contraposição ao baixo valor agregado destes produtos sujeitos a restrição de venda 

decorrente da segurança alimentar, afora do próprio controle de riscos ambientais. 

Neste segmento de negócio, o PSL com 30 anos de atuação na cadeia do frio (PSL 

“Ar Frio Armazéns”, conforme Apêndice A), oferece armazenagem, transporte e 

distribuição, disponibilizando frota com 140 caminhões, todos equipados com baús bi 

temperatura (ARFRIO, 2020). 

 

4.1.3.6 Varejo 

 

Os varejistas brasileiros que mais valorizam o serviço ao cliente são mais 

exigentes quanto ao serviço pós-entrega. Nestes termos, a empresa estabelece este 

fator como critério para seleção de fornecedores PSL. Isto posto, a gestão de fluxos 
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reversos surge como uma alternativa de diferenciação dos serviços oferecidos no 

varejo. Neste segmento de negócio, o conhecido PSL de marca europeia (PSL “DHL”, 

conforme Apêndice A) oferece como solução logística o “Recall Service”, como sua 

proposta de gestão e consultoria. Esta solução trata sobre administração de todos os 

aspectos de recalls de produtos (DHL, 2020). 

 

4.1.3.7 Bebidas e Alimentos 

 

A logística reversa na indústria de alimentos e bebidas tem relevante caráter 

ambiental. Para bebidas em embalagens “pet” em plástico, já existem iniciativas de 

reciclagem em curso para o reaproveitamento de resina. O retorno de vasilhames (de 

vidro) retornáveis para linhas produtivas de envase são os processos reversos mais 

antigos e popularmente conhecidos. O PSL Femsa Brasil Logística, firma distribuidora 

de bebidas da Coca Cola, instituiu em seu Relatório de Sustentabilidade de 2019, 

projeto de ampliação ao portfólio de embalagens retornáveis. Apresenta ousada meta 

de reciclar e coletar efetivamente até 2030 o equivalente a cada garrafa ou lata 

vendida. A resolução SMA/2015 do Estado de São Paulo determinou a exigência da 

logística reversa para as embalagens de alimentos e bebidas. Embora não tenha 

havido substanciais melhorias sistêmicas na gestão dos resíduos sólidos para 

embalagens de alimentos pós-consumo, devido à amplitude operacional e custos, a 

logística reversa é fator muito importante, uma vez que muitos comerciantes, frente à 

possibilidade de perder o produto pelo término de sua validade e a impossibilidade de 

retorná-lo ao fabricante, fazem promoções para liquidar seu estoque. Em reciclagem 

de resíduos de alimentos pós-consumidos são conhecidas algumas iniciativas tais 

como o processamento de compostagem para produção de adubos ou destinação de 

alimentos residuais à fabricação de ração animal (ECYCLE, 2020). 

 

4.1.3.8 Telecom e Eletrônicos 

 

A especialização de atividades logísticas na área de telecomunicações ao 

longo de 16 anos fez do PSL “Grupo TPC Logística” (conforme Apêndice A) alcançar 

êxitos e consolidação neste tipo de mercado. As suas propostas atendem a todos os 

canais de venda do negócio, quer seja do varejo e atacado, corporativo, pessoa física 
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ou distribuidores. Os processos de recebimento, armazenagem, separação, 

expedição, reversa e transporte contabilizam para este OL uma movimentação média 

de 3 milhões de chips e 1 milhão de aparelhos para 17 Estados no Brasil. Em seu 

portfólio, este agente operador oferece gestão do laboratório de testes em 

equipamentos de TV a cabo e modem, além de gerenciamento de sobressalentes em 

CD’s e bases avançadas (GRUPOTPC, 2020). 

Conhecedores dos muitos trâmites fiscais e tributários aplicados a eletrônicos, 

os PSL cumprem obrigações devidas e estão sempre atentos às novas instruções de 

governo. Baseado em recente instrução tributária estadual (SP), suportado pela 

Portaria CAT 31 e vigente desde junho de 2019, todos os PSL passaram a seguir 

novos procedimentos obrigando-os a realizar cadastro de contribuintes do ICMS 

mediante ao seu código junto ao CNAE (Classificação Nacional das Atividades 

Econômicas). Mediante as atividades prestadas pelos Operadores Logísticos para o 

armazenamento de mercadorias pertencentes a terceiros contribuintes do ICMS, o 

termo que menciona retornos de eletrônicos segue com a seguinte instrução: “[...] por 

ocasião do retorno da mercadoria ao estabelecimento depositante, [...] deverá emitir 

Nota Fiscal Eletrônica – NFe relativa à entrada da mercadoria que conterá além dos 

demais requisitos previstos na legislação” (SÃO PAULO, 2019). Por conseguinte, tal 

fato demonstra o alto potencial de produção nesta cadeia produtiva; gerador de alta 

arrecadação de tributo a qual o OL é coadjuvante. 

Em eletrônicos, recentes avanços têm ocorrido através do seu Acordo Setorial 

próprio, fundamentada pela PNRS que rege a gestão para resíduos pós-consumo. O 

agente operador logístico Green Eletron, fundada em 2016 pela Associação Brasileira 

das Indústrias Eletrônicas, foi visto como resposta quanto ao sistema coletivo para 

operacionalização da logística reversa as 65 empresas associadas, entre fabricantes 

e distribuidoras. Segundo último levantamento (2019), esta gestora contabilizou algo 

em torno de 514 toneladas de resíduos reciclados, ambientalmente seguros. Em seu 

site, esta associação que retrata o seu desempenho setorial, indica a média de 

capacitação instalada crescente, evidenciando assim promissora manutenção de 

negócios aos Operadores Logísticos (GREEN ELETRON, 2020). 
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5 ANÁLISES DE REDE DE PSL NA LOGÍSTICA REVERSA 

 

Análise de rede envolve observação de “atores” e a todos os “nós” que 

determinam uma estrutura de rede. Como mapa de rede estabelecido, a centralidade, 

dita como uma das formas de métrica determina a quantidade de conexões para um 

determinado nó, que mostra a relação entre estes atores. O nó pode conter e revelar 

aspectos comerciais e ou sociais importantes de uma rede (BORGATTI; LI, 2009). 

Neste estudo, o mapa de rede de PSL está constituído por todas as empresas 

PSL resultantes da inserção em arquivo do Microsoft Office Excel oriundas da coleta 

de dados do site “Tecnologística” e suas conexões por áreas de negócio assim 

associadas, elencadas através do banco de dados da planilha-mestra conforme 

Apêndice A.  

De acordo com Vivaldini (2010), em um cenário complexo e de alta 

competitividade, as empresas passaram a adotar conceitos de maior integração nos 

processos da cadeia de suprimentos. E os PSL evoluíram nos modelos de negócio 

para atender expectativas dos clientes e capturar maior participação do mercado. 

Desta forma, compreende-se que os PSL têm se tornado provedores de recursos para 

as empresas que estrategicamente buscam melhorias na cadeia de suprimentos. 

A divisão DHL Supply Chain oferece combinação de serviços de gerenciamento 

e de valor agregado com distribuição, aprimorando na qualidade e vantagem 

competitiva (DHL, 2020). A experiência em operações de Logística Reversa assegura 

ser um exemplo de cluster; pelo fato de prestar serviços a diversos setores produtivos 

(como alimentos, automobilístico e outros) aos quais muitas empresas clientes estão 

conectadas.  

Conforme mapeado por este estudo, exemplificado na Fig. 10, podemos notar 

que a Operadora Logística DHL se constitui como um Cluster de Logística Reversa, 

participante no Brasil de 11 importantes setores de negócios tais como eletrônicos, 

automotivos, fármacos, construção civil e outros. 
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Figura 10 - O PSL DHL e sua participação junto às áreas de negócios 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Neste caso, podemos mencionar que diferentes áreas de negócios, como por 

exemplo a de alimentos classificados como uma das mais importantes indústrias de 

transformação no Brasil, tem sua vantagem competitiva reforçada pela terceirização 

das atividades de logísticas reversa. Ou seja, os PSL atuam como agentes 

integradores colaborativos na rede de negócio em que está envolvida, sendo um 

parceiro com capacidade de agregar valor aos seus clientes por meio da Logística 

Reversa. Portanto, as empresas neste setor podem acessar recursos externos de 

excelente qualidade, se beneficiando das competências de inovação, relacionamento 

estratégico por parte dos PSL. 

Seguindo o exemplo adotado para esta discussão, entre diversas cadeias 

produtivas existentes, o mapa de rede destaca 45 empresas PSL associadas nesta 

área de Alimentos, conforme Fig. 11, mostrando-se como o segmento de negócio com 

maior capilaridade. 
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Figura 11 - PSL atuantes no setor de Alimentos 

                         Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Portanto, as atividades oriundas de uma operação de Logística Reversa em 

uma empresa ou segmento específico podem alimentar e gerar novos negócios com 

outras empresas relacionadas na rede, por meio dos PSL.  

Outro exemplo é o PSL de nome “ARM Armazéns” (conforme Apêndice A) que 

é uma empresa especialista em operações logísticas nos segmentos de eletrônicos, 

e-commerce, químicos, bebidas, óleo e gás e bens de consumo de alto valor 

agregado. Entre muitas atividades, a operadora presta serviços de etiquetagem, 

pesagem, paletização e consolidação de cargas de seus clientes embarcadores.  

Na medida em que este PSL operacionaliza processos de armazenagem, outro 

PSL “Geodis” (conforme Apêndice A) oferece meios a prover gestão especializada de 

retornos de embalagens a estes mesmos clientes dos segmentos de e-commerce e 

eletrônicos. Ademais, o PSL “Rodoborges” (conforme Apêndice A) executa operação 

dedicada de retorno de pallets nestas operações (ARM ARMAZENS, 2020; GEODIS, 

2020; RODOBORGES, 2020). 

Já no segmento automotivo, em operações de devolução e trocas de peças o 

PSL “Prosegur” (conforme Apêndice A) faz coletas de mercadorias mediante 

requerimento de um cliente distribuidor de seu cliente parceiro. A seguir, os produtos 

são despachados para um armazém de apoio, onde, por movimentação cross-

docking, o PSL “Gefco” (conforme Apêndice A) se encarrega do manuseio e embarque 

com destino final ao fabricante, cujas peças sobressalentes para substituição serão 

procedidas. Por fim, uma nova ordem de expedição será emitida e, em seguida, o PSL 

“Elemar” (conforme Apêndice A) cuidará do transporte e da entrega final ao cliente 

distribuidor, e este que fará reparo do pedido de seu cliente final (PROSEGUR, 2020; 

GEFCO, 2020; ELEMAR, 2020) Todas estas operações entre diferentes PSL podem 

ser observadas na Fig. 12. 
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Figura 12 - Mapa de Rede de PSL versão 1 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Nesta mesma figura do mapa de rede apresentado, é possível observar que OL 

“DHL” operacionaliza atividades logísticas em conjunto com o PSL “Localfrio” para os 

setores de fármacos (conforme Apêndice A). Assim, ambos atuam nestes mesmos 

segmentos de negócio. No entanto, eles se diferem uma vez que o PSL “Localfrio” 

não executa operações logísticas no setor de e-commerce. Assim, um é atuante e o 

outro, não (DHL, 2020; LOCALFRIO, 2020). 

O PSL “Tegma Gestão Logística” tem como área de negócios a logística de 

veículos operacionalizando armazenagem de veículos, gestão de pátios, transferência 

e distribuição de veículos novos às concessionárias. Este OL coloca em prática um 

modelo operacional eficiente, buscando refinar todos os processos em suas 

operações. Embora neste segmento automotivo suas operações sejam outbound, 

esta empresa executa também a logística reversa e in-house também como gama de 

seus serviços. Esta firma tem o diferencial de possuir o maior recinto alfandegado do 

Brasil em local estratégico no Sudeste do país, para oferecer conveniência na gestão 

de estoques e expedição de produtos. Afora esta cadeia dita, este OL também atua 

para o segmento de cosméticos e e-commerce (TEGMA, 2020).  

Com base nos dados coletados e posterior construção de mapa de rede 

(UCINET) disponível na Fig. 12, o PSL está representado em cor vermelha 

correlacionando-os aos seus segmentos de negócios atuantes que estão em cor azul. 

Mediante este estudo, estão conjugadas 35 áreas de negócios. Na Fig. 12, nota-se 

diversidade de posicionamentos (atores), o que permite, assim, interpretações de 

singularidades relevantes. 

Observe-se que são 44 empresas PSL ao total entre a qual há correspondência 

direta à grande diversidade de muitas indústrias em todas as suas características de 

manufatura e negócios. Setores de produção como moda e têxtil, cimenteiro, 

minerador ou madeireiro são áreas cuja representação gráfica de rede demonstra 

metricamente uma descentralização, ou seja, baixa densidade de PSL em rede, 

evidenciando posicionamento destes setores em localizações mais periféricas 

demonstrando, portanto, correspondência às atividades de Logística Reversa 

pertinente.  

Em uma análise de estrutura de rede, segundo Cross e Parker (2004), atores 

periféricos são aqueles que têm poucas conexões. Assim, estes indivíduos podem ter 

um grau relativo de independência. Isto posto, quanto mais caminhos disponíveis 

houver para acessar outros atores, mais central será este indivíduo. 
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A centralidade dos atores confere capacidade produtiva e sua importância. De 

acordo com Sacomano Neto (2016), mais centralidade das influências dos atores 

proporciona adequada cooperação. Assim, considerando percepção de alta 

densidade de conexões posicionadas em sua parte central do mapa, conforme Fig. 

12, observa-se PSL associados às áreas de negócio em posicionamento 

metricamente centralizadas como alimentício, automotivo, fármacos, health care, 

cosméticos, e-commerce e higiene e limpeza. Esta correlação associa-se à atual 

natureza destas áreas comerciais como substancial demanda de mercado e 

rentabilidade, volume operacional em estabelecimento, proporcional aos atuais e seus 

excelentes desempenhos setoriais. 

De outro modo, neste mapa de rede nota-se também baixo número de 

conexões o que metricamente se trata de descentralização. Em destaque, são as tais 

áreas de negócio com esparsos números de PSL associados, evidenciando setores 

produtivos graficamente localizados em posições periféricas. Tais áreas são o 

minerador, moda, sucroalcooleiro, cimenteiro e têxtil. Uma razoabilidade de conexões 

intermediando estes extremos são os setores de máquinas e equipamentos, 

varejistas, óleo e gás, telecomunicações e materiais promocionais. Em análise a todo 

o mapa de rede PSL na Fig. 12, pode-se, portanto, identificar as nove principais áreas 

de negócios sob ampla atuação de operação por parte de muitos PSL assim reunidos 

e em correspondência às muitas operações reversas sob execução. 

Pela conveniência do software UCINET poder oferecer opção para rearranjo gráfico, 

um novo mapa de rede simulado permite visualizar as nove principais áreas de 

negócios identificadas nesta pesquisa, como pode ser observado na Fig. 13. 
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Figura 13 - Mapa de PSL versão 2 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste estudo foi investigar como se constitui a rede de 

Prestadores de Serviço Logístico (PSL) em relação às atividades de Logística Reversa 

segundo os diferentes segmentos de negócio. A aplicação de análise dos PSL 

atuantes no Brasil, em suas ofertas de especializações logísticas, segmentando-os 

por áreas de negócio, permitiram verificar substantiva significância de seu papel 

econômico e concepção estratégica de negócios. 

A Logística Reversa proporciona vantagem competitiva para as empresas 

diante das expressivas reduções de custos pelas atividades de reutilização, 

devoluções e reciclagens. Os PSL compactuam operacionalizando com rigorosa 

eficiência aos processos reversos nas cadeias de suprimento. Sob estratégias 

comerciais, as empresas se preocuparam em assegurar operações de pós-vendas 

nos diversos elos da cadeia reversa (PEREIRA et al, 2012). 

Com a estruturação, o sistema de logística reversa, ampliado a partir da 

implementação da Lei n.º 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos (PNRS), levou as indústrias a reverem também os ciclos de vida de seus 

produtos manufaturados, considerando a sua parcela de responsabilidade junto a 

cadeia e à destinação aos resíduos gerados. Mediante terceirização destas atividades 

logísticas junto aos PSL contratados, surgiram processos operacionais sob mútua 

cooperação, ocasionando assim motivações de ordem ambiental. 

O escopo dos serviços logísticos antes centrados no transporte e 

armazenagem passou para a gestão do fluxo de bens. Neste sentido, os PSL podem 

assegurar benefícios econômicos como reaproveitamento de materiais ou 

aproveitamento de estoques remanescentes como recaptura de valor. 

Por resultado obtido através de análise geral de dados e elaboração de mapa 

de rede PSL via software UCINET, este estudo constatou 35 segmentos de negócio 

onde os processos reversos logísticos são incidentes. Neste cenário, a conjunção de 

muitas atividades reversas nos setores produtivos realimenta o ciclo e fomenta novas 

operações. 

A elaboração do mapa de rede de PSL e a Logística reversa permitiu identificar, 

por meio da métrica da centralidade, nove setores produtivos de maior destaque, 

corroborando, assim, seu significativo papel estratégico e operacional.  
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Estas principais áreas de negócio são o de alimentos, automobilístico, 

cosméticos, bebidas, e-commerce, eletrônicos, higiene e limpeza, fármacos e health 

care. O mapa de rede de PSL permitiu verificar também setores produtivos as quais 

foram observadas baixas densidades de conexões, portanto, esparsos números de 

PSL nas operações presentes que, em sua representação gráfica, justificam as 

posições mais periféricas. Isto ficou evidenciado nos segmentos bancário, cimenteiro, 

madeireiro, sucroalcooleiro e minerador. 

As atividades que advêm de processos reversos podem fomentar novos ciclos 

de operação. Neste cenário, os PSL ingressos facilitam entender a sua atuação 

através de uma rede. Isto posto, esta relação constitui as redes de PSL na Logística 

Reversa. 

 

6.1 LIMITAÇÕES 

 

Esta pesquisa foi realizada por fundamentação de dados obtidos no site da 

“Tecnologística” e no Relatórios Analítico de “Perfil Técnico de Operadores Logísticos 

no Brasil”, divulgado pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL), em 

edições de 2018 e 2020. Este estudo ficou limitado a instrumento de coleta de dados 

secundários, a qual foi desenvolvida uma matriz de dados para análise e classificação, 

resultando em 56 empresas Prestadoras de Serviço Logístico (PSL) que, dentro de 

seus diversos perfis e operações logísticas especializadas ofertadas, têm a Logística 

Reversa como expertise em seus processos operacionais. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 

 

No último relatório sobre Perfil dos Operadores Logísticos no Brasil (ABOL, 

2020), foi destacada como relevante quesito de pesquisa a importância estratégica. 

Resultados apontaram que 40,6% dos respondentes consideram de extrema 

importância maior sofisticação de serviços das operações logísticas nas cadeias 

produtivas. Desta forma, esta pesquisa mostra vertentes que podem se apresentar 

como oportunidades para vários novos estudos sobre o tema, decorrente de diversas 

frentes externas influenciadoras, como, por exemplo, aprimoramento tecnológico de 

informação e processos operados pelos PSL, evolução e criação de novos acordos 
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setoriais com base em novas legislações ambientais e na Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS), entre outras. 
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7 CONCLUSÕES 

 

As informações obtidas pelos Relatórios sobre o perfil dos Operadores 

Logísticos no Brasil pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL), em 

conjunto com o levantamento de dados colhidos junto ao site da Tecnologística, 

permitiram a simulação valiosa de informações e, por conseguinte a constituição de 

um mapa de rede dos PSL no Brasil. A revisão teórica do PSL reforça evidência de 

que há inúmeros fatores, tanto estratégicos como operacionais, que fazem com que 

os clientes expedidores deleguem as suas atividades logísticas. Sob perspectiva 

operacional, eles buscam melhorar o desempenho a quanto a reduzir custos. A 

contratação de um PSL implica obter benefícios de economias de escala fazendo com 

que os custos se tornem mais variáveis do que se estas atividades fossem executadas 

internamente. 

Entre diversas atividades logísticas, é crucial que se destaque que a Logística 

Reversa é um sistema fundamental em uma cadeia de suprimentos. Em consideração 

às necessidades econômicas e em conjugação à preservação do meio ambiente, as 

indústrias recorrem a instrumentos de Logística Reversa que possam permitir o 

retorno dos resíduos para reaproveitamento.  

Esta pesquisa identificou diversos segmentos de negócio onde os processos 

reversos são indispensáveis, gerando valor nestas cadeias produtivas. O estudo pode 

encontrar áreas de negócios com certas complexidades operacionais como a de 

suprimentos e equipamentos médicos, aeroespacial e food service em cadeias de 

suprimentos cujos PSL também estão presentes, justificando relevância emergente 

em consonância às pesquisas de Lieb e Lieb (2016), que indicam que, para entregar 

resultados aos seus clientes, os PSL devem não apenas oferecer o nível de serviço e 

custo mínimo esperado pelos seus clientes embarcadores. Em adendo, existe o 

desafio de lidar com outras complexidades com eficiência como uma sustentação de 

estrutura a custos competitivos. 

Embora a pesquisa tenha tido limitação acerca de 56 empresas operadoras logísticas, 

o estudo sinalizou que foi possível articular a Logística Reversa e os Prestadores de 

Serviço Logísticos como processos de valor e o PSL como parceiro estratégico 

também para ações sustentáveis. 
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Uma possível contribuição desta pesquisa foi possibilitar observância ao 

panorama de todos os setores produtivos em atividade e oportunidade para novos 

negócios, por incremento de iniciativas em modelagem de operação voltado à 

Logística Reversa. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - DADOS DOS OPERADORES LOGÍSTICOS DO BRASIL  

 

Os dados a seguir são provenientes do site da Tecnologística (2020) 

decorrentes do cumprimento dos critérios de busca de dados para realização a este 

estudo: serviços de armazenagem > logística reversa 

Baseado ao extenso número de detalhes técnicos operacionais resultantes 

organizados na planilha eletrônica Microsoft Office Excel, tais como número de frotas, 

áreas totais de metragem em armazéns, nomes de tecnologias empregadas em 

sistemas integrados aplicados etc., para esta pesquisa, foram consideradas as 

colunas com os dados mais relevantes para esta obra, como: nome da empresa, tipo 

de operador logístico, certificações, principais clientes e principais setores atendidos. 
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SASSMAQ 
2100 - 13 anos NF 

Conlog - 

2020    Concórdia 

Logística 
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2020 

 
 

Golden 

Cargo 

Transportes 

e Logística 

Transporte e 

armazenage 

m de 

defensivos 

agricolas e 

produto 

quimico 

embalado 

26 anos - 350 SASSMAQ 
R$ 60

 
milhões 

UPL, Ihara, 

-  Stoller, ADM, 

Cargill e Timac 

Agrícola, Cosmético, 

Fármacos, Healthcare, 

Higiene e limpeza, Máquinas 

e motores, Partes e peças, 

Químico e petroquímico, 

Saúde animal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Penske 

2020 Logistics do 

Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provedor 

Logístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 anos 51 anos 1233 
ISO 9000,

 
Anvisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 6% não informado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alimentício, Automotivo e de 

autopeças, Bebidas, 

Cosmético, E-commerce, 

Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Food 

service, Healthcare, Partes e 

peças, Telecomunicações, 

Varejista 

 

 
 
 
 
 
 

2020 

 
 

Santa Rita 
NF

 

Logistic 

 
 
 
 

20 anos - 110 Anvisa 

 
 
 
 

- 20% não informado 

Alimentício, Automotivo e de 

autopeças, Bebidas, 

Cosmético, E-commerce, 

Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Fármacos, 

Higiene e limpeza, Materiais 

promocionais, Perecíveis 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

2020 

 
 
 

 
Terra Nova 

Logística 

 
 
 
 

Transporte 
15 anos - 176 Anvisa 

de Cargas 

 
 
 

 
R$ 30,6 

milhões 

 
Steris, Getinge, 

Paramount, Arjo, 

Cosnova, Zara, 
- Valeo, 

Donaldson 

Brasil, 

Husqvarna e 

Epiroc 

Alimentício, Bebidas, 

Cosmético, E-commerce, 

Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Healthcare, 

Higiene e limpeza, Químico e 

petroquímico, Suprimentos e 

equipamentos médico- 

hospitalares, 

Telecomunicações, Têxtil 

 

 
 

Natura, Crocs, Agrícola, Alimentício, 

Braskem, Claro, Automotivo e de autopeças, 

Prefeitura  Bebidas, Calçadista, Cargas 

Salvador,  de projeto, Construção civil, 

Prefeitura   Cosmético, E-commerce, 

Camaçari, Eletrônicos e eletrodomésticos 

NF NF 
ISO 9000, ISO 

14000, Anvisa 
4700 - 19 anos 

Armazenage 

m e  

distribuição 

TPC 

2020     Logística 

Inteligente 

Alimentício, Automotivo e de 

Amazon, Cielo, autopeças, Bancário, Bebidas, 

Rede, Camicado, Calçadista, Cosmético, E- 

Privalia, Avon,  commerce, Eletrônicos e 

Natura, Safra eletrodomésticos, Ensino e 

materiais editoriais, Fármacos 

20% 
R$ 580,7 

milhões 

Anvisa, 

SASSMAQ 
2812 - 10 anos 

Logística e 

transporte 

Sequoia 

2020    Logística e 

Transporte 

Alimentício, Cosmético, E- 

commerce, Fármacos, Higiene 

e limpeza, Saúde animal, 

Suprimentos e equipamentos 

médico-hospitalares 

Brasil -20% 
R$ 10 

milhões 
Anvisa 30 - 16 anos NF 

Polo Central 

Logística 
2020 

Sapore, Sodexo, 

GRSA, LC, De Alimentício, Food service, 

Nadai, IMC,  Perecíveis, Varejista 

Frimesa 

8% 
R$ 160 

milhões 
ISO 9000 950 NF 

Transporte 

de produtos 37 anos 

perecíveis 

2020 
Log Frio 

Logística 
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2019   

ID do Brasil 

Logística 

Armazenage 

m,    

montagem 

de kits, 

abastecimen 

to de linha 

de produção 

e transporte 

17 anos 18 anos 4000  

ISO 9000, ISO 

14000, ISO 

28000, 

MAPA/SIF, 

Anvisa, 

SASSMAQ 

 
 
 

 
- 9,30% 

 

Carrefour, Leroy 

Merlin, Privália, 

Danone, Nivea, 

Henkel, Unilever, 

Ambev, MWM e 

Iconic 

 
Alimentício, Automotivo e de 

autopeças, Bebidas, 

Calçadista, Combustíveis, 

Cosmético, E-commerce, 

Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Healthcare, 

Higiene e limpeza 

 

 
 
 
 
 
 

2019 

 
 

Alfalog 

Armazéns 

Gerais 

 
 

 
Armazenage  

10 anos 
m 

 
 
 
 

- 180 

 

 
MAPA/SIF, 

-
 

Anvisa 

 
 
 
 

- não informado 

Agrícola, Alimentício, 

Automotivo e de autopeças, 

Bebidas, Fármacos, 

Healthcare, Higiene e limpeza, 

Máquinas e motores, 

Metalúrgico e siderúrgico, 

Saúde animal 

 
 

 
 

 
 
 

Área Livre 

2019 Armazenage 

m 

 
 

 
Armazém 

Geral 

Agrícola, Alimentício, 

Automotivo e de autopeças, 

Bebidas, Construção civil, 

Cosmético, E-commerce, 

Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Máquinas e 

motores, Materiais 

promocionais 

 

 
 
 
 

2019 

 
 

CAP 

Logística 

Frigorificada 

 

 
Logística de 

armazenage 

m e  

distribuição 

20 anos - 100 

MAPA/SIF, 

Anvisa, 

Habilitação 

para 

Exportação 

R$ 20 
10%

 

milhões 

BRF, JBS, 

Seara, LAR, C. 

Vale, Jagua 

Frangos, Aurora, 

Copacol, 

Pamplona, 

Paviloche 

Agrícola, Alimentício, Food 

service, Perecíveis, Varejista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Confiancelo 

g 

2019 Armazenage 

m e 

Logística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Armazenage 

m e  

distribuição 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 anos - 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAPA/SIF, 

- 5% não informado 
Anvisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentício, Food service, 

Perecíveis 

 

 
 
 

2019  
Ellece 

Logística 

Armazenage 

m 
8 anos - 500 ISO 9000 - - 

Pandurata -
 

Bauducco 

 
Alimentício 

 

Alimentício, Automotivo e de 

autopeças, Cosmético, 

Adm do Brasil, Fármacos, Higiene e limpeza, 

Lanxess, Máquinas e motores, Óleo e 

Goaltech gás, Papel e celulose, Partes 

e peças, Químico e 

petroquímico 

20% 
R$ 83 

milhões 

ISO 9000, 

Anvisa, 

Habilitação 

para 

Exportação 

90 - 55 anos 

Armazéns 

Cosmolog  Gerais e 

Logística Gestão de 

Estoques 

2019 

Brink's 

2019  Global 

Services 

Transporte 

de valores 
53 anos 160 anos 15.000 NF - - Brasil 

Agrícola, Bancário, E- 

commerce, Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Food 

service, Healthcare, 

Minerador, Telecomunicações 

Grupo Novartis, 

Sandoz, Alcon, 
Abbott 

Laboratórios, 
Alimentício, Cosmético, 

Johnson & 
Fármacos, Healthcare, 

Johnson, Pierre 
Higiene e limpeza, Materiais 

Fabre, Apsen 
promocionais, Perecíveis, 

Farmacêutica, 
Saúde animal, Suprimentos e 

Astrazeneca, 
equipamentos médico- 

Hypera Pharma, 
hospitalares

 

CSL Behring, 

Instituto Butantã. 

- - 

ISO 9000, ISO 

14000, 

MAPA/SIF, 

Anvisa, 

SASSMAQ, 

Habilitação 

para 

Exportação 

NF 76 anos 17 anos NF 
Andreani 

Logística 
2019 

Fármacos, Healthcare, Saúde 

animal, Suprimentos e 

equipamentos médico- 

hospitalares 

65 - - 

ISO 9000, ISO 

14000, 

MAPA/SIF, 

Anvisa, 

SASSMAQ 

1.300 NF 20 anos 
AGV Health Operador 

2019   
& Nutrition Logístico 

Aeroespacial, Alimentício, 

Automotivo e de autopeças, 

Máquinas e motores, Óleo e 

gás, Partes e peças, Químico 

e petroquímico, Saúde animal, 

Telecomunicações, Têxtil 

to de cargas 
Brasil 

não informado NF - NF 95 115 anos 21 anos 

CH 

2019 Robinson do 
Agenciamen

 

 Ozli, Ledvance, 

Nissin, B2 

Pneus, Bom 

25 anos NF 22 ISO 9000 - - Sabor, 

 Girotondo, 

Ralston e Sora 

Alimentos 
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2019 

 
Friovale 

Olímpia 

Operadora 

Logística 

Distribuição 7 anos - 150 

MAPA/SIF, 

Anvisa, 

Habilitação 

para 

Exportação 

R$ 15 

milhões 
20% 

JBS, BRF, Citrus 

Juice 

Agrícola, Alimentício, E- 

commerce, Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Food 

service, Healthcare, Higiene e 

limpeza, Perecíveis, Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2019    Grupo Vip 

Armazém
 

Gerais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NF - 800 ISO 9000 

R$ 19,7
 

milhões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12% Brasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alimentício, Automotivo e de 

autopeças, Bebidas, 

Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Máquinas e 

motores, Metalúrgico e 

siderúrgico, Têxtil, Varejista 

 

 
 
 
 
 

2019 

 

Localfrio 

Armazéns 

Gerais 

Frigorificado 

s 

 
 

 
Operador 

Logístico 
66 anos - 1000 

ISO 9000, ISO 

14000, 

MAPA/SIF, 

Anvisa, 

SASSMAQ, 

Habilitação 

para 

Exportação 

 
 
 
 

NF NF Brasil 

Alimentício, Automotivo e de 

autopeças, Bebidas, Cargas 

de projeto, Cosmético, 

Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Fármacos, 

Healthcare, Higiene e limpeza, 

Máquinas e motores 

 

 
 
 
 
 

2019 

 

Logic 

Pharma 

Logística e 

Armazéns 

Gerais 

 
 
 

Operador 
5 anos - 20 Anvisa R$ 1 milhão - 

Logisitco 

 

 
Siemens,Top 

Farma, Amend 

Cosméticos,Eco 

med 

 

 
Alimentício, Fármacos, 

Healthcare, Perecíveis, 

Suprimentos e equipamentos 

médico-hospitalares 

 

 

 
 
 
 
 

2019 

 
 
 

 
Manserv 

Logística 

 
 
 

Prestador de 

serviços 

logísticos 

18 anos - 4500 
ISO 9000, ISO 

14000 

R$ 406 
-
 

milhões 

CMOC, 

PETROBRAS, 

GERDAU, VSB, 

BRASKEM, 

JOHNSON & 

JOHNSON, 

USIMINAS, 

KIMBERLY, 

TUPY 

Alimentício, Automotivo e de 

autopeças, Cosmético, 

Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Metalúrgico 

e siderúrgico, Minerador, Óleo 

e gás, Papel e celulose, 

Partes e peças, Químico e 

petroquímico 

 

Alimentício, Cosmético, E- 

commerce, Fármacos, Higiene 

e limpeza, Químico e 

petroquímico, Suprimentos e 

equipamentos médico- 

hospitalares 

NF - NF 
ISO 9000, 

Anvisa 
140 - 10 anos NF 

m e 

Logística 

2019 
Armazenage 

Logmed 

Aeroespacial, Agrícola, 

Alimentício, Automotivo e de 

autopeças, Bebidas, Cargas 

de projeto, Cimenteiro, 

Combustíveis, Cosmético, 

Eletrônicos e eletrodomésticos 

NF 51% 
R$ 44 

milhões 

ISO 9000, 

Anvisa, 

SASSMAQ 

1200 - 20 anos 

Logística, 

transportes 

e facilities 

Loghis 

2019 Logística e 

Serviços 

Cless, SKF, Alimentício, Automotivo e de 

Roldão,   autopeças, Bebidas, 

Salonline,  Cosmético, E-commerce, 

Meritor, Santa Fármacos, Healthcare, 

Helena, Baruel, Higiene e limpeza, Máquinas 

Colgate, Walmart  e motores, Varejista 

35% NF ISO 9000 782 - 19 anos 
Integrador 

Logístico 

Intecom 

2019 Serviços de 

Logística 

Alimentício, Automotivo e de 

autopeças, Cosmético, E- 

commerce, Eletrônicos e 

não informado eletrodomésticos, Food 

service, Higiene e limpeza, 

Partes e peças, 

Telecomunicações, Varejista 

15% - 
MAPA/SIF, 

Anvisa 
1000 52 anos 6 anos 

Armazenage 

m e  

Manuseio, 

Co-packing 

& Co- 

manufacturin 

g 

2019 
FM Logistic 

do Brasil 

 animal, Varejista 

         

Alimentício, Automotivo e de 
        autopeças, Bebidas, 
        Construção civil, Cosmético, 

GAT    MAPA/SIF,   Castrol, Total Fármacos, Higiene e limpeza, 

2019    
Logística 

Transporte 25 anos - 622 Anvisa, NF 13,10% Lubrificantes, Óleo e gás, Químico e 
    SASSMAQ   Ashland petroquímico, Saúde animal, 
        Suprimentos e equipamentos 
        médico-hospitalares, 

        Telecomunicações 
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Prosegur Operações 

2019 
Logística e Logísticas, 
Armazenam Transporte e 

 
 
 

1 ano 43 anos 53.000 

 

MAPA/SIF, 

Anvisa, 

Habilitação 

 
 
 

NF - 

 
 

Apple, Samsung, 

LG, Acer, Rolex, 

Mont Blanc, 

Aeroespacial, Automotivo e de 

autopeças, Bancário, 

Cosmético, E-commerce, 

Eletrônicos e 

ento Distribuição 
para 

Exportação 
Hstern, Vivara 

eletrodomésticos, Ensino e 

materiais editoriais, Fármacos, 

Healthcare 
 

 
 

QuantiQ 

2019 Distribuidor 

a 

 
Distribuição 

de Produtos 

Químicos 

30 anos - 350 

14000, 

MAPA/SIF, 

Anvisa, 

Habilitação 

para 

NF - NF 

Construção civil, Cosmético, 

Higiene e limpeza, Minerador, 

Óleo e gás, Químico e 

petroquímico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rodoborges 

Express e 

Logística 

Integrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transporte e 

Logistica 

 
 
 
 
 
 
 
 

22 anos - 500 
ISO 14000,

 
Anvisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NF 16% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J&J, Nivea, 

LedVance, 

Pernod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Automotivo e de autopeças, 

Bancário, Bebidas, Calçadista, 

Cosmético, E-commerce, 

Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Fármacos, 

Healthcare, Higiene e limpeza 

 

 
 

Epoch Magia, 

Músculo na Web, 

 
Alimentício, Bebidas, 

Calçadista, Cosmético, E- 

Stralog Operador R$ 10 
Café Orfeu, MAM 

commerce, Ensino e materiais 

2019 Soluções em 

Logística 
Logístico 

14 anos - 39 Anvisa 
milhões 

24%
 

Baby, Bemglo, 

Ajinomoto, Spa 

Renata França e 

WGM 

editoriais, Fármacos, 

Healthcare, Higiene e limpeza, 

Materiais promocionais 

 
 

 
 

 

2019 
TK Logística 

do Brasil 

 
 
 

Logística 

interna 

 

19 anos 75 anos 1080 
ISO 9000, ISO

 
14000 

 
 
 

R$ 150 

milhões 

 
 

 
32%% 

 

 
Toyota, 

Mercedes-Benz, 

Porsche, Denso 

Agrícola, Automotivo e de 

autopeças, Cargas de projeto, 

Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Máquinas e 

motores, Materiais 

promocionais, Partes e peças 

 

Agrícola, Alimentício, 

Automotivo e de autopeças, 

Bebidas, Calçadista, 

Cosmético, E-commerce, 

Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Ensino e 

materiais editoriais, Fármacos 

NF NF 
R$ 245 

milhões 
ISO 9000 1632 - Transporte 78 anos TA 2019 

Cimenteiro, Construção civil, 

Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Higiene e 

limpeza, Metalúrgico e 

siderúrgico 

Gbain, Weber, 

Alcoa, Candide 
m e Redex 

5% R$ 6 milhões 

Agrícola, Alimentício, 

Automotivo e de autopeças, 

Tetra Pak, Saint 
Calçadista, Cargas de projeto, 

ISO 9000, 

SASSMAQ, 

Habilitação 

para 

Exportação 

200 - 19 anos 

e Logística 
armazenage 

Sigma 

2019 Transportes 
rodoviário,

 

Transporte 

Agrícola, Alimentício, Bebidas, 

Calçadista, Cosmético, E- 

commerce, Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Fármacos, 

Food service, Healthcare 

NF - 
R$ 4,5 

milhões 
Anvisa 38 - 20 anos NF 

Logística e 
2019 

Armazenage 

m 

QLL 

Alimentício, Bancário, 

Bebidas, Cosmético, 

Fármacos, Healthcare, 

Higiene e limpeza, Materiais 

promocionais, Saúde animal, 

Varejista 

NF - NF 
ISO 9000, 

Anvisa 
650 - 21 anos 

Logistica 

Promocional 

Mundial 

2019     Logistics 

Group 

Forno de Minas,  
service, Healthcare, 

Froneri, Kibon, 
Perecíveis, Saúde animal, Sorvetes 

Suprimentos e equipamentos 
Rochinha, 

médico-hospitalares 
Sodebo, Tirolez 

e Walmart 

26% 
R$ 108 

milhões 

Agrícola, Alimentício, 
Dazs, Mondelez, 

Cosmético, Fármacos, Food 

Castrolanda- 

Alegra, Häagen 
ISO 14000, 

MAPA/SIF, 

SASSMAQ, 

Habilitação 

para 

Exportação 

1.253 - 42 anos 
Armazenage 

m e picking 

Refrio 

2019 Armazéns 

Gerais 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2019 

 
 
 
 

 
Unihealth 

Logística 

Operador 
15 anos 4 anos 650 

Logístico 

 
 

 
ISO 9000, ISO 

14000, 

Anvisa, 

Habilitação 

para 

Exportação 

 
 
 
 
 
 

NF 38% 

Hospital das 

Clínicas, Santa 

Casa de santos, 

Secretarias de 

Saúde, Rede 

Mario Gatti, 

Hospital Moriah, 

Elfa    

Distribuidora, 

UnitedHealth, 

Christus Sinergy 

 
 
 
 

 
Cosmético, Fármacos, 

Healthcare 

 

 
 

ISO 9000, ISO 

14000, 

MAPA/SIF, 

Agrícola, Alimentício, 

CMPC, Braskem,    
Automotivo e de autopeças, 

Combustíveis, Cosmético, E- 

2019 
BBM

 
Logística 

Logística 

integrada 
23 anos - 1409 

Anvisa, 

SASSMAQ, 

Habilitação 

para 

Exportação 

R$ 590,827 

milhões 
75,18% 

Air Products, 

Klabin, Nestlé, 

Saint-Gobain 

commerce, Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Fármacos, 

Healthcare, Madeireiro e de 

produtos florestais 

Cosmético, Healthcare, 

Higiene e limpeza, Máquinas 

e motores, Papel e celulose, 

Partes e peças, Saúde animal 

Natura, P&G, 

Denso. 

- 

Toyota, Danone, 
Automotivo e de autopeças, 

R$ 181,1 

milhões 

Agrícola, Alimentício, ISO 9000, ISO 

14000, 

Anvisa, 

Habilitação 

para 

Exportação 

650 - 10 anos 
Veloce Transporte 

Logística rodoviário 
2019 

Alimentício, Cargas de 

projeto, Cosmético, E- 

commerce, Eletrônicos e 

eletrodomésticos, Fármacos, 

Healthcare, Higiene e limpeza, 

Materiais promocionais, Papel 

e celulose 

Ducoco 

Alimentos 
NF NF 

ISO 9000, 

Anvisa 
60 NF 20 anos 

Operador 

logístico 
2019  

Tzar 

Logística 
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APÊNDICE B - DADOS DOS OPERADORES LOGÍSTICOS DO BRASIL EM 

ATUAÇÃO POR SUAS ÁREAS DE NEGÓCIO 

 

Os dados a seguir, ainda provenientes do site da Tecnologística e 

posteriormente processados para análise e demonstrados conforme Apêndice A, 

seguiram nova categorização em planilha eletrônica Microsoft Excel por ordenação de 

Operadores Logísticos (OL) em suas respectivas áreas de negócio assim atuantes. 
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(continuação) 
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(continuação) 
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(conclusão) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
 


