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Logística Reversa e os Prestadores de Serviço Logístico: análise e contextualização 

através de mapeamento de rede 

 

 

Resumo 

 

Este artigo tem como finalidade explorar um panorama da rede de Prestadores de Serviço 

Logístico (PSL) no Brasil em relação às atividades de Logística Reversa (LR). No Brasil, a 

LR foi motivada após a Política Nacional dos Resíduos Sólidos ter sido implantada pela Lei 

n.º 12.305, em 2010, cujos fundamentos tenderam a beneficiar também o meio ambiente, 

além de proporcionar novas estratégias de negócios às organizações. Através de uma pesquisa 

exploratória e descritiva, o estudo analisa a LR e os PSL. Na primeira etapa, analisa a teoria a 

respeito dos dois temas e, na segunda, utiliza-se de dados secundários a respeito destes 

provedores. Este artigo contextualiza a LR executada pelos PSL, fornecendo subsídios para 

uma melhor compreensão da rede de LR constituída por estes provedores no Brasil. A visão 

estabelecida pela análise fornece aos gestores de empresa a relação existente entre os PSL e os 

segmentos de negócios que atuam com LR. Isto permite entender como articular operações, 

otimizando a rede de negócio de LR já constituída no Brasil. Este estudo é um dos primeiros 

no Brasil a fazer este mapeamento, oferecendo à academia e às empresas conhecimento a 

respeito da rede de LR, que estava disperso. 

 

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

Reversa. Cadeia de Suprimentos. 

 

 

1. Introdução 

 

Buscando melhoria contínua junto aos padrões de seus serviços, as organizações passaram a 

terceirizar as suas atividades logísticas. Diante desta tomada de decisão, surgiram nestes 

mercados novos protagonistas, agora posicionados em diversos segmentos de negócios, 

denominados Prestadores de Serviços Logísticos (PSL) ou Operadores Logísticos (OL) 

(VIVALDINI; BERNARDI, 2006). O termo 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 (VIVALDINI; 

PIRES, 2010; OZOVACI, 2016). 

Langley (2019), em sua obra 23rd Annual Third-Party Logistics Study, revela que, nos 

Estados Unidos, 73% dos clientes usuários de PSL e 91% dos PSL concordam que as 

empresas de serviços logísticos proveem formas inovadoras de melhorar a eficácia da 

logística. Estas inovações são decorrentes de uma maior capacidade na tomada de decisão em 

tempo real e a disponibilidade de dados, levando tanto o cliente quanto o seu fornecedor 

logístico a uma parceria mais significativa, gerando, assim, vantagem competitiva em seus 

negócios.  

A Associação Brasileira dos Operadores Logísticos (ABOL, 2018; 2020), órgão que 

representa e promove desenvolvimento econômico dos Operadores Logísticos desde 2012, 

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

negócios dos PSL são mais transparentes, no Brasil, esta segmentação não é tão simples, 

tendo em vista a mistura de empresas atuantes no mercado. Elas ofertam uma ampla gama de 

especializações em suas operações e, entre elas, a Logística Reversa (LR). Esta, por sua vez, 
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contribui para que a empresa possa melhorar sua vantagem competitiva (JAYARAMAN; 

YADONG, 2011; MATHIYAZHAGAN; HAQ, 2013). Para Li et al. (2018), uma das 

decisões centrais que devem ser tomadas nos processos de LR é a escolha dos PSL. 

Neste sentido, o estudo tem como objetivo explorar os PSL atuantes no Brasil, identificando 

suas heterogeneidades via análise de rede e contextualizando a LR e suas principais práticas 

operacionais. Assim, o problema que orienta esta pesquisa é:  

Como é constituída a rede de PSL na LR no Brasil?   

Autores como Bouzon, Govindan e Rodriguez (2018) e Guarnieri, Cerqueira-Streit e Batista 

(2020) defendem que ainda há carência de pesquisas que busquem compreender a LR no 

contexto dos PSL no Brasil. Além disso, não foram identificadas quaisquer pesquisas 

estudando ou caracterizando a rede de PSL no Brasil atuando com operações de LR. Portanto, 

o ineditismo deste estudo, pela importância atual do tema, também, justifica esta pesquisa. 

 

2. Referencial teórico 

 

2.1. Logística Reversa (LR) 

A LR tem se posicionado como ferramenta para a gestão empresarial dada a sua contribuição 

quanto à obtenção de vantagens econômicas, sem, contudo, desconsiderar os aspectos 

ambientais. Segundo Nikolaou, Konstantinos e Allan (2013), os fatores econômicos, as 

questões ambientais, as exigências da legislação e a competitividade são alguns dos fatores 

responsáveis pelo crescente interesse da comunidade empresarial na implantação da LR. 

A LR é vista como parte crítica da gestão da cadeia de suprimentos (WANG et al., 2017). 

Muitas definições foram apresentadas e discutidas por diversos autores. De acordo com Smith 

(2005), a gestão eficaz da LR possibilita alavancar uma vantagem competitiva sustentável, 

aumentar os lucros, cortar custos, aumentar a satisfação dos clientes e melhorar os processos 

internos.  

O Reverse Executive Logístic Council – RLEC define LR como sendo o processo que envolve 

o planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e econômico de matérias-primas, 

o estoque em processo, os produtos acabados e as informações relacionadas do ponto de 

consumo até o ponto de origem para fins de recaptura de valor ou descarte adequado (RLEC, 

2012). 

Na visão de Leite (2003), a LR é a área da logística empresarial que visa a equacionar os 

aspectos logísticos do retorno dos bens ao ciclo produtivo ou de negócios por intermédio da 

multiplicidade de canais de distribuição reversos de pós-venda e de pós-consumo, agregando-

lhes valor econômico, ecológico e legal. 

Para Guarnieri, Cerqueira-Streit e Batista (2020), a LR de pós-venda compreende o 

planejamento, controle e destinação dos produtos sem uso ou com pouco uso, cujos 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. Segundo Moraes, Rocha e Ewald (2014), a questão econômica é a principal 

justificativa para a realização da LR de pós-venda. Em relação à LR de pós-consumo, as 

principais justificativas são as questões legais e ambientais. 

As principais atividades da LR são: retorno do produto à origem (ACOSTA; WEGNER; 

PADULA, 2009); revenda do produto (LEITE; BRITO, 2005); venda do produto via outlet 

(KRUMWIEDE; SHEU, 2002); recondicionamento (BOUZON; GOVINDAN; 
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RODRIGUEZ, 2018); remanufatura (LEITE; BRITO, 2005); reciclagem e doação (ACOSTA; 

WEGNER; PADULA, 2009); descarte (LEITE; BRITO, 2005) e reutilização 

(KRUMWIEDE; SHEU, 2002). 

Um processo reverso em uma cadeia de suprimentos ocorre mediante fases em sua execução. 

Sasikumar e Kannan (2008) destacam que é na etapa de coleta que 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. 

  

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 

(FIGUEIREDO; FLEURY; WANKE, 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. 

Os principais impulsionadores da terceirização das atividades de logística estão relacionados à 

eficiência, redução de custos, foco nas atividades principais e a melhoria do serviço 

(WANKE, 2009). As empresas têm feito investimentos para promover inclusive mudanças 

organizacionais modificando suas práticas em operações (LIEB; LIEB, 2016). 

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

LR 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. 

Uma vez que as empresas tomem decisões em terceirizar seus recursos, elas passam a ser 

favorecidas pela variação de processos, produção mais eficiente e melhor aprimoramento de 

seus produtos e qualidade de serviço, tanto quanto a capacidade de resposta além da 

confiabilidade do processo (McCARTHY; KIETZMANN, 2013).  

Segundo 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). 
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3. Metodologia 

 

Nesta pesquisa foi aplicada a análise de dados secundários, baseando-se nos relatórios oficiais 

da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL, 2018; 2020) em conjunto com 

dados obtidos pelo site da “Tecnologística” (TECNOLOGÍSTICA, 2020). A Abol é uma 

associação vigente desde 2012, a qual está comprometida com o reconhecimento e a 

regulamentação dos Operadores Logísticos no Brasil. Atualmente, conta com 30 empresas 

aliançadas (ABOL, 2018; 2020). O site da Tecnologística é um veículo de comunicação 

largamente consultado por profissionais, consultores e executivos do setor logístico, com 27 

anos de tradição no mercado, tratando de artigos e notícias junto aos assuntos de 

movimentação e armazenagem, logística e supply chain management. Estes fatores 

determinam este veículo de comunicação possuir respeitado conceito e posicionamento. 

Considerando que os PSL têm diversidades em seus perfis de negócios, porte, especialização 

ofertada por atividade, tempos de operação no país e demais informações complementares, a 

coleta e análise das informações seguiram o fluxo demonstrado pela Fig. 1.  

Figura 1 - Fluxo de coleta e análise de dados PSL 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Os dados foram coletados acessando aos sites da Tecnologística e Abol com foco em 

encontrar os PSL que executam operações de LR. Os critérios para captação e análise de 

dados dos Operadores Logísticos (OL) pertinentes às operações da LR seguiram mediante 

processo de “busca” no site “Tecnologística”, considerando os seguintes passos para acesso: 

Operadores Logísticos > “Busca” de Operadores Logísticos > Critério de Busca > Serviços de 

Armazenagem > Logística Reversa. Este fluxo permitiu reunir uma coleção de 96 empresas 

no total em diversos elencos de serviços, área geográfica de abrangência, clientes atendidos e 

tecnologia. 

Os 96 PSL identificados foram organizados segundo os segmentos de negócios em que atuam, 

baseando-se nos clientes e mercados que atendem. Com estas informações, foi realizada uma 

análise, apoiada pelo Excel, em que se depurou os PSL e para quem eles operam em LR. Com 

a tabulação dos dados, foi possível utilizar o software UCINET, extraindo as relações e 

definindo a rede formada pelos PSL que operam LR no Brasil. 

 

4. Mercado de PSL no Brasil 

 

Em 2020, a Abol divulgou um estudo técnico intitulado “Perfil dos Operadores Logísticos no 

Brasil - Relatório Técnico” destacando que, no país, operam 275 empresas no setor (ABOL, 

2020). Os levantamentos apontaram que o faturamento médio por empresa alcançou a cifra de 

R$ 302 milhões/ano, sendo que o recolhimento em tributos somados totalizou R$ 26 bilhões. 

Segundo a Tecnologística, foram identificadas 35 diferentes áreas de negócios onde os PSL 

atuam diretamente, demonstrando ampla e relevante participação em todas as cadeias de 

suprimentos em indústrias, sejam elas de transformação ou extrativa. Atuam em setores 

produtivos tradicionalmente conhecidos como automotivo, alimentício, bebidas, eletrônicos, 

cosméticos, farmacêuticos, químicos e petroquímicos. Os PSL também participam como 

importantes fornecedores empresariais em outras áreas singulares de largos potenciais como o 

aeroespacial, saúde animal, madeireiro, minerador, suprimentos para equipamentos médicos e 

outros.  

Este cenário demonstra que os PSL têm o conhecimento das complexas questões que 

permeiam o intrincado cenário industrial brasileiro. Como exemplo, questões que envolvem 

as muitas normas e diretrizes de ordem tributária, assuntos previdenciários e exigências 

trabalhistas e fiscais. Estas expertises permitiram favorecer êxito em novos projetos; novos 

clientes e, desta forma a conquista para novos mercados (ABOL, 2018). A Fig. 2 faz 

referência a todos os segmentos de negócios atuados pelos PSL. 
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Figura 2 - Segmentos de negócios 

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
SUCROALCOOLEIRO

BEBIDAS
ENSINO E MAT. 

DIDÁTICO.
MINERADOR SUPR. EQUIP. MÉDICOS

CALÇADISTA FÁRMACOS MODA E TÊXTIL TELECOMUNICAÇÕES

CARGAS E PROJETOS FOOD SERVICE ÓLEO E GÁS VAREJISTA

PSL E OS SEGMENTOS DE MERCADO ATUANTES

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 

 

5. Análises de rede de PSL na LR 

 

Os PSL, diante de sua alta capacitação em modelagens de operações, uso avançado da 

tecnologia e demais expertises, passaram a ser protagonistas em diversos e importantes 

segmentos de mercado. Esta notoriedade leva a considerar que os PSL se tornaram um cluster 

que se constitui em torno dele próprio, por atuar por diferentes segmentos de negócio (DHL, 

2021). 

O mapa de rede de PSL, apresentado na Fig. 2, foi constituído neste estudo por todas as 

empresas PSL resultantes da coleta de dados do site “Tecnologística”, segundo as conexões 

estabelecidas pelo segmento de mercado em que atuam. Pela ampla dimensão do estudo e 

pelo limite em demonstrar a rede constituída por cada segmento e por cada PSL, este artigo se 

limita a apresentar um exemplo que demonstra uma rede constituída. Por analogia, o mesmo 

ocorre em todos os segmentos e com todos os PSL analisados (96 empresas e 35 segmentos). 

Na Fig. 3, podemos abstrair que a Operadora Logística DHL constitui um Cluster de LR. 

DHL é uma empresa global de origem alemã participante, no Brasil, de 11 importantes setores 

de negócios tais como eletrônicos, automotivos, fármacos, construção civil e outros. A divisão 

DHL Supply Chain oferece combinação de serviços de gerenciamento e de valor agregado 

com distribuição, aprimorando a qualidade e vantagem competitiva (DHL, 2020). A sua 

experiência em operações de LR 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. 
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Figura 3  - O PSL (exemplo - DHL) e sua participação junto às áreas de negócios 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Ucinet (2020). 

Pode-se mencionar que diferentes áreas de negócios, como, por exemplo, a de alimentos, 

classificada como uma das mais importantes indústrias de transformação no Brasil, têm sua 

vantagem competitiva reforçada pela terceirização das atividades de LR. 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 LR. 

Portanto, as empresas neste setor podem acessar recursos externos de excelente qualidade, se 

beneficiando das competências de inovação, relacionamento estratégico por parte dos PSL. 

Neste segmento, conforme Fig. 4, temos 45 PSL associadas à área, demostrando ser um dos 

segmentos de negócio com maior capilaridade. 

Figura 4 - PSL atuantes no setor de Alimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor por meio do software Ucinet (2020). 
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Portanto, as atividades oriundas de uma operação de LR em uma empresa ou segmento 

específico podem alimentar e gerar novos negócios com outras empresas relacionadas na rede, 

por meio dos PSL da Fig. 3. Outro exemplo é o PSL de nome “ARM Armazéns”, 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 de nome “Geodis” oferece meios a prover gestão 

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

commerce e eletrônicos. Ademais, o PSL de nome “Rodoborges” executa operação dedicada 

ao retorno de pallets nestas operações (ARM, 2021; GEODIS, 2021; RODOBORGES, 2021).   

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

“Prosegur” 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 de nome “Gefco” 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 de nome 

“Elemar” cuidará do transporte e entrega final ao cliente distribuidor, e este que fará reparo de 

pedido de seu cliente final (PROSEGUR, 2021; GEFCO, 2021; ELEMAR, 2021). Todas 

estas relações entre diferentes PSL estão apresentadas na Fig. 4. 

Na mesma figura do mapa de rede, é possivel observar que Operador Logístico “DHL” 

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

setores de fármacos. Assim, ambos atuam nestes mesmos segmentos de negócio. No entanto, 

eles se diferem uma vez que, conforme demonstra o PSL “Localfrio” não executa operações 

logísticas no setor de e-commerce (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 zero quilômetro às concessionárias. Este Operador Logístico 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 a 

LR 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, capaz de 

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).  

Na Fig. 5, baseada nos dados coletados e posterior construção de mapa de rede (UCINET), o 

PSL está representado em cor vermelha, correlacionandos-os aos seus segmentos de negócios 

atuantes que estão em cor azul. Mediante este estudo, estão conjugadas 35 áreas de negócios. 

Note-se a diversidade de posicionamentos (atores) que permite, assim, interpretações 

singularidades bastante relevantes. 
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Figura 5 - Mapa de Rede de PSL versão 1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) por meio Software Ucinet. 

 

Observe-se que são 44 empresas PSL ao total entre as quais há correspondência direta com a 

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 LR 

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. 

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 a percepção de alta densidade de conexões posicionadas em 

sua parte central do mapa, na Fig. 5, observam-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 note-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.  
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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 LR, segundo os diferentes segmentos de negócio.  

A aplicabilidade de analisar nesta pesquisa os agentes operadores logísticos atuantes no país e 

suas respectivas soluções ofertadas e segmentá-los por áreas de negócio permitiu verificar a 

alta significância na sua aliança. 

A LR proporciona vantagem competitiva para as empresas diante das substantivas reduções 

de custos pelas atividades de reutilização, devoluções e reciclagens. Os PSL a compactuam 

operacionalizando com eficiência e eficácia os processos reversos nas cadeias de suprimento. 

Sob estratégias comerciais, as empresas sempre se preocuparam em assegurar operações de 

pós-vendas nos diversos elos da cadeia reversa (PEREIRA et al., 2012). 

Com a estruturação do sistema de LR ainda mais ampliada a partir da implantação da Lei n.º 

12.305, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), as indústrias reviram 

os ciclos de vida de seus produtos, considerando, por lei, o seu compartilhamento de 

responsabilidade na cadeia quanto à destinação de resíduos. Tendo em vista estes fatores e 

mediante parcerias com PSL, surgiram operacionalizações de cooperação agora em direção 

também às motivações de ordem ambiental. 

As indústrias buscam aprimorar padrões de serviço com melhores experiências logísticas, 

contratando os serviços dos PSL. O escopo destes serviços tem se ampliado além da prestação 

de serviços como transporte e armazenagem para a gestão do fluxo de bens. Assim, há 

benefícios assegurados como reaproveitamento de materiais constituintes ou uma recaptura de 

valor aos estoques remanescentes. 

Neste estudo, por resultado obtido na simulação de dados e construção de mapa de rede 

(Ucinet), pôde-se constatar 35 segmentos de negócios onde há incidência de operações 

reversas sinalizadas. A conjunção de diversos processos reversos neste cenário fomenta, 

assim, novas operações consequentes. 

A elaboração do mapa de rede de PSL prestou contribuição identificando nove setores de 

produção em maior destaque, corroborando suas significâncias entre os seus fatores setoriais 

econômicos. Estas principais áreas de negócio são o de alimentos, automobilístico, 

cosméticos, bebidas, e-commerce, eletrônicos, higiene e limpeza, fármacos e health care, 

como também setores os quais foram vistas baixas densidades de conexões, portanto esparsos 

números de PSL presentes, justificando em sua representação gráfica as posições mais 

periféricas. Isto ficou evidenciado no segmento bancário, cimenteiro, madeireiro, 

sucroalcooleiro e minerador. 

As atividades que advêm da LR fomentam novos ciclos operacionais. Os PSL ingressos neste 

cenário facilitam desta forma compreender a sua atuação através de uma rede. Com isto, esta 

relação constitui as redes de PSL na LR. 

 

7. Conclusões 

 

As informações obtidas pelos relatórios técnicos sobre perfil dos Operadores Logísticos no 

Brasil da Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL, 2018; 2020), em conjunto 

com o criterioso levantamento de dados colhidos pelo site da Tecnologística, permitiram a 

simulação valiosa de informações e, por conseguinte, a constituição de um mapa de rede dos 
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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 LR 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 LR 

que possam permitir o retorno dos resíduos para reaproveitamento.  

A intenção desta pesquisa levou a identificar diversos segmentos de negócio onde os 

processos reversos são indispensáveis, gerando valor nestas cadeias produtivas. O estudo 

pode inclusive 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 Perçyl e Min (2012) e Lieb e Lieb (2016), que indicaram 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, há o desafio 

de lidar com demais complexidades, sempre com eficiência como uma sustentação de 

estrutura a custos competitivos. 

Uma possível contribuição desta pesquisa foi possibilitar observância do panorama de todos 

os setores produtivos em atividade e oportunidade para novos negócios, por incremento de 

iniciativas em modelagem de operação voltadas à LR. 

 

Referências 

 

ABOL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS OPERADORES LOGÍSTICOS. Perfil Técnico 

dos Operadores Logísticos no Brasil. São Paulo: Abol, 2018. 

 

ABOL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS OPERADORES LOGÍSTICOS. Perfil dos 

Operadores Logísticos no Brasil. São Paulo: Abol, 2020. 

 

ACOSTA, B.; WEGNER, D.; PADULA, A. D. Logística reversa como mecanismo para 

redução do impacto ambiental originado pelo lixo informático. Revista Eletrônica de 

Ciência Administrativa, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 1-12, jul. 2009. Disponível em: 

http://www.periodicosibepes.org.br/index.php/recadm/article/view/67. Acesso em: 28 jan. 

2021. 

 

AGRAWAL, A.; CHOUDHARY, V. Reverse Logistics: Performance measures and their 

effect in products lifecycle. International Journal of Core Engineering and Management, 

Indore, [S. l.], v. 1, p. 14-22, maio 2014.  

 

ARM. Armazenagem e projetos logísticos. 2021. Disponível em: 

https://www.armlogistica.com.br/. Acesso em: 12 abr. 2021. 

 

BOUZON, M.; GOVINDAN, K.; RODRIGUEZ, C. M. T. Evaluating barriers for reverse 

logistics implementation under a multiple stakeholders’ perspective analysis using grey 



12 

 

decision making approach. Resources, Conservation and Recycling, [S. l.], v. 128, p. 315-

335, 2018. 

 

CROSS, R. L.; PARKER, A. Hidden Power of Social Networks: Understanding How Work 

Really Gets Done in Organizations. Cambridge: Harvard Business School Press, 2004. 

 

DHL SUPPLY CHAIN. DHL Logistics (BRASIL) Ltda, 2020. Disponível em: 

https://www.dhl.com/br-pt/home/nossas-divisoes/cadeia-de-suprimentos/sobre-a-dhl- supply-

chain.html: Acesso em: 6 ago. 2020. 

 

ELEMAR. Logística, suporte, soluções. 2020. Disponível em: https://www.elemar.com.br/. 

Acesso em: 6 ago. 2020. 

 

FIGUEIREDO, K. F.; FLEURY, P. F.; WANKE, P. A. Logística e Gerenciamento da 

Cadeia de Suprimentos: planejamento do fluxo e dos recursos. São Paulo: Atlas, 2003.  

 

GEFCO. 2021. Disponível em: https://br.gefco.net/pt-br/. Acesso em: 25 abr. 2021. 

 

GEODIS. 2021. Disponível em: https://geodis.com/br. Acesso em: 25 abr. 2021. 

 

GUARNIERI, P.; CERQUEIRA-STREIT, J. A.; BATISTA, L. C. Reverse logistics and the 

sectoral agreement of packaging industry in Brazil towards a transition to a circular economy. 

Resources, Conservation & Recycling, [S. l.], n. 153, fev. 2020.  

 

JAYARAMAN, V.; YADONG L. Creating Competitive Advantages Through New Value 

Creation: A Reverse Logistics Perspective. Academy of Management Perspectives, [S. l.], 

v. 2, n. 21, p. 56-73, 2011. 

 

KRUMWIEDE, D. W.; SHEU, C. A model for reverse logistics entry by third-party 

providers. Omega, [S. l.], v. 30, n. 5, p. 325-333, 2002. 

 

LANGLEY, J. J. Third-party logistics study. The State of Logistics Outsourcing, 2019. 

Disponível em: https://dsqapj1lakrkc.cloudfront.net/media/sidebar_downloads/2019-3PL-

Study.pdf. Acesso em: 5 fev. 2020. 

 

LEITE, P. R. Logística Reversa: Meio ambiente e Competitividade. São Paulo: P. Hall, 

2003. 

 

LEITE, P. R.; BRITO, E. P. Z. Logística Reversa de produtos não-consumidos: uma descrição 

das práticas das empresas atuando no Brasil. In: SIMPÓSIO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

PRODUÇÃO, LOGÍSTICA E OPERAÇÕES INTERNACIONAIS, 8, 2005, São Paulo. 

Anais [...] São Paulo: SIMPOI, 2005. 

 

LI, Y.; KANNAN, D.; GARG, K; GUPTA, S.; GANDHI, K.; JHA, P. Business orientation 

policy and process analysis evaluation for establishing third party. Journal of Cleaner 

Production, [S. l.], v. 182, p. 1033-1047, maio 2018. 

 

LIEB, R. C.; LIEB, K. J. 3PL CEO Perspectives on the Current Status and Future Prospects of 

the Third-party Logistics Industry in North America: The 2014 Survey. Transportation 

Journal, [S. l.], v. 55, n. 1, p. 78-92, 2016. 



13 

 

LOCALFRIO. Local Frio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos. Disponível em: 

www.localfrio.com.br. Acesso em: 2 ago. 2020. 

 

MATHIYAZHAGAN, K.; HAQ, A.N. Analysis of the influential pressures for green supply 

chain management adoption: an Indian perspective using interpretive structural modeling. Int 

J Adv Manuf Technol, [S. l.], n. 68, p. 817-833, 2013. 

 

McCARTHY, I.; KIETZMANN, J. Understanding outsourcing context through information 

asymmetry and capability fit. Production Planning Control, [S. l.], v. 4-5, n. 24, p. 277-83, 

2013. 

 

MORAES, D. da G. e S. V. M. de; ROCHA, T. B.; EWALD, M. R. Life cycle assessment of 

cell phones in Brazil based on two reverse logistics scenarios. Production, [S. l.], v. 24, n. 4, 

p. 735-741, 2014. 

 

NIKOLAOU, I.; KONSTANTINOS, I. E.; ALLAN, S. A reverse logistics social 

responsibility evaluation framework based on the triple bottom line approach. Journal of 

Cleaner Production, [S. l.], v. 56, p. 173-184, 2013. 

 

NOVAES, A. G. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. São Paulo: 

Campus, 2002. 

 

OZOVACI E. The new logistics methods. In: PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, 3, 2016, Istambul. Anais [...] 

Istambul: Intcess, 2016. 

 

PERÇIN, S.; MIN, H. A hybrid quality function deployment and fuzzy decision-making 

methodology for the optimal selection of third-party logistics service providers. International 

Journal of Logistics Research and Applications, [S. l.], v.16, n. 5, p. 380-397, 2013. 

 

PEREIRA, A.; BOECHAT, C.; TADEU, H.; SILVA, J.; CAMPOS, P. Logística Reversa e 

Sustentabilidade. São Paulo: Cengage, 2012. 

 

PRAHALAD, C. H.; HAMEL, G. The Core Competence of the Corporation. Harvard 

Business Review, [S. l.], v. 3, n. 68, p. 295-336, 1990. 

 

PROSEGUR. 2021. Disponível em: https://www.prosegur.com.br/. Acesso em: 25 abr. 2021. 

 

RLEC Reverse Logistics Executive Council, 2017. Disponível em: 

http://www.rlec.org/glossary. Acesso em: 21 mar. 2020. 

 

RODOBORGES. 2021. Disponível em: http://www.rodoborges.com.br/. Acesso em: 24 abr. 

2021. 

 

SACOMANO NETO, M.; MATUI, P. C.; CANDIDO, S. E. A.; AMARAL, R. M. Relational 

structure in the global automotive industry: groups, networks and fields. Revista Brasileira 

de Gestão de Negócios São Paulo, v. 18, p. 1, 2016. 

 

https://www.prosegur.com.br/
http://www.rodoborges.com.br/


14 

 

SASIKUMAR, P.; KANNAN, G. Issues in reverse supply chains, part I: end‐of‐life product 

recovery and inventory management–an overview. International Journal of Sustainable 

Engineering, [S. l.], v. 3, n. 1, p.154-172, 2008. 

 

SMITH, A. D. Reverse logistics program: gauging their effects on CRM and online 

behaviour. Vine, [S. l.], v. 35, n. 3, p. 166-181, 2005. 

 

TECNOLOGÍSTICA. 2020. Operadores Logísticos. Disponível em: 

www.tecnologistica.com.br/portal/operadores-logisticos. Acesso em:13 maio 2020. 

 

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA. Tegma Gestão Logística S/A. Disponível em: 

http://www.tegma.com.br. Acesso em: 9 ago. 2020. 

 

UCINET. 2020. Disponível em: http://www.analytictech.com/archive/ucinet.htm. Acesso em: 

7 ago. 2020. 

 

VIVALDINI, M.; BERNARDI, F. S. Análise crítica de um dos primeiros casos de 

quarteirização logística (4PL) no Brasil: o caso CVRD e IPQ. In: ENEGEP, 26, Fortaleza, 

2006. Anais [...] Fortaleza: Enegep, 2006. 

 

VIVALDINI, M.; PIRES, S. R. I. Operadores logísticos: integrando operações em cadeias de 

suprimento. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

WAN, S. P.; WANG, F.; LIN, L. L.; DONG, J. Y. An intuitionistic fuzzy linear programming 

method for logistics outsourcing provider selection. Knowledge-Based Systems, [S. l.], n. 82, 

p. 80-94, 2015. 

 

WANG, J.; CHEN, H.; ROGERS, D. S.; ELLRAM, L. M.; GRAWE, S. J. A bibliometric 

analysis of reverse logistics research and opportunities for future research. International 

Journal of Physical Distribuition and Logistics Management. v. 47, n. 8, p. 666-687, 

2017. 

 

WANKE, P. F. Determinants of scale efficiency in the Brazilian 3PL industry: a 10 year 

analysis. International Journal of Production, [S. l.], n. 50, p. 2423-2438, 2009. 

 

WILLIAMSON, O. E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A 

Study in the Economics of Internal Organization. University of Illinois at Urbana-

Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in 

Entrepreneurship, 1975. 

http://www.analytictech.com/archive/ucinet.htm

