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RESUMO 

 

A logística é uma estratégia de atuação empresarial que busca tornar mais eficiente 
o processo de compra e venda de bens e serviços, favorecendo um melhor 
desempenho empresarial, o que caracteriza um diferencial, pois esta se preocupa 
com o tempo decorrido entre compra/venda e entrega dos bens e serviços. 
Entretanto na sociedade atual, é necessário ir além disto para se ter vantagens 
competitivas em relação a outras empresas, tendo em vista que com o avanço 
tecnológico, muitas delas passam a apresentar menores tempos destes processos. 
Pensando nisto, encontra-se na logística reversa, que é uma atuação preocupada 
com todas as fases do processo de venda, desde à compra, até a finalização do 
bem ou serviço, incluindo seu descarte, de dejetos restantes, uma forma de se 
posicionar como um diferencial empresarial. Deste modo, buscou-se compreender 
como a logística reversa pode aplacar vantagens competitivas para a empresa, 
sendo diferencial de atuação das mesmas. Para isto, desenvolveu-se uma pesquisa 
bibliográfica, se utilizando de livros e materiais já publicados, disponíveis nas 
plataformas de busca Google acadêmico e Scielo, de forma a validar as hipóteses 
levantadas. Sendo assim, foi possível verificar a eficácia da logística reversa como 
fator de vantagem competitiva, sendo um diferencial, pois além de toda relação de 
compra e venda, e tempo de entrega, ainda se preocupa com questões 
sustentáveis, que são de grande importância social. 
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ABSTRACT 

 
Logistics is a business strategy that seeks to make the process of buying and selling 
goods and services more efficient, favoring a better business performance, which 
characterizes a differential, since it is concerned with the time elapsed between 
buying / selling and delivery goods and services. However, in today's society, it is 
necessary to go beyond this to have competitive advantages in relation to other 
companies, considering that with the technological advance, many of them will 
present shorter times of these processes. Thinking about this, it is in the reverse 
logistics, which is an activity concerned with all phases of the sale process, from the 
purchase, to the finalization of the good or service, including its disposal, of 
remaining waste, a way of positioning itself as a business differential. In this way, we 
tried to understand how the reverse logistics can appease competitive advantages for 
the company, being differential of their performance. For this, a bibliographical 
research was developed, if using of already published books and materials, available 
in the platforms of search Google academic and Scielo, in order to validate the 
hypotheses raised. Thus, it was possible to verify the effectiveness of reverse 
logistics as a competitive advantage factor, being a differential, since in addition to all 
buying and selling and delivery time, is still concerned with sustainable issues, which 
are of great social importance. 
 

Keywords: Logistics. Reverse logistics. Competitive Advantage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A logística surgiu a partir da preocupação com os procedimentos de venda e 

lucratividade, na busca de se reduzir ao máximo o tempo existente entre a efetuação 

do pedido, sua produção e a demanda do mesmo, mas com o passar dos tempos tal 

atuação foi precisando se preocupar com outros fatores, como os dejetos resultantes 

do produto após consumo, e sua atribuição após a venda. 

Assim, surgiu a logística reversa, que inicialmente teve sua definição limitada 

à contrariedade do fluxo direto dos produtos na cadeia de suprimentos, porém no 

decorrer dos anos e o aumento da preocupação em relação ao meio ambiente esse 

conceito foi evoluindo. Pressionadas pelos consumidores cada vez mais 

interessados em saber qual era o destino dos produtos após o fim da sua vida útil, e 

pelos órgãos responsáveis as empresas foram obrigadas a dar uma atenção maior 

aos seus produtos após a venda e o consumo. 

Os clientes estão sempre procurando melhorias em produtos e serviços, 

assim ficando cada vez mais exigentes, em decorrência disso o mercado financeiro 

tem se tornado competitivo, obrigando as empresas a estar em uma frequente 

procura de meios que atendam às necessidades e qualidade exigida pelos 

consumidores, além de trazer benefícios como destaque em frente a seus 

concorrentes, além da fidelização dos clientes. 

Diante da existência e da utilização da logística reversa, torna-se necessário 

demonstrar a vantagem competitiva que a logística reversa pode proporcionar às 

organizações, destacando-se entre os seus concorrentes, para isso é preciso 

compreender os conceitos de logística reversa, esclarecer do que se trata a 

vantagem competitiva, conhecer as vantagens que são ofertadas à empresa a partir 

da utilização da logística reversa e relatar como a logística reversa pode agregar 

valor ao ambiente empresarial e à organização como um todo. 

Para o desenvolvimento desta, foi desenvolvida uma pesquisa descritiva de 

revisão bibliográfica que tem como objetivo principal a descrição das características 

que determinam uma população ou um fenômeno e a partir disto faz-se relações 

entre as variáveis estudadas, utilizando, para isso, de materiais científicos já 

publicados como livros, artigos, monografias dentre outros que abordassem a 

temática em questão, disponíveis nas plataformas de busca Scielo e Google 
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Acadêmico. Como critério de inclusão, foram escolhidos materiais que abordassem a 

logística reversa como um ponto positivo para o diferencial na competitividade, e 

apresentando os benefícios da utilização da logística reversa e como critério de 

exclusão, foram retirados da utilização os materiais que apresentassem uma visão 

distanciada do estudo proposto. Para a busca de materiais, utilizou-se como 

palavras-chave de busca os termos logística, logística reversa, vantagem 

competitiva, atividade estratégica, para que assim fosse possível encontrar materiais 

que apresentassem conteúdo relevante para a pesquisa. 

O estudo se torna relevante tendo em vista que a logística trata-se de um 

recurso gerencial que é eficaz e econômico diante do produto em todas as suas 

etapas de processo, sendo utilizada ainda como critério de desempate em situações 

onde os consumidores se encontram com produtos similares, assim, as empresas 

que visam a sustentabilidade como um fator de importância, tem destaque entre os 

concorrentes, e assim, apresenta maior rendimento econômico. 

Diante do cenário ambiental da atualidade, o destino final dos produtos após 

sua vida útil tem sido uma preocupação para seus fabricantes, já que o seu descarte 

realizado de maneira incorreta pode acarretar futuros problemas para o meio 

ambiente. Dessa forma o presente estudo se justifica por buscar aprofundar a 

logística reversa como atividade estratégica. 

Acredita-se que a apresentação dos conceitos e definições presentes no 

estudo será de grande relevância para auxiliar as empresas na tomada de decisões 

e compreender a importância de aderi-la, possibilitando um conhecimento específico 

sobre logística reversa diante do leque de estratégicas logísticas. 

Deste modo, torna-se relevante apresentar a prática da logística e sua 

importância para o meio empresarial, ressaltando a existência da logística reversa e 

de sua importância, como diferencial diante do meio competitivo entre as diversas 

empresas existentes no mercado e pontuando ainda os valores agregados à 

empresa a partir da implantação da logística reversa. 
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2. A LOGÍSTICA REVERSA: CONCEITUAÇÃO 

 

A logística é uma área essencial para o desenvolvimento empresarial, tendo 

como objetivo principal de sua atuação a redução do tempo entre confirmação de 

pedido, produção e demanda, favorecendo o recebimento do produto de acordo com 

o combinado (preço, local e valor), entretanto, a aplicação inicial da logística 

consistia apenas à entrega de produtos aos clientes, em que os fabricantes não 

tinham que se preocupar com seus produtos após a entrega do mesmo ao 

consumidor, não havendo preocupação alguma com procedimentos após a venda 

(SILVA, HATAKEYAMA, PILATTI, FELIZARDO, 2016). Do momento inicial da 

existência da logística até pouco tempo, o que era visto, então, era uma 

preocupação com o processo de vendas e obtenção dos lucros a partir destas 

vendas, sem maiores preocupações com o que poderia ocorrer posteriormente. 

Com o passar dos anos houve um aumento da preocupação com as questões 

ambientais, principalmente acerca da sustentabilidade ambiental, assim se iniciaram 

discussões referentes à interferência e atuação empresarial diante desta realidade, 

crescendo a consciência da finidade dos recursos do planeta, assim, começou-se a 

pensar em uma prática de logística reversa (SHIBAO, MOORI, SANTOS, 2010). 

Diante de uma realidade preocupada com a situação ambiental, começou-se 

a falar da logística reversa, em que foram se desenvolvendo estudos acerca da sua 

aplicabilidade nos mais diversos ramos empresariais, referindo essa prática da 

logística, não apenas no processo de venda de um produto, mas também com uma 

preocupação com o gerenciamento de diminuição, movimentação e finalização dos 

resíduos de produtos, assim como o reuso de materiais que podem ser 

reaproveitados (LEITE, 2002). 

Assim, começa-se a olhar para a logística reversa, pois enquanto a logística 

tradicional trata do fluxo de saída dos produtos, a logística reversa se preocupa com 

o retorno desses produtos, seus materiais, e as peças utilizadas para a sua 

produção, se mostrando a utilização deste modelo de logística, como um grande 

diferencial para as empresas (PARDO, et.al. 2008). Passou a ocorrer, então, que 

não era necessário só manter as atenções e preocupações para o processo de 

vendas, mas aos poucos foi se tornando necessário compreender o que acontecia 
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com o produto após as vendas, assim como o que ocorria com a embalagem dos 

mesmos. 

O principal objetivo da logística reversa diz respeito à reintegração que é feita 

com produtos e materiais na cadeia, que acaba por desconsiderar inicialmente o 

descarte do produto (CHAVES, BATALHA, 2006). Diante disto, Guarnieri (2011) vai 

dizer que o conceito do termo logística reversa vai ser baseado especificamente na 

sustentabilidade ecológica e econômica, onde seja possível ficar evidente que as 

empresas podem realmente criar práticas sustentáveis e também gerar lucros ao 

mesmo tempo, assim, se torna possível a existência da sustentabilidade social. 

A implantação da logística reversa, ocorrendo de forma que seja bem 

planejada, com um bom desenvolvimento estrutural e com utilização adequada 

torna-se um fator imprescindível diante do quadro competitivo, pois gera destaque, 

além de auxiliar no controle operacional da empresa e também nos processos de 

tomada de decisões (WILLE, 2012). Assim, torna-se perceptível que com a aplicação 

consciente e planejada da logística reversa, é possível que se encontrem resultados 

bem relevantes para a empresa, tanto nos aspectos econômicos, com lucratividade, 

como em aspectos de controle das operações e produções. 

Quando se fala de logística reversa, está se falando de uma área de atuação 

da Logística empresarial, que visa planejamento, operação e controlo do fluxo e das 

informações logísticas que são correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda 

e consumo diante do ciclo de negócios ou do ciclo produtivo. Estes procedimentos 

ocorrem através dos canais de distribuições reversos, de forma que seja possível 

agregar valores de natureza econômica, ecológica, legal, logística, de imagem 

corporativa, entre outras maneiras (GUARNIERI, 2011). 

Silva, Hatakeyama, Pilatti e Felizardo (2016) acreditam que a logística reversa 

seja, por muitos como uma atuação ligada apenas à questão ambiental, ecológica 

ou sustentável, por conta da abordagem da questão da reciclagem dos produtos e 

embalagens, assim como peças, entretanto, para os autores esta atuação da 

logística tem uma relação direta com os aspectos econômicos, pois com o 

desenvolvimento desta prática desenvolve o processo de agregar valores ao cliente, 

e assim alcança-se a competitividade com um diferencial, que favorece a obtenção 

dos lucros e redução dos prejuízos, colocando a empresa com um passo à frente 

nos aspectos competitivos. Diferentemente do que muitos acreditam, é visível que a 
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logística reversa não atua apenas em quesitos ambientais, pois apesar de ter uma 

atuação que visa o cuidado ecológico, consegue-se, com estas práticas, alcançar 

outros aspectos, como o diferencial para a competitividade, e assim o aumento dos 

lucros. 

Leite (2008) apresenta um comparativo entre a logística reversa de pós-

consumo e a logística reversa de pós-venda, onde afirma que a primeira tem uma 

grande preocupação com aspectos como a reciclagem industrial, o desmanche 

industrial, o reuso, a consolidação e as coletas, enquanto a outra mantém sua 

preocupação na seleção e destino do produto, sua consolidação e nas coletas, 

assim a de pós-venda vai se preocupar com a operacionalização dos produtos 

pouco ou não utilizados, agregando valor ao produto que é devolvido. Já o de pós-

consumo, se preocupa com os produtos após o seu período de vida útil ou quando 

há a existência de resíduos após a utilização. 

Percebe que em ambos os modelos, há uma preocupação com o produto 

após o processo de venda, um quando o mesmo não fora utilizado, mas é devolvido 

por algum motivo e o outro quando há a utilização, mas que alcança seu período de 

vida ou quando produz dejetos, que podem ou não, ser reutilizados. 

Nem sempre existem procedimentos prontos para serem executados e 

caminhados pelas empresas, assim, estas empresas acabam tendo que 

desempenhar alguns sistemas e bons controles para que assim ocorra um progresso 

real da utilização da logística reversa (WILLE, 2012). Pensar a logística reversa não 

compreende, então a aplicação de regras e procedimentos já prontos para serem 

executados, mas sim no questionamento e reflexão acerca dos bens e produtos que 

são produzidos e comercializados, de forma a se analisar como proceder no pós-

venda e no pós-consumo para se ter uma atuação que apresente resultados. 

Entende-se, então, como logística reversa, o processo de transportar as 

mercadorias do seu destino final, isso ocorre com o propósito de recuperar valor na 

mercadoria ou descarta-las realmente, só que em um local mais apropriado, e esta 

atividade de logística reversa vem crescendo e se torna, cada vez mais, 

indispensável às empresas, pois esta prática visa aspectos econômicos, de 

competitividade, mas também aspectos ecológicos como pontos de importância para 

a empresa (NOVAES, 2015). Assim, a logística reversa se diferencia claramente na 

preocupação com o que ocorre após as vendas e o consumo do produto, sendo 
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possível reaproveitar o material que resta após o consumo, ou até mesmo descartar 

em locais mais apropriados, para não provocar acúmulo residual. 

Pozo (2015) vai dizer que as pessoas geralmente apresentam uma 

preocupação grande com relação à questões ambientais, deste modo, ao se 

planejar, implementar e controlar de forma eficiente e eficaz o fluxo direto e reverso, 

assim como os estoques de bens, serviços e informações entre o ponto de origem e 

o de consumo, mostra uma preocupação ecológica e assim, traz para as empresas 

que utilizam deste tipo de logística, vantagens com relação aos seus concorrentes, 

tendo em vista que estas empresas mostram uma preocupação ambiental. Como a 

população acredita na importância do cuidado ambiental e é essa população que 

será consumidora dos bens e produtos apresentados pelas empresas, quando estas 

demonstram uma preocupação com o meio ambiente, isto se torna um aspecto 

diferencial e relevante para o processo de escolha para compra, pois se o produto 

cumpre com o que oferece, assim como outros produtos que apresentam o mesmo 

resultado, isso o torna igual, mas ao se preocupar com o meio ecológico, encontra-

se um diferencial, aquilo que pode conduzir diretamente o processo de escolha. 

O autor acredita ainda que esta prática auxilia no processo de fidelização do 

cliente, pois a fidelização é feita quando os fornecedores atingem as expectativas do 

cliente ou superam elas, então, se a empresa atinge expectativas de cuidados 

ambientais, ou supera, quando não se era esperado essa posição, esta se torna um 

diferencial. 

Novaes (2015) ainda cita a questão legislativa como um ponto de importância 

para a utilização da logística reversa, pois as leis ambientais cada dia se encontram 

mais rígidas, e assim torna-se importante que a empresa compreenda o processo de 

ampliação do produto, se responsabilizando pelo mesmo até o período final de sua 

vida útil, assim, encontra-se a aplicação da logística reversa, de pós-consumo e de 

pós-venda, visto que a preocupação e cuidado permanecem mesmo após o produto 

chegar ao consumidor. Além da preocupação das pessoas com as questões 

ambientais, com o passar dos tempos as leis foram sendo modificadas e ficando 

mais rigorosas quanto ao cuidado com o meio ambiente e a sustentabilidade, então 

se tornou necessário que as empresas refletissem sua prática de produção, para 

que fossem minimizados os impactos ao ambiente. 
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É perceptível, a partir das colocações dos autores, que a logística reversa 

possa ter se originado, a priori, com uma grande preocupação com as questões de 

natureza ecológica, entretanto com as reflexões a partir da sua utilização, foi sendo 

possível visualizar a obtenção de resultados em outros aspectos, como econômicos 

e melhores resultados em quesito competitividade, assim, a utilização desta prática 

logística passa preocupação ambiental, para uma prática diferencial na atuação 

empresarial. 

Shibao, Moori e Santos (2010) acreditam que ao utilizar da logística reversa, 

as empresas transformam uma ferramenta de gerenciamento empresariam em meio 

de obtenção de vantagem econômica, sem deixar de lado as o cuidado e as 

vantagens ambientais. Assim, além de produzir, vender e lucras, as empresas ainda 

conseguem cuidar do meio ambiente e se apresentarem como sustentáveis diante 

da lei e também de seus clientes, consumidores. 
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3. A VANTAGEM COMPETITIVA E SEUS ASPECTOS 

 

A vantagem competitiva diz respeito aos diferentes níveis que são 

visualizados acerca da performance econômica que se encontra acima da média no 

desenvolvimento do mercado, levando-se em consideração as estratégias que são 

utilizadas pelas empresas, e assim, com a vantagem competitiva é possível alcançar 

resultados que sejam de maneira consistente, superiores diante de uma situação 

específica, o que se pode chamar de epifenômeno, podendo se tratar de um 

acidente excepcional ou um funcionamento diferenciado dos mercados, e este é 

movimentado a partir do poder das forças de concorrência, que busca lucratividade 

acima da média, atingindo uma máxima lucratividade possível, por meio de fluxo 

livre de capitais (VASCONCELOS, CYRINO, 2000). 

Pode se visualizar a vantagem competitiva como um objetivo buscado a partir 

das ações tomadas por uma organização específica, sendo usada ainda para 

justificar a diversidade ocorrente entre as empresas, e esta ainda poder ser 

visualizada como o objetivo final das ações de função corporativa, que explique a 

ocorrência se sucesso ou fracasso quando se trata de competição internacional 

(VASCONCELOS, BRITO, 2004). 

Já Brito e Brito (2011) vão dizer que a vantagem competitiva diz respeito à 

primordial ideia que busca explicar a heterogeneidade do desempenho que é 

demonstrado pelas empresas, mas esta é tratada apenas como uma ocorrência de 

rentabilidade superior, e desprezando todas as reais implicações da vantagem 

competitiva para as empresas. 

Vasconcelos e Brito (2004) vão dizer que a vantagem competitiva apresenta 

uma ligação do caráter de variação que é vivenciado no desempenho empresarial, e 

assim, uma linha de pesquisa bastante difundida em estratégia é aquela que se 

baseia na análise dos componentes de variância do desempenho que é vivenciado 

pelo ambiente organizacional, como forma de avaliação da vantagem competitiva 

(VASCONCELOS, BRITO, 2004). 

Vasconcelos e Cyrino (2000, p.21) afirmam que há duas temáticas que 

moldam a evolução dos pensamentos relacionados às estratégias que são tomadas 

pelas organizações, assim afirmam que: 
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Dois temas fundamentais estruturam a evolução recente do pensamento 
sobre estratégia empresarial: a vantagem competitiva e a mudança 
organizacional e estratégica. Embora distantes nas suas origens, tendo 
seguido por vários anos trajetórias paralelas, esses dois tópicos tendem a 
convergir progressivamente em função das rápidas mudanças econômicas 
e sociais que caracterizam a economia mundial na virada do século XXI 
(VASCONCELOS, CYRINO, 2000, p.21). 

 

Na década de 70 se começou a falar de fato em competição, onde foi possível 

visualizar nos escritos dos autores que se interessavam pela atuação da área 

empresarial, e nessa época eles buscavam o ensino das estratégias ou políticas de 

negócios, então, neste momento as empresas americanas vivenciaram uma situação 

de mal-estar decorrente da competição que se tornou evidente entre as indústrias 

estrangeiras, onde, em especial as japonesas, demonstravam bases diferentes de 

atuação que acarretavam em grandes sucessos competitivos, e assim houve a 

necessidade de se desenvolver de tal forma que eles conseguissem se colocar 

diante da alta concorrência que era visualizada naquele momento (VASCONCELOS, 

BRITO, 2004). 

Vasconcelos e Cyrino (2000, p.22) apresentam os eixos principais que 

dividem as teorias de Estratégia Empresarial, que aplacam a existência da vantagem 

competitiva, assim afirmam que cada eixo vai abordar uma forma de ocorrência e 

obtenção, assim como o surgimento, da vantagem competitiva: 

 

O primeiro eixo classifica os estudos segundo sua concepção da origem da 
vantagem competitiva. Dois casos são, assim, identificados: a) as teorias 
que consideram a vantagem competitiva como um atributo de 
posicionamento, exterior à organização, derivado da estrutura da indústria, 
da dinâmica da concorrência e do mercado e b) as que consideram a 
performance superior como um fenômeno decorrente primariamente de 
características internas da organização (VASCONCELOS, CYRINO, 2000, 
p.22). 

 

Assim, na figura 1 Vasconcelos e Cyrino (2000) mostram as correntes 

explicativas acerca da vantagem competitiva. 

 



 

 

 

16 

Figura 1 - Correntes Explicativas da Vantagem Competitiva 

 

 FONTE: Vasconcelos e Cyrino (2000) 

 

 

Se explica a imagem 1 na perspectiva dos quadrantes, os quadrantes 

superiores são correntes explicativas que afirma que a vantagem competitiva é 

definida a partir dos fatores externos, como o desenvolvimento do mercado, a 

estrutura industrial, já os inferiores, acreditam que ela é explicada por fatores 

internos da própria organização, de igual forma, os quadrantes da direita falam dos 

processos do mercado, que ocorre de forma dinâmica, os da esquerda falam das 

estruturas industriais e dos seus aspectos estáticos. 

Tang e Liou (2010, apud BRITO, BRITO, 2011) vão falar que há uma relação 

causal entre os construtos que realmente revelam a ocorrência da vantagem 

competitiva e este diz respeito à condição insuficientemente existente para o 

desempenho, sendo possível verificar um desempenho superior da empresa sem 

que esta tenha de fato vantagem competitiva. 

Assim, Vasconcelos e Cyrino (2000) vão dizer que a vantagem competitiva diz 

respeito ao resultado da capacidade que uma empresa tem de realizar de maneira 

eficiente as atividades que são necessárias para que se obtenha um custo menor 

para a organização que o de seus concorrentes, ou que organize suas atividades de 

uma forma inovadora e assim seja capaz de gerar um valor diferenciado ao seu bem 

e produto para seus compradores. 



 

 

 

17 

Mesmo se visualizando com frequência a utilização do termo vantagem 

competitiva, não se tem uma definição precisa desta expressão, e se encontra ligado 

a um desempenho superior para as organizações, mas isso não ocorre de forma 

isolada, se baseando em diferentes abordagens defendidas por vários autores e do 

contexto em que se encontra inserida. Assim não se define especificamente se a 

vantagem competitiva é buscada para causar desempenho superior ou como 

constatação da ocorrência do desempenho (VASCONCELOS, BRITO, 2004). 

Ela ainda dá uma certa garantia ao pressupor que as empresas são dotadas 

de recursos que sejam heterogêneos, para assim manter o nível dos bens e serviços 

a partir das diferenças que são visualizadas na performance econômica, em que 

umas apresentem baixa lucratividade e outras lucrem altamente (VASCONCELOS, 

CYRINO, 2000). 

Acerca das diferentes concepções acerca da vantagem competitiva Hogarth e 

Michaud (1991, apud VASCONCELOS, CYRINO, 2000, p.32) vão falar de quatro 

fontes da ocorrência de vantagem competitiva, mas que se funda em diferentes tipos 

de recursos, especificando-os: 

 

“a) O acesso privilegiado a recursos únicos, em que as rendas são 
derivadas da propriedade ou do acesso a recursos raros e valiosos. 
Concessões, patentes ou localizações geográficas privilegiadas são 
exemplos de recursos desse tipo. Nesse caso, as rendas derivam 
diretamente dos direitos de propriedade ou do acesso aos recursos. É o 
caso das rendas ricardianas por excelência.  

b) A capacidade de transformação dos fatores de produção em produtos 
vendáveis no mercado. Nesse caso, a vantagem competitiva deriva de 
capacidades ou processos distintivos acumulados no decorrer do tempo. A 
vantagem competitiva se exprime na capacidade de empregar métodos 
operacionais mais eficientes que os empregados pelas firmas concorrentes. 
No entanto, esses recursos e essas capacidades são fixos, e a firma não é 
capaz de modificá-los, embora a vantagem competitiva derive deles.  

c) A alavancagem de recursos e capacidades. Nesse estágio, a firma é 
capaz de agir deliberadamente para renovar seu estoque de recursos e 
competências, aperfeiçoando e recombinando os recursos existentes com o 
objetivo de criar novos produtos e mercados.  

d) A regeneração de recursos e capacidades. Nesse último estágio, as 
firmas devem ser capaz de criar um fluxo contínuo de inovações graças ao 
desenvolvimento de competências de ordem superior, ligadas à própria 
capacidade de gerar novas competências e recursos. Trata-se, nesse caso, 
de construir um sistema capaz de gerar uma série continuada de inovações 
a partir da reconfiguração repetida da base de recursos da firma”. 
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Então quando se fala de vantagem competitiva relacionando-a com a 

ocorrência de lucratividade, acredita-se que como consequência, os resultados da 

vantagem competitiva para com o lucro seja: “lucratividade superior e manutenção 

da participação de mercado; lucratividade média e crescimento da participação de 

mercado; ou lucratividade superior e crescimento da participação de mercado” 

(BRITO, BRITO, 2011, p. 74). 

“A vantagem competitiva sempre estaria associada a um determinado 

intervalo de tempo. Não se poderia falar que uma determinada empresa tem ou não 

tem vantagem competitiva” (VASCONCELOS, BRITO, 2004, p.03). 

Diante das diferenciações encontradas a partir das diferentes teorias que 

concernem a vantagem competitiva, a figura 2 vai apresentar um quadro 

comparativo planejado por Vasconcelos e Cyrino (2000), em que os autores 

apresentam as dimensões pelas quais se analisa a vantagem competitiva e os 

dados referentes a cada uma destas dimensões, como a unidade analisada, a 

formação da organização, a natureza da vantagem, como esta é vista, as estratégias 

para obter vantagem competitiva, os fundadores de cada dimensão e os autores 

representativos das mesmas. 

Assim é possível visualizar as diferentes visões acerca da vantagem 

competitiva, que podem estar atreladas às diferentes formas de organizar a 

indústria, onde se tem como foco a própria estrutura industrial, ou relacionada aos 

recursos, onde se dá uma maior ênfase aos estoques de recursos e às 

competências específicas, ou os processos de mercado que dão maior atenção à 

dinâmica do mercado, seus ciclos de criação, destruição, inovação, imitação e 

seleção; e também das capacidades dinâmicas com enfoque nos processos e 

rotinas organizacionais. 

Observa-se que cada uma destas especificações, olhares da vantagem 

competitiva, apresenta diferentes aspectos de sua compreensão, que não podem 

ser negados, mas que se unidos agrega maior valor empresarial, favorecendo o 

desenvolvimento da vantagem competitiva. 
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Figura 2 - Comparação das Teorias sobre Vantagem Competitiva 

 

        FONTE: Vasconcelos e Cyrino (2000) 
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4. VANTAGEM COMPETITIVA COMO ELEMENTO DA LOGÍSTICA REVERSA 

 

A logística reversa consiste em uma prática logística que busca ser um 

diferencial para a atuação empresarial, na proposta de atuar não apenas visando o 

processo de venda do bem ou serviço, mas se interessando pelas demais fases do 

processo de venda, assim como a transportação desde bem e ainda a entrega e 

funcionamento do mesmo, com uma preocupação mais voltada ainda para a opinião 

do consumidor que adquire o produto. Além disso, há ainda um pensamento voltado 

à vida útil deste bem ou serviço, assim, o trabalho de fato da logística reversa, 

acompanha todo o processo de produção, venda e vida útil do bem, o que denota 

interesse pelo tempo de durabilidade e descarte do mesmo (LEITE, 2002). 

Já a vantagem competitiva diz respeito às diferentes estratégias e formas de 

atuação que são desenvolvidas pelo ambiente empresarial, que possam denotar um 

diferencial diante do meio organizacional, em que a competitividade é cada vez mais 

acirrada, deixando as empresas mais preocupadas em atrair seus consumidores de 

forma que seja mais atrativa que os demais. Assim, encontra-se a vantagem 

competitiva, quando as estratégias escolhidas colocam a organização, em uma 

situação mais momentânea, com uma certa vantagem competitiva, que diz respeito 

a ter o atrativo para estar na frente quando se trata da escolha do bem ou serviço a 

ser consumido (VASCONCELOS, CYRINO, 2000). 

Diante das conceituações expostas, observa-se que diante da prática da 

logística reversa, utiliza-se de técnicas e estratégias que favorecem o 

desenvolvimento de uma vantagem competitiva, se comparada a outros ambientes 

empresariais, onde além de cumprir com a proposta do bem ou do serviço que é 

proporcionado pela empresa, ainda há a preocupação dos processos que os 

envolve, mesmo após a venda, como por exemplo seu descarte. Essa preocupação 

com o descarte, corrobora com o afirmado por Guarnieri (2011), em que se acredita 

na possibilidade de a preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade se 

caracterize como um diferencial diante da prática empresarial, Afinal, o que se 

observa é, se mais de uma empresa fornecem bens e serviços semelhantes para a 

população, estas se encontram de forma mais igualitárias na atuação, gerando maior 

dúvida no momento da escolha pela compra, entretanto, quando há a semelhança 

entre eles, mas uma das empresas apresenta um maior comprometimento com o 
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processo de fornecimento e venda, e ainda demonstra se preocupar com questões 

ambientais, esta demonstra um diferencial que vai garantir, no momento, uma 

vantagem competitiva diante da relação com as demais empresas que não possuem 

tal estratégia de atuação. 

Quando se busca compreender a fazer a distinção das competências 

possuídas por uma empresa consegue-se agregar diversos benefícios a elas, e 

assim quando aqueles responsáveis pela gerência empresarial, buscam os mesmos 

pensamentos sobre a importância das competências e do desenvolvimento delas, 

estes atual de forma mais coerente, visando o desenvolvimento e fortalecimento das 

competências necessárias para o crescimento empresarial. É preciso identificar 

quais são as lacunas existentes diante das competências empresariais, para assim 

se apontar as áreas que necessitam de investimento e desenvolvimento para 

aumentar a condição competitiva da organização. Avaliar os aspectos relevantes das 

competências empresariais pode relevar quais são as competências que vão 

perdendo a valorização, a partir da imitação das organizações concorrente e 

também das modificações do ambiente empresarial, ao se fazer a avaliação passa-

se a investir tempo e esforço para adquirir informações valiosas que auxiliem o 

processo de tomadas de decisão, e que favoreçam a ocorrência e permanência da 

vantagem competitiva (KING, FOWLER, ZEITHAML, 2002). 

De acordo com Ziviani, Folgado e Tavares (2014, p.03) foi sendo modificado a 

estruturação da logística, onde afirmam que: 

 

Verifica-se que o escopo da logística se ampliou considerando o fluxo de 
materiais e produtos em todo seu ciclo, como uma entidade única, ou seja, 
do fornecedor, passando pela fabricação, até o cliente final abrangendo 
também, a reciclagem ou a disposição de resíduos exigindo dessa forma a 
integração de numerosas organizações e sistemas. É preciso compreender 
seu fluxo de informações e seu fluxo de materiais para assim prover 
feedbacks rápidos e seguros (ZIVIANI, FOLGADO, TAVARES, 2014, p.03). 

 

A avaliação das competências existentes no ambiente organizacional fornece 

aos responsáveis pela gestão e gerenciamento da empresa as informações sobre as 

visões dos gerentes intermediários, que favorecem o conhecimento das 

competências organizacionais, entretanto a avaliação por si só não determina quais 

as competências ideais para uma empresa para posteriormente permanecer com 



 

 

 

22 

vantagem competitiva, ao se desenvolver as avaliações de competência, é 

necessário que sejam tomadas decisões que favoreçam o desenvolvimento da 

vantagem competitiva para o momento atual, garantindo este quadro e se 

atualizando para outros momentos que forem vivenciados pela empresa no mercado 

como um todo (KING, FOWLER, ZEITHAML, 2002). 

Sobre a compreensão das informações que são visualizadas a partir da 

utilização da logística reversa, é visível que este fluxo de informações é o que 

possibilita a compreensão com maior eficácia acerca dos seus clientes, e um meio 

de alcançar tal proposta é a partir do marketing de relacionamento, que serve como 

ferramenta para mantê-los. Acredita-se então na concepção que é mais econômico e 

viável para a empresa manter seus consumidores do que conquistar novos, mas 

para mantê-los fidelizados à organização, é preciso que se conheça as 

necessidades e expectativas do público atendido, e isso pode ser alcançado a partir 

do serviço de atendimento ao cliente (SAC) das empresas. As informações obtidas 

através do SAC são importantes para a empresa, fornecendo dados que favoreçam 

a tomada de decisão acerca das mudanças empresariais e das adequações e ações 

de correção que forem necessários de serem tomadas para que assim se mantenha 

o alto nível de satisfação que o consumidor procura ao optar pela compra (ZIVIANI, 

FOLGADO, TAVARES, 2014).  

Os autores ainda afirmam, acerca do envolvimento do cliente, que: 

 

O nível de envolvimento do cliente para com a empresa pode afetar o 
processo de decisão de compra, pois ele busca informações de forma 
consciente, avaliando cuidadosamente as alternativas e analisa os 
resultados. Torna-se então necessário se diferenciar do concorrente para 
oferecer um produto ou serviço que o encante. É então que o marketing de 
relacionamento torna-se ferramenta essencial para manter o cliente fiel a 
organização. Após conhecer os anseios deles é preciso tomar medidas para 
garantir sua permanência e para, se preciso, elevar novamente sua 
satisfação com relação à marca, O serviço de atendimento ao cliente, SAC, 
é um sistema da logística reversa de pós-venda que visa armazenar 
informações fornecidas por estes acerca de sua percepção sobre os 
produtos e serviços da organização. Esses dados fornecem a organização 
informações preciosas que podem auxiliar na tomada de decisão sobre 
mudanças, adequações e ações corretivas que precisam ser tomadas para 
se manter um alto nível de atendimento ao consumidor (ZIVIANI, 
FOLGADO, TAVARES, 2014, p.03). 
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Assim, ao se utilizar o SAC, é possível que as informações necessárias para 

que a empresa encontre a vantagem competitiva diante do mercado disponível de 

produtos similares em produção e objetivo. 

 

4.1. O USO DA LOGÍSTICA REVERSA AGREGANDO VALOR À EMPRESA 

 

Ao se optar na aplicação da logística reversa, pela valorização legal dos 

resíduos que são decorrentes do pós-consumo, ao ser operacionalizada, se 

consegue não efetuar a destinação destes resíduos para o meu ambiente, 

garantindo que estes retornem para o ciclo de produção da indústria e atendendo as 

questões legais referentes aos cuidados com o meio considerando ainda a 

possibilidade de otimização dos recursos naturais que já foram utilizados pelo 

consumidor, transformando resíduos em matéria-prima novamente (HATAKEYAMA, 

GUARNIERI, DUTRA, PILATTI, 2005). 

Já se compreendendo a atuação da logística reversa, observa-se que a 

preocupação da mesma com o processo de produção, comercialização e de 

utilização dos dejetos, implica diretamente em fatores vantajosos para a mesma. 

Entretanto, essas vantagens não se restringem apenas à colocação empresarial em 

posição de vantagem competitiva, mas sim, acarreta diretamente no 

reaproveitamento de materiais, e na colocação sustentável de seus bens e serviços 

que são disponíveis para a população (GUARNIERI, 2011). 

Acredita-se ainda, que com a aplicação da logística reversa nas operações 

empresariais, as organizações proporcionam/criam, condições de ter um retorno da 

economia, de forma legal e ecológica, por meio dos seus resíduos, dejetos, que não 

tinham utilidade, nem reutilização, assim, além da preocupação com as questões 

ambientais remetidas pelo cuidado com a sustentabilidade e disposição dos dejetos, 

a utilização destes, por serem materiais úteis, transforma-se em fonte de novas 

aplicações, e assim produz rentabilidade (HATAKEYAMA, GUARNIERI, DUTRA, 

PILATTI, 2005). 

Chaves e Batalha (2006) já falavam deste tipo de reaproveitamento, que gera 

lucros para a empresa, visando a reutilização dos materiais residuais dos bens e 

serviços que já foram utilizados anteriormente e que para o consumidor, no 

momento, não possui mais serventia, assim, é possível ao recuperar estes resíduos, 
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utilizá-los de novo modo, a partir dos reparos e ajustes necessários, mas 

proporcionando novo movimento financeiro a partir de um material que já fora 

utilizado. 

Além dos aspectos referentes à reutilização dos resíduos, Pozo (2005) ainda 

fala da movimentação financeira e lucratividade que é decorrente da fidelização dos 

clientes, tendo em vista que estes se preocupam com as questões ambientais, e a 

partir do momento em que se dá utilidade para resíduos que seriam despejados e 

prejudicariam a natureza, esta conta com um diferencial para estes sujeitos. 

Assim, é visível que diante do meio competitivo que se vivenciam as 

empresas, buscando a cada instante ser escolhido pelo consumidor, adaptando 

seus produtos e serviços para que estes sejam a opção do sujeito que o busca, a 

preocupação ambiental pode ser considerado um fator de grande importância no 

processo de escolha da compra, assim como garantia da fidelização dos seus 

clientes. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A logística é uma área de atuação organizacional que se preocupa com o 

processo de entrega dos bens e produtos, caracterizando-se pelo tempo gasto entre 

o pedido do consumidor, perpassando a produção e entrega dos produtos, mas se 

restringindo a isso, só que foi sendo necessário se preocupar para além do processo 

de produção e venda, mas também com o pós-venda destes bens e serviços, assim 

surgiu a logística reversa, que mantinha sua preocupação não apenas com o antes e 

a venda, mas também com o que vem depois das vendas e até mesmo do consumo, 

como os resíduos de produtos. 

Com o surgimento e aumento competitivo entre as empresas, desenvolver 

meios de ter um diferencial, como por exemplo a partir da logística reversa, se torna 

possível apresentar diante do quadro encontrado em meio à competitividade 

organizacional, uma vantagem competitiva que se remete a um diferencial ou a 

fatores diferenciais, que colocam a empresa em questão como a um passo a frente 

das demais, o que agrada os olhos do consumidor. 

Quando se trabalha pensando no decorrer do processo comercial, fabricação, 

venda e pós-venda, busca-se uma maior aproximação com seus cliente, de forma 

que favoreça a fidelização dos mesmos, que agrega para a empresa a possibilidade 

desta ser pensada sempre como uma alternativa diante da necessidade de bens e 

serviços, assim, o relacionamento entre empresa e cliente, é de suma importância 

quando se fala de vantagem competitiva, assim, a logística reversa, que trabalha 

diretamente com todos os momentos envolvidos no processo de produção e 

comercialização, apresenta um grande aparato diferencial diante do mercado 

competitivo. 

Ao se basear na vantagem competitiva para o uso da logística reversa, é 

perceptível que com esta consegue-se atingir as estratégias e aspectos necessários 

para que a empresa encontre o seu diferencial, e assim apresente sua vantagem no 

meio competitivo vivenciado por ela e pelas demais empresas, sendo possível 

estabelecer relações com seus consumidores pelas vantagens competitivas que 

possui. 

Ao se falar de vantagem competitiva, sua definição se baseará em diversos 

fatores que possam estar relacionados para que esta seja de fato alcançada, se 
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fazendo o desenvolvimento dos diferentes aspectos que são relacionados à 

vantagem competitiva observa-se que esta se torna realmente presente para a 

organização que a busca. Dentre os fatores relevantes da vantagem competitiva se 

inclui os aspectos inovadores que são apresentados pela empresa, assim como a 

estruturação da própria empresa e as preocupações com o processo de fabricação e 

de retorno de seus produtos após o consumo. 

Assim, observa-se a relação direta entre a vantagem competitiva e a logística 

reversa, sendo que a aplicação da logística reversa no meio organizacional favorece 

o desenvolvimento desta diante da competitividade vivenciada, favorecendo não 

apenas a produção, mas a lucratividade e a fidelização de consumidores que vão 

adquirir os bens e serviços. 
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